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Jedním ze současných trendů na poli 
speciální pedagogiky je integrace posti-
žených jedinců do společnosti, a to jak 
integrace do škol a školských zařízení, tak 
i integrace v běžném životě. 

Jednou z možností, jak integrovat lidi 
s těžším handicapem, je integrace pomo-
cí pobytových akcí, jichž se účastní s lidmi 
nepostiženými. Může to být např. poby-
tem v letních táborech. Občanské sdruže-
ní Petrklíč z Kladna pořádalo takovéto 
tábory, které byly určeny pro děti s více 
vadami a měly rehabilitační i integrační 
náplň. Celkem se konaly tři, nejúspěšněj-
ší byl ten, který se konal ve dnech 28.7. 
až 7.8. 1998 v Mrákotíně u Telče. Byl to 

Graf č. 1 

„Letní dětský rehabilitační tábor". 
Tábora se zúčastnilo třicet pět posti-

žených či nemocných osob, na které byla 
poskytnuta dotace MŠMT ČR. Za ně od-
povídalo dvanáct vedoucích, z toho je-
den hlavní vedoucí, dvě rehabilitační pra-
covnice, dva studenti speciální pedago-
giky a jeden speciální pedagog, jedna stu-
dentka sociálně právní školy a dvě zdra-
votní sestry. 

Skladba účastníků tábora 
Z celkem 35 účastníků bylo 26 osob 

s vice vadami, 3 osoby s mentální retar-
dací, 3 osoby alergické a 3 osoby chro-
nicky nemocné (viz graf č. 1). 

Zastoupeni postiženi mezi účastníky tábora 
chronická 

onemocněni 

alergie 

Osoby s mentální retardací, včetně 
dětí s více vadami, můžeme ještě roz-
dělit podle hloubky jejich postižení. 
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Mezi účastníky tábora bylo 10 dětí 
s mírnou mentální retardací (IQ v pás-
mu 55-69), 16 dětí se střední mentální 



retardací (IQ v pásmu 40-54), 2 děti 23-39) a 1 dítě s hlubokou mentální 
s těžkou mentální retardací (IQ v pásmu retardací (IQ do 22 bodů). 

Grafe. 2 
Rozděleni osob s mentální retardaci dle hloubky postiženi 
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Z celkového počtu 26 osob s více va-
dami bylo 25 se somatickým postižením 
(DMO, alergie, chronická onemocnění 
aj.) a pouze jedna osoba byla somaticky 
zdráva. V souboru 26 dětí s více vadami 
byly dále zastoupeny tyto vady: dyslexie 
(1 dítě), autismus (5 dětí), porucha slu-
chu (3 děti), porucha zraku (5 dětí), LMD 
(4 děti), alergie (5 dětí), poruchy chová-
ní (1 dítě), poruchy řeči ( 7 dětí), epilep-
sie (7 dětí). 

Z výše uvedených údajů vyplývá, že tá-
bora se zúčastnily různě postižené děti, děti 
s velmi odlišnými speciálními potřebami. 
Ke všem bylo nutno zaujmout individuální 
přistup a každý vedoucí si musel pro kaž-
dé dítě ve svém oddílu vytvořit individuál-
ní plán, jak k němu bude přistupovat a jak 
jej bude zapojovat mezi ostatní. 

Věk vedoucích, kteří se podíleli na 
úspěšném průběhu tábora, byl 18 až 46 
let. Průměrný věk byl 29 let. 

Věk účastníků tábora se pohyboval 
v rozmezí 7-26 let. Počet osob v jednot-

livé věkové kategorii ukazuje graf č. 3. 
Nejvíce dětí tedy bylo osmi a devítiletých, 
ale poměrně hodně bylo i například osob 
třiadvacetiletých. Podle tohoto grafu je 
zřejmé, že účastníci tábora tvořili velmi 
nehomogenní skupinu. 

