
 

  

 



 Volný přepis rozhovoru číslo 1 

Diakonie, MŠ a ZŠ pro žáky s těžkými kombinovanými vadami 

Speciální pedagožka Hana Hönigsfeldová 

 

 

OTÁZKY SNOEZELEN KONCEPT 

Pro zakladatele místnosti a průvodce snoezelen místností 

 

 Kdy jste se poprvé setkala s metodou snoezelen, a co Vás vedlo k založení místnosti 

ve vašem zařízení? (ve vaší škole) 

- „Poprvé jsem se s ní setkala teoreticky při návštěvě v Holandsku, kde jsme si 

prohlíželi jejich místnosti. Potom jsme se byli podívat v Ostravě ve speciální škole 

a přimělo mě to k tomu, vzhledem k postižení našich dětí, abychom něco 

takového založili i u nás.“ 

 Jak jste si představoval/a, že místnost bude vypadat, kde jste se inspiroval/a? 

- „Viděla jsem spoustu místností, ale pořád mi běželo hlavou to, abych ji vytvořila 

přímo pro naší cílovou skupinu, aby vyhovovala hlavně dětem v mé třídě, které 

jsou nejvíc postižené z celé školy a měly málo ostatních podnětů k práci oproti 

ostatním. Proto jsem přemýšlela o tom, aby to vyhovovalo a bylo šité na míru 

přímo pro ně.“ 

 Přemýšleli jste o podrobném využití multismyslové místnosti, ještě před jejím 

založením? Jestli-že ano, sestavovali jste ji právě na základě sestaveného plánu 

jejího využití? Na nějaké konkrétní terapii nebo metodě určené např. k bazální 

stimulaci?   

( viz. Odpověď 2) 

 Jaké jste měl/a představy o využití místnosti před samotnou realizací? A byla tato 

představa naplněna? 

- „Před samotnou realizací jsem měla více méně představu víc o relaxacích než 

aktivizacích. Spíš jsem si myslela, že tam budou děti odpočívat, budou se jim 

nějak probouzet veškeré smysly, ale myslím, že to vlastně předčilo mé očekávání, 

když jsem začala já sama probouzet vlastní fantazii a dělat tam věci, které jsem do 

té doby myslela, že tam ani dělat nejdou.“ 



 

 Co je zapotřebí vědět než se člověk pustí do realizace snoezelen místnosti? 

- „Určitě je dobré vědět, kdo tuto místnost bude používat, jaká cílová skupina. 

Podstatné je vědět, s jak velkým prostorem budeme pracovat a kolik na to 

získáme financí. To jsou základní věci, s kterými musíme počítat.“  

 Jak probíhala realizace a kde jste získal/a materiály a informace k vytvoření 

multismyslové místnosti?  

- „Materiály jsem získávala hlavně na různých praxích, stážích a kurzech. Místnost 

jsme získali tak, že jsme přepažili sádrokartonem kus naší velké třídy. Udělali jsme 

si ji přímo u třídy s tím, že ji budeme využívat nejvíce my s těmi dětmi, co mají 

nejtěžší postižení. No a potom už jsme se inspirovali z různých katalogů, věděli 

jsme, že si ji určitě musíme udělat sami a ne od firmy. Protože jednak jsme ji 

chtěli mít podle svých představ a jednak bychom na firmu ani neměli dostatek 

financí.“ 

 Co bylo nejtěžší v celém procesu realizace? 

- „Asi nejtěžší bylo vůbec začít, protože jsme nevěděli, jak do toho, ale postupně to 

přicházelo samo. Věděli jsme, že chceme vodní lůžko, že chceme bublinkový válec 

a vlastně postupně se to během půl roku zařídilo kompletně. Sehnal se různý 

materiál i peníze z darů.“ 

 Kdo financoval Vaši snoezelen místnost? Měli jste sponzora? 

- „Většinou to byli sponzoři, z darů, z obcí a co se vydělalo na bazárku.“ 

 Tvořili jste si návrh místnosti sami nebo jste se obrátili o pomoc jinam? 

