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Projekt „Pojďme spolu – vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi 
se speciálními vzdělávacími potřebami“ (dále jen „Pojďme spolu“) je financován v 

rámci globálního grantu Jihomoravského kraje, Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a 

Evropského sociálního fondu. 
 

Projekt "Pojďme spolu" je zaměřen na vyškolení vedoucích pionýrských oddílů v 

JMK k práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a zlepšení podmínek 
pro členství těchto dětí v oddílech. Vedoucí pracují s dětmi dobrovolně a obvykle 
nemají speciální pedagogické vzdělání pro práci s dětmi se SVP. Školení a 

následné praktické návody povedou ke snazšímu začlenění dětí do skupiny a 
lepší práci s nimi. 

 
Přepracujeme a ověříme 4 typové kurzy, spadající do systému vzdělávání v 
Pionýru, na kterých bude kladen mnohem větší důraz na individuální potřeby dětí 

se SVP. 



 

V další fázi vytvoříme 18 metodik modelových akcí, konkrétně reagujících na 
přítomnost dítěte se SVP ve skupině. Tyto metodiky budou ověřovat proškolení 

vedoucí na skupinách dětí, zahrnujících děti se SVP. 
 
Cílovou skupinou jsou vedoucí a instruktoři pionýrských oddílů a dále děti se SVP 

navštěvující oddíly, popř. děti, kterým členství kvůli malým zkušenostem 
vedoucích dosud nebylo umožněno, nebo se samy bály oddíly oddíl navštěvovat. 
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Cílem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, vč. dětí a žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP), prostřednictvím zdokonalení 

systému vzdělávání pracovníků NNO. 
 
Specifický cíl: 

Zlepšení sociálního prostředí dětí a mládeže v oddílech a vytvoření atmosféry 
vedoucí ke zpřístupnění aktivit jakýmkoliv způsobem znevýhodněným dětem. 

Využití připravovaných nástrojů (vzdělání + modelových akcí) k zapojení aktivit 
zaměřených na rozvoj 
individuálních kompetencí jednotlivce, jeho schopnosti pozitivního sebehodnocení 

a současně akceptaci práv a povinností spojených se sounáležitostí ke konkrétní 
skupině. 

 
Zajištění cílů dosáhneme: 
Proškolením vedoucích na kurzech, které budou klást na potřeby dětí se SVP 

mnohem větší důraz než dosud. 
Vytvořením a ověřením typových metodik modelových akcí (schůzka, jednodenní 

výlet, vícedenní výprava). Tyto metodiky budou sloužit jako návod a prvotní 
nápad, jak při činnosti zohledňovat děti se SVP. Metodiky budou využívat 

zkušeností z běžné činnosti oddílů, ale i poznatků speciální pedagogiky. 
 
Výstupy: 

4 školení + metodiky a metodické materiály. Ty budou pomáhat účastníkům v 
zachování vědomostí a budoucím organizátorům s přípravou kurzu. 

18 metodik modelových akcí - pro praktickou návaznost budou mít proškolení 
vedoucí za úkol ověřit některou z připravených metodik ve svém oddíle. 
Bude proškoleno 210 vedoucích a ověřováním modelových akcí projde cca 500 

dětí, z toho 50 dětí se SVP. 
Projekt si klade za úkol začlenit slabší děti do kolektivu a nenásilně upozornit na 

daný problém jejich vrstevníky, dále umožnit vedoucím získat nové informace 
ohledně problémových dětí a tím dosáhnout snadnější a pro obě strany více 
naplňující spolupráce. 

V neposlední řadě je cílem projektu upozornit na tématiku SVP nejen členy 
žadatele v JMK, ale také rodiče členů a pracovníky dalších volnočasových 

organizací v kraji. K tomu bude sloužit propagace a publicita projektu, 
prezentace průběhu a výstupů projektu a otevření akcí i pro další NNO. 
 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílové skupiny projektu tvoří: 
 

1. Pracovníci (dobrovolníci) organizace působící v oblasti volného času a 
zájmového vzdělávání dětí a mládeže. Vedoucí a instruktoři, kteří pracují s dětmi 
a to i s dětmi se SVP. S ohledem na akcent individuálního přístupu a kompetence 

pro cílenou práci s kolektivem tvoří hlavní cílovou skupinu projektu a jsou přímou 
cílovou skupinou připravovaných kurzů. 