Vzhledem k tomu, že byli přijímáni 
všichni, kteří se na tábor přihlásili, zastou-
pení jednotlivých pohlaví bylo velmi ne-
souměrné. Špatně se tvořily oddíly, které 
by byly alespoň částečně homogenní co 
do věku mentálního či fyzického věku 
a zároveň pohlaví. Převažovali chlapci 
(60 %), dívek bylo téměř o třetinu méně. 

Průběh jednotlivých dní na 
Letním dětském rehabilitačním 
táboře 
Tábor byl tematicky zaměřen na pozná-

vání ročních období a jejich svátků. Pro-
to byl rozdělen na čtyři části, na Jaro, Léto, 
Podzim a Zimu. 

„Jaro" - všichni účastníci se sešli 
a vedoucí tábora jim objasnil termín „za-
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hánění Morany". Poté odešel oddíl dospě-
lých chlapců do lesa, aby připravil Mora-
nu, a děvčata se s pomocí svých vedou-
cích učila plést věnce. Odpoledne se celý 
tábor vypravil k blízkému potoku, kam 
byla svržena Morana, aby ji odplavila 
voda co nejdále a my prožili tábor co nej-
příjemněji a měli dobré počasí. Děvčata 
do potoka vhodila věnce. Po večeři se 
děvčata i chlapci připravovali na Veliko-
noce, které byly stanoveny na další den. 
Dívky malovaly papírová vejce, chlapci 
šli do lesa na proutí a připravovali hodo-
vačky. Také se znovu naučili velikonoční 
průpovídku „Hody, hody, doprovody..." 
Druhý den ráno měli chlapci budíček o půl 

hodiny dříve než divky. Děvčata byla pro-
buzena pomocí hodovaček. Chlapci si vy-
koledovali spoustu krásných vajíček. Ta 
vajíčka musela být podepsána, aby odpo-
ledne mohlo být vyhodnoceno nejhezčí va-
jíčko. Rovněž nejúspěšnější sběrač vají-
ček byl odměněn body. Večer, po večeři, 
se pod vedením speciálního pedagoga pro-
vozovala arteterapie, děti malovaly své 
pocity na kameny. 

„Léto" - dopoledne probíhal Den dětí 
s různými hrami, které rozvíjely pohybo-
vou aktivitu dětí. Odpoledne šel celý tá-
bor kolektivně do lesa na dříví a večer 
místo večeře si děti opékaly nad ohněm 
vuřty. Další den se konaly Letní olympij-
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ské hry - byly zaměřeny na pohybovou 
aktivitu dětí a byly přizpůsobeny praktic-
ky všem účastníkům tábora. Při olympij-
ských hrách byla důležitá i spolupráce dětí 
uvnitř tříčlenných olympijských družstev. 
Odpoledne bylo vyhlášení vítězů. Celý 
tábor se vypravil k nedalekému rybníku, 
kde proběhly ještě plavecké soutěže. Děti 
si také mohly vyzkoušet jízdu na pramici. 
Večer měly volný program s možností zú-
častnit se diskotéky. 

V neděli v nedaleké Telči probíhal Běh 
Terryho Foxe a toho jsme se hodlali zúčast-
nit. V 9 hodin ráno pro tábor dorazil objed-
naný autobus a odvezl nás do Telče 
k náměstí. Po zaregistrování do listiny účast-
níkůjsme se vypravili k startu. Vyběhli jsme 
sice poslední, avšak závod nikdo nevzdal: 
jedno dítě se dokonce umístilo na čtvrtém 
místě z celkového počtu účastníků běhu. 
Velmi krásné bylo sledovat např. chlapce 
V.B. se spastickou kvadruparézou a střední 
mentální retardací, kterého jsme skoro až 
do cíle vezli na vozíku a který chodil pouze 
s dopomocí. Asi 100 metrů před cílem vstal, 
za pomoci francouzské hole a s podporou 
vedoucího se rychle rozeběhl, že mu jeho 
vedoucí sotva stačil, a vítězně vběhl do cíle. 
Lidé tleskali a on byl velice šťasten. 