- „Návrh jsme si tvořili úplně sami. My jsme si prohlédli ostatní snoezeleny a věděli 

jsme, co chceme.“ 

 Jak dlouho realizace trvala? 

- „Asi půl roku.“ 

 Jste spokojeni se svou Snoezelen místností? 

- „Jsme, jsme spokojeni. Tam se to vlastně dělalo od základů, že se lepilo nové 

marmoleum, malovalo, dělala se nebesa, závěsy se nechávaly šít na úplné 

zatemnění. Takové relaxačně terapeutická pohovka se dělala k tomu sloupu, 

kupovala nová postel, lepili zrcadla, takže trvalo všechno opravdu dost dlouho, 

než to bylo úplně kompletní.“ 



 Jaké metody terapie ve snoezelenu realizujete? 

- „Vlastně úplně všechny, aktivizaci, stimulaci, bazální stimulaci, děláme zážitkové, 

tématické hodiny, různá logopedická cvičení. „ 

 Jak často místnost navštěvují jednotlivý klienti a jak na ni reagují?  

- „Reagují na ni výborně a snažíme se, aby ji navštěvovali minimálně dvakrát týdně. 

A pro některé žáky děláme i odpolední, jako v rámci družiny, takové odpolední 

kroužky terapie. Z těch právě jsou natočeny i čtyři instruktážní filmy, které 

využívám při nějakých přednáškách, nebo pro studenty, aby měli představu, co se 

tady dělá, protože za ten týden to nemůžou všechno vidět.“ 

 Vidíte pozitivní výsledky u vašich klientů/ žáků, kteří snoezelen navštěvují? 

- „Ano, určitě jsou tady pozitivní výsledky. Čím dál lépe reagují, změnilo se úplně 

jejich prožívání a lépe reagují na veškeré podněty a hlavně si to i psychicky užívají. 

Někdo se tam uklidní, někdo se zase zaktivuje, a když se jim člověk věnuje 

individuálně, tak mají úplně jiné reakce, než když se pracuje v kolektivu. Takže si 

to opravdu užívají a užívají si i to, že mě mají jenom pro sebe, třeba tu půl hodinu 

co tam s nimi jsem.“ 

 Kde berete inspiraci pro terapeutická a jiná cvičení?  

- „Spíš z těch praxí, já jsem byla na čtyřdenním kurzu v Ostravě a tam byla jak 

teorie, tak velká praxe a celý zařízený byt. Paní Filatová a paní Janků mají zařízený 

celý byt a v každé místnosti je jiný snoezelen. Prošli jsme tam i praxi. Sami jsme si 

zkusili na sobě navzájem, jak vypadá, taková připravená hodina. Což bylo úplně 

perfektní. Tam jsem načerpala opravdu hodně nápadů. A potom záleží na tom, jak 

člověk sám rozvíjí svoji fantazii a nečerpá jen nápady od někoho jiného. V naší 

škole hodně používáme projektové dny, vždy s nějakým tématem  

a kulisami. Teď jsme třeba měli „modrý den“, nebo „retro“. To se vždycky vyzdobí 

tělocvična a všichni si tam prožívají den všemi smysly, jsou tam stanoviště 

s výrobky. A to se snažím vždycky využít ještě potom ve snoezelenu, aby ten den 

nepřišel vniveč.“  

- „Jinak vždycky dělám ty hodiny tématicky, podle toho co zrovna je aktuální. 

Nějaká událost, například teď tam máme podzim, halloween míváme, teďka 

začne advent, tak tam bude Adventní čas, prostě Vánoce, jaro, moře, léto. Tam 

těm dětem simuluji nějaké to prostředí venkovní, které oni nezažívají běžně.“ 

 Jak u vás probíhá bazální stimulace?  

- „Tak ta probíhá formou různého polohování, masáží, tak zvaných koupelí, na to 

jsem absolvovala kurz bazální stimulace číslo 1, ještě tedy nemám nástavbový 



kurz. A jsou tam různě ty metody, které se používají k uvědomění vlastního těla 

toho dítěte a různé vibrační a vestibulární podněty, houpání na lůžku a tak.“ 

 Na jaké smysly se zaměřujete nejčastěji? 