 
2. Děti a žáci, vč. dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
účastnící se činnosti sdružení Pionýr prostřednictvím oddílů a klubů. Na cílovou 



skupinu je v rámci realizace projektu působeno tak, aby bylo vytvořeno prostředí 

pro pozitivní přijetí dětí se SVP. 

KLÍČOVÉ AKTIVITY 

KA1 – školení lektorů, tvorba osnov 

V rámci této klíčové aktivity bude probíhat plánování osnovy - skladby 
jednotlivých vzdělávacích kurzů a školení lektorů jednotlivých lektorských týmů. 
Dále zde dojde k domluvě podoby a náplně modelových akcí, k oslovení a výběru 

jejich tvůrců. 
Předmětem jedné části této KA bude 6 setkání realizačního týmu s vedoucími 

lektory kurzů (2x ročně), na kterých budou domluveny změny náplně stávajících 
kurzů, inovace osnov a jejich předběžná podoba. Současně budou do osnov 
zapracována témata, týkající se SVP. Na základě těchto setkání budou lektoři 

schopni v rámci 2. KA vytvořit metodiky k obměněným kurzům a zadat 
odborníkům zpracování jednotlivých učebních textů (metodické texty). 

Později budou v této KA na základě zpětných vazeb hodnoceny provedené změny 
ve vzdělávání a kvalita vytvořených metodik. 
V druhé části této KA se na 3 víkendových školeních (1 ročně) setkají celé 

lektorské týmy všech vzdělávacích kurzů, případně potenciální zájemci o jejich 
lektorování. Budou proškoleni především v odlišnostech práce s dětmi se SVP a 

metodách, kterými je možné toto téma školit a vhodně podat účastníkům. Dále 
budou proškoleni z lektorských dovedností a proběhne diskuze k předběžně 
zpracovaným metodikám kurzů. V další části víkendu proběhne diskuze a školení 

k tvorbě modelových akcí a případné oslovování účastníků, kteří budou ochotni 
jednotlivé metodiky modelových akcí zpracovat. V dalších letech budou lektoři na 

těchto kurzech dále zdokonalováni v lektorských technikách a v teoretických 
znalostech práce s dětmi se SVP. Dále zde budou evaluovány jednotlivé kurzy a 
při závěrečném setkání bude zhodnocen celý projekt a to většinou osob, které se 

na něm podílely. 
V rámci KA1 proběhne cca 6 půldenních schůzek v rámci Brna a 3 velká školení 

lektorů mimo Brno. 
 
 

KA2 – tvorba metodik 
V rámci této KA budou vytvořeny a vydány k užívání 3 druhy metodických textů: 

- metodiky vzdělávacích kurzů - popisující náplň a zabezpečení kurzu 
- metodické materiály ke kurzům - učební texty pro účastníky 

- metodiky modelových akcí - plně připravené schůzky, výlety, vícedenní výpravy 
s úpravami pro kolektivy s dětmi se SVP. 
První metodiky budou tvořeny lektory kurzu dle zkušeností a vědomostí 

získaných na školení lektorů. Bude vytvořena metodika Instruktorského kurzu, 
kurzu Oddílového vedoucího, kurzu Hlavních vedoucích dětských táborů a nově 

vytvořeného kurzu Specifika práce s dětmi se SVP. Návrh metodik bude vytvořen 
před prvním školením lektorů (KA1) a do jejich obsahu bude možno zasahovat 
během celého průběhu projektu. Tyto změny mohou být prováděny na základě 

zpětných vazeb organizátorů, účastníků, realizačního týmu, či dle aktuálních 
potřeb. 

Metodické texty k jednotlivým lekcím kurzů budou tvořeny před konáním prvního 
daného vzdělávacího kurzu. Budou tvořeny lektory jednotlivých přednášek a v 
závěru budou vydány v jednotné publikaci k danému kurzu pro všechny jeho 



účastníky. Do těchto metodických listů bude možné zasahovat v průběhu celého 

projektu a na základě změny situace, získání nových informací či zkušeností. 
Poslední jsou metodiky modelových akcí. Ty budou tvořeny účastníky školení 

lektorů a jinými dobrovolníky s dostatečnou kvalifikací a konzultovány s 
odborným poradcem v tématu dětí se SVP. Součástí metodik bude i připravené 
vybavení, které bude během projektu u žadatele k vypůjčení a které obdrží 

ověřovatelé. 
Na všech metodikách bude úzce spolupracovat odborný metodik problematiky 

SVP, který bude nápomocen při správném zohlednění tématiky SVP. 
 