„Podzim" - dopoledne se učily děti se 
svými vedoucími stavět draky a jiné léta-
vice, odpoledne s nimi závodily ve dvou 
kategoriích. Soutěžilo se o nejkrásnějšího 
draka a o nejlépe létajícího draka. Večer se 
v ohni pekly brambory a z těsta udělaní a na 
opékači tyče navinutí „hadi". Druhý den 
byla zařízena pro děti hipoterapie pod ve-
dením rehabilitačních pracovnic. 

„Zima" - vyráběly se ozdoby na stro-
meček, připravovaly se dárky. Starší 
chlapci pomáhali vedoucím s přípravou 
pomůcek na Zimní olympijské hry, které 
se měly konat následující den. Před veče-
ří šly děti ke stromečku a každé jej ozdo-
bilo svými ozdobami a položilo pod stro-
meček dárek, který vyrobilo. Po večeři 
byly Vánoce. Zpívaly se koledy, rozdáva-
ly dárky (ať již vyrobené dětmi nebo na-
koupené hlavním vedoucím). Od stromeč-
ku se nikomu nechtělo a do postelí muse-
ly být děti pracně zaháněny. Další den 
dopoledne si děti vyráběly masky na Sil-
vestrovský karneval. Odpoledne proběh-
ly nejprve Zimní olympijské hry. Po ve-
čeři propukla Si lvest rovská zábava 
s nejrůznějšími populárními soutěžemi, 
jako například o Miss, Misáka, Miss nej-
hezčí nohy, Misáka nejhezčí nohy apod. 
Na pořadu byly též hry se zaměřením na 
rozvoj fantazie, jemné motoriky, postře-
hu... Nakonec byla vyhlášena nejkrásněj-
ší maska. V deset hodin byly dětem nality 
šumivé limonády, aby si mohly připít na 
Nový rok. 

Poslední den našeho pobytu v areálu 
dopoledne probíhaly venku samostatné 
hry dětí pod dozorem dvou vedoucích. 
Ostatní vedoucí tábora v ústranní nacvi-
čovali pohádku. Odpoledne namaskovaní 
vedoucí předvedli dětem hru ve vlastní 
režii „O princezně Heleně a zlém kouzel-
níkovi". V pohádce vystupoval král 
s královnou a jejich dcera Helena, zlý kou-
zelník s bratrancem loupežníkem, tři hod-
né sudičky, zlá jedovatá muchomůrka 
a hodný krásný princ. Celý děj slovem do-
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provázel vypravěč. Po skončení divadel-
ního představení a odmaskování vedou-
cích bylo vyhlášeno vyhodnocení celotá-
borové hry o „Petrklíčového hrdinu", udě-
lovaly se diplomy. Ti nejlepší dostali 
i věcné ceny. Po večeři vedoucí pomohli 
dětem zabalit kufry. Některé oddíly se šly 
ještě rozloučit s areálem a blízkým oko-
lím. 

Dne 7. srpna v 9 hodin celý tábor 
z Mrákotína u Telče odjel. Po příjezdu do 
Kladna byly děti předány svým rodičům, 
tábor oficiálně skončil. 

Na tomto táboře se mnoho dětí, které 
kvůli své vadě neměly přátele nebo ne-
mohly se s jinými dětmi tak často stýkat, 
zapojilo velmi intenzivně do společné čin-
nosti. Děti navázaly spolupráci, naučily se 
spolu žít, respektovat se navzájem i se 
všemi svými odlišnostmi. Každý den pro-
bíhala na táboře individuální i skupinová 
rehabilitace, která měla kladný vliv na 
pohybové schopnosti dětí. 

Zkušenosti 
Nové poznatky a zkušenosti, které jsme 

v průběhu táborů získali, jsem shrnula do 
několika následujících kapitol. Nejsou to 
sice žádné návody, jak by se měly tábory 
konat, ale uvedené poznatky by mohly 
sloužit k inspiraci. 