- „Určitě masáže, ta hmatová stimulace, ten dotek využívám hodně. Čich, tak to 

tam vůni vždycky nějakou tématickou dávám. Nebo neutrální tam máme pořád. 

Sluch a zrak vlastně taky, to jsou tam ty světelné efekty. Možná úplně nejmíň 

chuť, protože ochutnávky dávám jenom někdy. Nedávám je pokaždé, takže chuť 

je tam zastoupená nejméně.“ 

 Co se Vám nejvíce osvědčilo při práci s mentálně postiženými žáky? 

 

- „Asi nejvíc ty zážitkové hodiny, tématické zážitkové hodiny.“ 

 Sledujete dění snoezelen metody v zahraničí? Hledáte inspiraci u zahraničních 

autorů? 

 Zajímá Vás, jak tato metoda funguje v zahraničí?  

- „ Teď už ani tolik ne, jen ze začátku. Teď už si spíš jedu sama podle sebe a podle 

žáků které mám ve třídě.“ 

 

 



 

 



Volný přepis rozhovoru číslo 2 

Integrační centrum Zahrada 

Jana Hykešová 

 

OTÁZKY SNOEZELEN KONCEPT 

Pro zakladatele místnosti a průvodce snoezelen místností 

 

 

 Kdy jste se poprvé setkal/a s metodou snoezelen,  a co Vás vedlo k založení 

místnosti ve vašem zařízení? (ve vaší škole) 

- „Tak poprvé jsem se setkala s tímto konceptem někdy kolem roku 2005, a protože 

něco podobného tady v domě u nás nebylo, tak jsme měli nápad, že bychom hrozně 

rády něco podobného realizovaly tady. Protože v té době vlastně ani neexistovalo 

moc snoezelen místností, respektive žádné v České republice. Nejpodobnější tomu 

byla takzvaná bílá místnost, nebo bílý pokoj, jak tomu říkali v mateřské škole Štíbrova. 

Tam jsme se samozřejmě byli také podívat. Ale nejvíc jsme čerpali z internetu, z 

fotografií, z katalogů. V té době hlavně katalog Rompa, německý katalog. Tam jsme 

tedy viděli jednotlivé body toho pokoje a postupně jsme si vymysleli, co bychom tady 

chtěli mít.“ 

 Jak jste si představoval/a, že místnost bude vypadat, kde jste se inspiroval/a? 

- „Internet, katalogy, byli jsme se podívat i jsme si vyzkoušeli funkci toho bílého pokoje 

v mateřské škole Štíbrova. Samozřejmě i holandské zdroje, což zahrnuje ten internet. 

Pak následovalo hledání prostoru, kde by to vůbec šlo zrealizovat, a proto nám to 

trvalo docela dlouho, než jsme to vybudovali. Samozřejmě snoezelen není okleštěný 

nějakými striktními předpisy, co tam musí být a nemusí, takže to vlastně bylo na 

libovůli naší, takže jsme hledali prvky, které jsme chtěli, aby tady byly. Což ještě 

musím říct, že u nás ten snoezelen není úplně jako snoezelen, ale že jsme to pojali 



jako takovou multifunkční místnost, je možné ho použít i jako místnost pro promítání 

vzdělávacích programů nebo pohádek pro děti a tak. Takže jako úplně součástí 

konceptu snoezelen není promítací plátno, ale my ho tady máme, protože jsme chtěli 

využít maximum.“ 

 Přemýšleli jste o podrobném využití multismyslové místnosti, ještě před jejím 

založením? Jestli-že ano, sestavovali jste ji právě na základě sestaveného plánu 

jejího využití? Na nějaké konkrétní terapii nebo metodě určené např. k bazální 

stimulaci?   

- „To jsem již zodpověděla, ale protože těch klientů tady máme hodně a prostory jsou 

omezené, tak jsme chtěli, aby ji bylo možno využít i na víc způsobů, než jen 

snoezelen.“ 

 Jaké jste měl/a představy o využití místnosti před samotnou realizací? A byla tato 

představa naplněna? 