KA3 – vzdělávání vedoucích a instruktorů 

Třetí KA je stěžejní pro celý projekt, bude při ní vyškolena hlavní cílová skupina. 
Bude naplněn hlavní cíl projektu - předání informací o práci s dětmi se SVP 

vedoucím oddílů. 
Instruktorský kurz je zamýšlen jako 1. stupeň vzdělávání vedoucích ve sdružení. 
Jedná se o kurz, kde dospívající členové oddílů (15 let) dostávají první informace 

o vedení dětí a práci s nimi. V rámci kurzu jim budou nově též předány informace 
o práci s dětmi se SVP. Kurz se koná na 4denním výjezdu mimo Brno a jednom 

odpoledním semináři v Brně, celkem 34 hodin, během projektu bude opakován 
3x. Kurz organizuje tým 5 osob. 

Kurz oddílového vedoucího je pro vedoucí působící v oddíle po dosažení 
dospělosti. Prohlubují si své vědomosti o vedení kolektivu dětí, ale i instruktorů a 
o chodu celého oddílu. Opět bude jeho náplň inovována a zohlední téma SVP. 

Kurz se koná na víkendovém výjezdu mimo Brno a 5 večerních seminářích v 
Brně, celkem 43 hodin, během projektu proběhne 2x. Kurz je organizován 

týmem 5 lidí a externími lektory. 
Kurz Hlavní vedoucí dětských táborů vybavuje vedoucí informacemi o právních a 
formálních požadavcích na letní tábory a též o možných rizicích na těchto akcích. 

Koná se o víkendu v Brně, 22 hodin, během projektu proběhne 2x. Kurz 
organizují 4 členové týmu s dalšími externími lektory. 

Posledním v řadě bude kurz Specifika práce s dětmi se SVP. Bude nově vytvořen 
ve spolupráci s odborníky na dané téma a otevřen pro vedoucí, kteří by se o této 
problematice chtěli dozvědět více, popř. již absolvovali kurzy na předcházejících 

úrovních vzdělávání. Bude se konat během jednoho dne (10 hodin) v Brně nebo 
v jeho blízkém okolí. Během realizace projektu proběhne 2x. 

Všechny realizované kurzy budou otevřeny pro 25 účastníků. 
 
KA4 – ověřování modelových akcí 

Klíčová aktivita 4 se bude zabývat praktickým ověřováním modelových akcí, 
které vznikly v rámci KA2. Tyto metodiky budou nabídnuty nově proškoleným 

vedoucím a instruktorům v rámci vzdělávacích kurzů. K účasti na ověřování bude 
vyžadováno: 
- minimálně 10% účast dětí se SVP, kterou zajistí daný ověřovatel, včetně 

dokladování 
- vedení aktivit dle dané metodiky 

- spolupráce s autorem metodiky, odevzdání hodnotící zprávy se zpětnou vazbou 
a návrhy na vylepšení. 
V průběhu projektu bude ověřeno celkem 18 metodik ve 2 bězích. Po ukončení 

projektu bude pokračovat snaha o další rozšiřování fondu metodik modelových 
akcí, sběr příkladů dobré praxe z dalších oddílů, kde vedoucí aplikujísvé poznatky 

ze školení. 



První typ akce bude metodika pro dvouhodinovou schůzku, která vznikne v 8 

různých variantách zaměřených na různé věkové skupiny či prostředí (klubovna, 
hřiště, město). 

Další metodikou bude návod na pořádání jednodenního výletu v 6 obměnách s 
nápady na výlet, návštěvu rekreačních zařízení, jeskyní, hradů, měst a opět s 
variantami pro různé věkové kategorie. 

Posledním druhem metodik bude víkendová výprava s variantami vázajícími se 
na základny, prostředí, roční dobu, aj. Tyto metodiky vzniknou během projektu 

4. 
V každé metodice bude část zabývající se modifikacemi pro děti se SVP - 
převážně s poruchami učení a hyperaktivitou, ale i pro sociálně a zdravotně 

znevýhodněné děti. Akce budou koncipovány na ověření 10-15 členným 
kolektivem dětí a 3 vedoucími. 

Metodiky budou během projektu ověřeny minimálně 2x a vždy po ukončení 
jednoho běhu proběhne evaluace a opravení nedostatků programu. 
 