Individuální péče o svěřené děti 
Vedoucí jednotlivých oddílů by si měli 

ze záznamů vždy důkladně prostudovat 
diagnózy všech svěřených dětí. Na jejich 
základě si tak udělat seznam všeho, co 
musí u svých svěřenců kontrolovat, na co 

musí dbát. Mezi tyto položky patří samo-
zřejmě všechny léky, které děti užívají, ale 
i jídla, která nesmějí jíst (např. kvůli aler-
giím), věci, kterých se bojí. Vedoucí by 
měl před převzetím dětí s rodiči důkladně 
pohovořit, aby zvěděl, jak má s jejich dí-
tětem navázat kontakt a jakou formou 
s ním komunikovat. 

Po jednom či dvou dnech pobytu na tá-
boře už by měl vedoucí vědět, jak má ke 
kterému dítěti přistupovat a co je pro kaž-
dé dítě na táboře nejdůležitější, co je u něj 
třeba v rámci integračního procesu zlepšit. 

Na tomto základě si vedoucí připraví 
individuální program péče na příští dny 
pro každé jednotlivé dítě. Tento program 
je uzpůsoben rámcovému dennímu pro-
gramu a počítá s jeho aktivitami. Do jed-
notlivých her se děti zapojují dle svého 
individuálního programu. Primární péče 
je věnována dovednostem, které je třeba 
nejvíce rozvíjet. 

Sestavování oddílů 
Na tábor málokdy pojedou děti s podob-

nými potřebami a přibližně stejně staré. 
Proto je nutno při sestavování oddílů za-
chovávat určitá pravidla. 

Nejprve je nutno rozdělit si přihlášené děti 
do skupin podle pohlaví. Není možné, aby se 
skoro již dospělými chlapci byla na pokoji 
vedoucí - žena a naopak. Protože vždy jeden 
oddil bydlel v jednom pokoj i, nebylo ani mož-
né tvořit koedukované oddíly. 

Po tomto rozdělení by měla následovat 
vnitřní diferenciace podle věku - tedy ales-
poň přibližná. V rámci oddílu by neměly 
být příliš velké věkové rozdíly. Optimem 
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je rozmezí dvou až tří let. Větší věková 
odchylka by mohla vést ke vzájemnému 
rušení se dětí - např. v době večerního kli-
du. Mladší děti potřebují spánek delší 
a chodí spát dříve než děti starší. Ráno 
zase naopak mladší děti potřebují k ranní 
hygieně vice času než starší, a proto se 
musí budit o něco dříve. 

Je nutno přihlížet k typům postižení 
a jejich důsledkům. Není např. možné dát 
autistické dítě do jednoho oddílu s enor-
mně živým dítětem nebo např. dítětem 
nedoslýchavým. Dětem s autismem hluk 
vadí a na nedoslýchavé dítě bychom při-
tom museli mluvit hlasitěji. Také není 
vhodné dát do jednoho oddílu více dětí, 
které potřebují zvýšenou pozornost vedou-
cího, nebo více dětí na vozíku. Není úče-
lem vedoucího zahrnout příliš náročnou 
prací a přetížit ho hned na začátku tábora. 

Děti v jednotlivých oddílech by se vů-
bec měly navzájem dobře snášet. Pokud 
jedou na tábor sourozenci, je dobré ze-
ptat se rodičů, zda mají být dáni k sobě 
do oddílu, nebo naopak odděleni. Někteří 
sourozenci spolu soupeří, jiní zase neumí 
být odděleně. 

K oddílu musí být vybrán vedoucí, kte-
rý děti buď již zná, nebo se aspoň specia-
lizuje na ty druhy postižení, která děti 
v jeho oddíle budou mít. 

Vedoucí by měl být důkladně obezná-
men se specifickými potřebami každého 
dítěte. Měl by znát problémy všech dětí 
a umět se všemi dětmi pracovat. Děti ve 
svém oddíle by měl poznat do všech po-
drobností, a musí zvládnout aplikaci léků, 
které berou. 

Je samozřejmé, že hlavní vedoucí musí 
být s problematikou multihandicapova-
ných dětí dostatečně obeznámen. 