- „Myslím si, že ano. Myslím si, že klienti i kolegové jsou spokojeni.“ 

 Co je zapotřebí vědět než se člověk pustí do realizace snoezelen místnosti? 

- „Rozhodně je důležité vědět i historii snoezelenu. Vědět jaký to má význam pro 

klienty, co se tam všechno dá dělat, co by to mělo splňovat. V hlavní roli by měl být 

samozřejmě klient, ale i doprovázející osoba.“ 

 Co bylo nejtěžší v celém procesu realizace? 

- „Sehnat peníze.“ 

 Kdo financoval Vaši snoezelen místnost? Měli jste sponzora? 

- „My jsme sháněli sponzory a vlastně, když jsme dělali snoezelen u nás, tak to trvalo 

tři roky. V roce 2005 jsme začali přemýšlet, že se nám to líbí, že bychom ho chtěli. Pak 

jsme sehnali prostor. Dostali jsme svolení od vedení s tím, že budou mít trpělivost, 

protože naše organizace je příspěvková, peníze od zaměstnavatele jsme nedostali. 

Takže to bylo na nás, což bylo po pracovní době, shánět sponzory na jednotlivé prvky, 

které jsme si vymysleli. A kdybychom chtěli všechno vybavovat na základě prvků z 



katalogu, který byl německý, tak by to stálo mnoho peněz. Takže jsme obcházeli 

jednotlivá zařízení, firmy, které se zabývají audiovizuální technikou a v podstatě jsme 

psali spoustu žádostí o sponzorské peníze, věcné dary, někdy jsme uspěli, ale 

většinou ne. A pak jsme měli štěstí. Potkali majitele jedné audiovizuální firmy, který 

nám byl velmi nakloněný, a také našim klientům a ten si to vzal tak trošičku za své.  

S realizací nám pomohl a věnoval nám spoustu věcí. Hlavně u nás je minimum prvků v 

tomto prostoru, které jsou přímo určeny do snoezelenu. Vlastně všechno, co tu 

vidíte, jsou prototypy. Třeba vodní válec nám dělaly tři firmy, aby vyhovoval našim 

požadavkům. Nebylo možné nic takhle velkého a bezpečného pro naše děti sehnat. 

Protože to na trhu v té době ještě nebylo. V roce 2007, když už jsme začali jednat 

 s firmami, tak neexistovala ještě led technologie. Což je velmi důležité, protože s led 

technologii je to snazší.” 

 

 Kdy jste snoezelen poprvé otevřeli? 

- „V roce 2010, tři roky to trvalo.“ 

 

 Ve většině snoezelen místností mají vodní postel, proč ji nemáte vy? Bylo to 

kvůli penězům? 

 

- „Nebylo to kvůli penězům, určitě ne. My jsme v té době měli ještě relaxační místnost, 

která navazovala na vířivku, na vodní terapii, na hydroterapii a my jsme nechtěli 

terapie zdvojovat. Takže jsme si vymysleli, že by byla škoda ten prostor nevyužít jinak. 

Vymysleli jsme cosi, co jsme se po několika letech dověděli, že je opravdu oficiální 

terapie ve snoezelenu, která se jmenuje „světelná lázeň“. Takže my tady máme 

relaxační prostor, který nahrazuje vodní postel. Máme to z průhledných balónků, 

které přebírají světlo a různé odstíny a děti nabírají jakousi světelnou lázeň,v tomto 

relaxačním prostoru.” 

 



 Vy jste říkala, že jste si tvořili návrh místnosti sami a kdybyste měli tu možnost, 

obrátit se na nějakou firmu, udělali byste to? Nebo jste spokojeni s tím, že jste si to 

udělali sami a na míru svým klientům? 

- „Myslím, že bychom určitě požádali, protože by to bylo daleko jednodušší a ty firmy 

už mají další kontakty na zase další firmy, které to realizují nebo poskytují jednotlivé 

výrobky a vědí kam se obrátit. My jsme tenkrát opravdu hledali podle internetu, 

telefonátů a dopisů.“ 

 Jak dlouho realizace trvala? 