 
 

2012 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Školení lektorů, tvorba osnov     x x x x x x x  

Tvorba metodik       x x x x x X 

Vzděláváni vedoucích 
a instruktorů 

            

Ověřování modelových akcí             

 
 

2013 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Školení lektorů, tvorba osnov    x     x x x  

Tvorba metodik x x x x x x x x x x x x 

Vzděláváni vedoucích 
a instruktorů 

 x x x x    x x x  

Ověřování modelových akcí    x x x x x x x x x 

 
 

2014 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 

Školení lektorů, tvorba osnov         x x x  

Tvorba metodik x x x x x x x x x x x x 

Vzděláváni vedoucích 
a instruktorů 

 x x x x    x x   

Ověřování modelových akcí x x x x x x x x x x x x 

 
 

2015 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII IX. X. XI. XII. 



Školení lektorů, tvorba osnov  x           

Tvorba metodik x x x          

Vzděláváni vedoucích 
a instruktorů 

            

Ověřování modelových akcí x            

 

 

KURZY 

Instruktorský kurz 

Instruktorský kurz je zamýšlen jako 1. stupeň vzdělávání vedoucích ve sdružení. 
Jedná se o kurz, kde dospívající členové oddílů (15 let) dostávají první informace 
o vedení dětí a práci s nimi. V rámci kurzu jim budou nově též předány informace 

o práci s dětmi se SVP. Kurz se koná na 4denním výjezdu mimo Brno a jednom 
odpoledním semináři v Brně, celkem 34 hodin, během projektu bude opakován 

3x.  
 
Kurz oddílového vedoucího 

Kurz oddílového vedoucího je pro vedoucí působící v oddíle po dosažení 
dospělosti. Prohlubují si své vědomosti o vedení kolektivu dětí, ale i instruktorů a 

o chodu celého oddílu. Jeho náplň je inovována o téma SVP. Kurz se koná na 
víkendovém výjezdu mimo Brno a 5 večerních seminářích v Brně, celkem 43 

hodin, během projektu proběhne 2x.  
 
Kurz Hlavní vedoucí dětských táborů 

Kurz Hlavní vedoucí dětských táborů vybavuje vedoucí informacemi o právních a 
formálních požadavcích na letní tábory a též o možných rizicích na těchto akcích. 

Koná se o víkendu v Brně, 22 hodin, během projektu proběhne 2x.  
 
Specifika pro práce s dětmi se SVP 

Posledním v řadě bude kurz Specifika práce s dětmi se SVP. Bude nově vytvořen 
ve spolupráci s odborníky na dané téma a otevřen pro vedoucí, kteří by se o této 

problematice chtěli dozvědět více, popř. již absolvovali kurzy na předcházejících 
úrovních vzdělávání. Bude se konat během jednoho dne (10 hodin) v Brně nebo 
v jeho blízkém okolí. Během realizace projektu proběhne 2x. 

 
Všechny realizované kurzy budou otevřeny pro 25 účastníků. 

 

MODELOVÉ AKCE 

V průběhu projektu bude ověřeno celkem 18 metodik ve 2 bězích. Po ukončení 
projektu bude pokračovat snaha o další rozšiřování fondu metodik modelových 

akcí, sběr příkladů dobré praxe z dalších oddílů, kde vedoucí aplikují své 
poznatky ze školení. 

 



První typ akce bude metodika pro dvouhodinovou schůzku, která vznikne v 8 

různých variantách zaměřených na různé věkové skupiny či prostředí (klubovna, 
hřiště, město). 

 
Další metodikou bude návod na pořádání jednodenního výletu v 6 obměnách s 
nápady na výlet, návštěvu rekreačních zařízení, jeskyní, hradů, měst a opět s 

variantami pro různé věkové kategorie. 
 

Posledním druhem metodik bude víkendová výprava s variantami vázajícími se 
na základny, prostředí, roční dobu, aj. Tyto metodiky vzniknou během projektu 
4. 

 
V každé metodice bude část zabývající se modifikacemi pro děti se SVP - 

převážně s poruchami učení a hyperaktivitou, ale i pro sociálně a zdravotně 
znevýhodněné děti. 
 

Akce budou koncipovány na ověření 10-15 členným kolektivem dětí a 3 
vedoucími. 

 
Metodiky budou během projektu ověřeny minimálně 2x a vždy po ukončení 

jednoho běhu proběhne evaluace a opravení nedostatků programu. 