Speciálně pedagogické vzdělání vedou-
cích je důležité, ale není nezbytné. Důle-
žitější je vstřícný a přátelský postoj ke 
všem dětem, snaha proniknout do jejich 
problémů a pomoci při jejich řešení. Ve-
doucí musí uznávat osobnost dětí a pod-
porovat je v jejich rozvoji. Přesto alespoň 
jeden špeciálni pedagog by na táboře měl 
být, aby mohl ostatním vedoucím poskyt-
nout odborné rady. 

Výpomoc mezi oddíly 
Pokud je v některém oddíle dítě, které 

potřebuje zvýšenou individuální péči od 
vedoucího, je dobré vypracovat systém 
spolupráce mezi oddíly. Ten spočívá ve 
vzájemné výpomoci vedoucích. Potřebu-
je-li jeden vedoucí být s některým dítě-
tem sám a v klidu se mu věnovat, další 
vedoucí převezme péči o jeho zbývající 
děti a v tu dobu se postará současně o oba 
oddíly. 

Zvládnout oba oddíly je sice náročné, 
ale druhý vedoucí má mezitím čas na in-
tenzivnější práci s dítětem, které to po-
třebuje. Vedoucí se mohou při dohledu 
oddílů střídat, a tak postupně individuál-
ně pracovat se všemi dětmi z obou od-
dílů. 

Přenášení odpovědnosti na děti 
Velmi se osvědčilo zaměstnávat děti 

úkoly, které na ně kladou určitou míru 
odpovědnosti. Na táboře nebylo výjimkou, 
že starší děti měly za úkol pomáhat mlad-



ším nebo tělesně postiženým dětem 
s oblékáním nebo s hygienou. 

1 ty nejmenší nebo nejvíc postižené děti 
pomáhaly např. s rozdáváním příborů, 
vyřizováním jednoduchých vzkazů, při 
přípravě her. 

O tom, co se bude dělat ve volných chví-
lích, rozhodovaly samy děti. Dali jsme jim 
možnost rozhodnout se. Do žádných akti-
vit nikdo nebyl nucen. 

Snažili jsme se nechat děti, aby odpoví-
daly samy za své chování; tyto děti mají 
málokdy možnost říci, co by si představo-
valy, aby se dělo. Na táboře jim bylo umož-
něno organizovat si svůj čas a rozhodovat 
o příštím dění. Staly se plnoprávnými čle-
ny našeho táborového společenství s právy 
a povinnostmi, jaké měl každý z nás. 

Výběr sportovních aktivit 
Vzhledem k tomu, že se tábora účastni-

ly děti různě postižené, s rozličnými han-
dicapy, bylo třeba připravovat hry a spor-
tovní soutěže tak, aby se jich mohly zú-
častnit i ty nejvíc postižené děti, nebo aby 
šla hra speciálně pro ně zjednodušit. 

Hry musí mít jednoduchá pravidla, aby 
byly srozumitelné i pro ty nejhlouběji 
mentálně postižené. 

Vhodné je zařadit hry, které lze doplnit 
třeba pohádkou, popř. pohádkou děti do hry 
uvést. Všechny hry by měly děti něčím za-
ujmout, mít silný motivační náboj. Hry dra-
matické výchovy jsou velmi vhodné. Zařa-
zování některých fyzicky náročnějších her 
se konzultovalo s rehabilitačními pracovni-
cemi, které měly věcné připomínky. 

Rehabilitační program 
Na zmiňovaných táborech probíhal rehabi-

litační program. Tento program počítal jak 
s individuální, tak se skupinovou rehabilitací. 

Protože obě rehabilitační pracovnice 
byly zároveň i vedoucími oddílů, bylo 
nutno v době individuální rehabilitace roz-
dělení oddílů lehce pozměnit. Obě vedoucí 
spolupracovaly s dalším oddílovým ve-
doucím, který převzal jejich oddíl. Reha-
bilitační pracovnice se pak po dobu při-
bližně 30-40 minut denně věnovaly dě-
tem, které potřebovaly rehabilitační péči. 

Skupinová rehabilitace probíhala během 
dne, a to většinou ráno. Děti se společně 
pod vedením jedné nebo druhé rehabili-
tační pracovnice věnovaly zdravotní těles-
né výchově. 