- „3 roky“ 

 Jaké nejčastější diagnózy mají vaši klienti? 

- „Nejčastější tu jsou klienti s dětskou mozkovou obrnou, pak jsou tu děti s poruchou 

autistického spektra. Samozřejmě s každými se tu dělá něco jiného.“ 

 Jaké je nejčastější využití místnosti? 

- „Asi nejčastější využití, protože jsme rozděleni na sedm pokojů, kde jsou děti přes 

den. Chtěli jsme, aby každý ten pokoj měl svůj vlastní prostor.  

Ve sneozelenu si v podstatě může každý dělat, co chce. Může to využít jako 

volnočasovou aktivitu, což byl původní záměr, snoezelen terapie nebo si můžou na 

tom jednotlivém pokoji domluvit, že sem prostě půjde učitel s jedním žákem a budu 

tady dělat cílenou terapii.“ 

 Jak často místnost navštěvují jednotlivý klienti a jak na ni reagují?  

- „Jednou týdně.“ 

 Vidíte pozitivní výsledky u vašich klientů/ žáků, kteří snoezelen navštěvují? 

- „Určitě.  Minimálně, když si nebudeme hrát na nějaké světoborné výsledky, jakože 

někdo začne chodit, tak děti tady jsou spokojené a šťastné, reagují dobře. Nebo 

spousta našich klientů je velmi těžce postižená, tak mi jsme šťastný, že zde můžou 

jenom zrelaxovat a pak můžou na další terapie, kterých mají pře den nespočet.“ 



 Kde berete inspiraci pro terapeutická a jiná cvičení?  

- „Tak buď na internetu, nebo většina z nás se zúčastnila kurzu. Naše vedení pro nás 

nechalo udělat takový kurz snoezelen, na klíč přímo na míru našim požadavkům. 

 A máme možnost si vybrat i další kurzy podle našeho výběru.“ 

 Jak u vás probíhá bazální stimulace?  

- „Tak to je další kurz, který v naší organizaci absolvovali všichni. Asi se to uskutečňuje 

podle obecných zásad bazální stimulace. A je pravda, že právě u nás se bazální 

stimulace vzhledem k našim klientům hodně používá. Nejen jako cílená terapie, ale  

i jako vhodná terapie k další činnosti, ať k učení nebo relaxaci. Třeba před jídlem, 

které je pro některé klienty strašně náročné.“ 

 Na jaké smysly se zaměřujete nejčastěji? 

- „Nejméně zapojujeme chuť, je to kvůli tomu, že to vybavení tady je vážně drahé, tak 

sem nebereme jídlo. Takže se snažíme spíš stimulovat čich, který je s tou chutí 

spojený. Ale hodně tady stimulujeme hmat.“ 

 Co se Vám nejvíce osvědčilo při práci s mentálně postiženými žáky? 

- „Právě ta bazální stimulace, která je tady všudypřítomná. A nejčastěji je tento prostor 

používaný jako volnočasová aktivita.  Je to hlavně proto, že se sem děti dostávají 

jednou týdně. Rozhodně tady dětem nic nenutíme, jsme přesvědčeni o tom, že tady 

by to dítě opravdu mělo projevit vlastní vůli.“ 

 Sledujete dění snoezelen metody v zahraničí? Hledáte inspiraci u zahraničních 

autorů? Zajímá Vás, jak tato metoda funguje v zahraničí?  

- „Určitě ano, minimálně když absolvujeme konference snoezelen, ty jsou mezinárodní. 