Zařazením rehabilitačního programu se 
čelilo např. ztuhlosti svalů u dětí s DMO, 
zhoršení svalových kontraktur u dětí na 
vozíku. 

Odezva 
Abych zjistila, co si rodiče myslí o ta-

kovém táboře, o tom, jak působil na je-
jich děti, vytvořila jsem malý dotazník, 
který jsem rodičům rozeslala. 

Z 35 dotazníků, které jsem rodičům ro-
zeslala, jsem obdržela 24 vyplněných, 
z toho dva neúplně. Nazpět jsem tedy zís-
kala přes 68 % dotazníků. 

Na první otázku „Těšilo se vaše dítě na 
tábor?" zněla odpověď v 16 případech 
ano, v 5 spíše ano, ve 2 nevím a v jednom 
případě ne. Procentuálně odpovědi rodi-
čů vyjadřuje graf č. 4. 
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Graf č. 4 
Těšilo se va ie d i t i na tábor? 

Na další otázku „Očekávali jste, že se 
dítě na táboře naučí něco nového?" rodi-
če odpovídali velmi různorodě. V devíti 
případech zlepšení očekávali, v 7 přípa-

Grafč. 5 

dech spíše očekávali zlepšení, v jednom 
případě nevěděli, ve třech případech spí-
še neočekávali a ve 4 připadech neočeká-
vali zlepšení dítěte na táboře. 

Očekávali iste, ze se dité na tábore naučí n ô co nového? 

Následující grafy zobrazují odpovědi 
rodičů na otázku „Zlepšilo se vaše dítě na 
táboře v oblasti rozumové, pohybové, ře,či 
a chování?" Z odpovědí i grafů vyplývá, 
že dle rodičů se děti nejvíce zlepšily 
v oblasti rozumové, kde se 7 dětí zlepšilo 
a 3 děti se spíše zlepšily, a v chování, kde 
došlo ke zlepšení u 8 dětí a 2 děti se spíše 

zlepšily. Řeč i pohybové dovednosti dětí 
zůstaly stejné jako před táborem. Rodiče 
udávali, že u jejich dítěte došlo k většímu 
rozvoji schopností v důsledku jiného vý-
chovného prostředí, ve kterém dítě bylo 
nuceno starat se o sebe samo, o vlastní 
hygienu a mělo větší prostor k sebe-
realizaci. 
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Graf č. 6 Graf č. 7 

ZJepionl v oblasti rozumové 
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Graf č. 8 
Ztop&oni v řeči 

ane spUaano nic ta tpdena na 
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Po návratu z tábora se rodičům zdálo 
90 % dětí spokojeno a 10 % spíše spoko-
jeno. Někteří rodiče dokonce k dotaz-
níkům připsali poděkování za to, že se tyto 
tábory občanským sdružením Petrklíč po-
řádají. Na další tábor by své děti poslalo 
90 % rodičů a 10 % rodičů by je spíše po-
slalo. Žádný z rodičů neodpověděl, že by 
své dítě na tábor znovu neposlal. 

Závěrečné shrnutí 
Dotazník vypověděl, že i když si ně-

kteří rodiče nevšimli výraznějších zlep-
šení dětí po návratu z tábora, přesto jsou 

2*pi«nl v oblMU pohybové 

Graf č. 9 

spokojeni s prací táborových vedoucích 
a poslali by své děti na podobnou akci 
znovu. Tábor jim též umožňuje deseti-
denní odpočinek od každodenní starosti 
s více či méně postiženým dítětem. Ro-
diče přitom vědí, že o jejich děti bude 
dobře postaráno a děti že se určitě nebu-
dou nudit. 

Vzhledem k velmi kladné odezvě jak ze 
strany rodičů, tak ze strany zúčastněných 
dětí (úsměvy na tvářích v průběhu tábo-
ra) se domnívám, že taková forma integ-
race je pro děti postižené více vadami 
vhodná a pro ně prospěšná. 
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