A to je strašně zajímavé. Nejvíce mě překvapilo, že tento koncept je v Holandsku 

hrazený pojišťovnou.“ 

 



 

 



Volný přepis rozhovoru číslo 3 

Základní škola Žďár nad Sázavou Komenského 6 

Mgr. Dana Bučková 

 

OTÁZKY SNOEZELEN KONCEPT 

Pro zakladatele místnosti a průvodce snoezelen místností 

 

 

 Kdy jste se poprvé setkal/a s metodou snoezelen a co Vás vedlo k založení, 

místnosti ve vašem zařízení? (ve vaší škole) 

- „Tak úplně poprvé jsem se s tím setkala, když jsem nastoupila sem na školu a taková 

místnost fungovala ve vedlejší budově, kde bylo zřízeno speciálně pedagogické 

centrum. Tak tam jsme s dětmi docházeli, tam byla taková malá místnost s vodním 

lůžkem a pro nás to bylo složité, protože děti jsme museli oblékat a přenášet přes 

silnici. I když to bylo kousek, tak pořád to byl transport s imobilními dětmi.“ 

- „Takže když jsme to tak rok absolvovali, tak se začalo vedení zajímat o to, že v rámci 

šablon byl vypsán projekt z evropské unie hrazený na zřízení místnosti přímo ve škole. 

Tak to jsme byli určitě rádi, za ten nápad, ale přišlo s tím vedení školy, díky tomu, že 

se získaly ty peníze.“ 

- „Dřív jsme neměli ani bezbariérový přístup do školy, tak byl transport velice složitý.“ 

- „Pro nás to je teď dokonalý, jen přejdeme chodbu a jsme tam.“ 

 

 Jak jste si představoval/a, že místnost bude vypadat, kde jste se inspiroval/a? 

„Před tím, než vznikla myšlenka založit snoezelen, jsem začala přemýšlet, jak to má 

vypadat. My jsme hodně dali na radu firmy, kterou jsme kontaktovali, a která nám 

snoezelen realizovala. Ale ještě před tím přijela paní Janků z Ostravy a snažila se nám 



nějaké informace předat o tom, jak by to bylo nejlepší. Samozřejmě na internetu jsme se 

stali členy Asociace Snoezelen MSE, zaštiťující školy, které mají snoezelen. Takže s nimi 

jsme přišli do kontaktu, účastnili jsme se konference a tak. Ještě jsme se vydali do 

Jihlavy, kde jsme se inspirovali ve Speciální škole a dále do Brna. Studovala jsem na 

Masarykově univerzitě a tam přímo mají snoezelen na fakultě.“ 

 

 Přemýšleli jste o podrobném využití multismyslové místnosti, ještě před jejím 

založením? Jestli-že ano, sestavovali jste ji právě na základě sestaveného plánu 

jejího využití? Na nějaké konkrétní terapii nebo metodě určené např. k bazální 

stimulaci?   

- „Takže my jsme úplně předem věděli, jak to bude probíhat, zkušenost jsme měli.“ 

- „Tak určitě jsme přemýšleli, ale vlastně reálně došlo k využití, až když byla ta místnost 

zřízená. Protože sem chodíme s dětmi s různým stupněm mentálního postižení, takže 

i každá učitelka si vedla hodinu podle potřeb, toho jaké děti zrovna měla.“ 

- „Prošly jsme všechny kurzem bazální stimulace, což nás hrozně obohatilo, zrovna pro 

moje děti s těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami je perfektní. 

Tohle je zrovna věc, která jde v téhle kouzelné místnosti využít. A pak jsme v rámci 

udržitelnosti, toho projektu, vytvářeli tématické hodiny. Kde jsme se zabývali 

jednotlivými postupy, jak jsem Vám dávala k nahlédnutí.“ 

- „Ale abychom předem věděli, jak hodina bude vypadat to ne, to bylo postupně.“ 

 

 Jaké jste měl/a představy o využití místnosti před samotnou realizací? A byla tato 

představa naplněna? 

- „Oni nám něco navrhli, byli jsme s většinou spokojeni. Jediné, co nám teď chybí, je 

dostatečné množství zásuvek. Jedna jediná zásuvka je vedle postele a pak je centrum 

zásuvek v místě kam děti nesmí. Je tady spousta šňůr, většina z toho je na baterie a to 

je nákladné. Ale myslím si, že toto množství zásuvek je jediný problém, který máme, 

ale už jsme si a to zvykli (máme tu rozdvojky).” Jsme rádi, že máme velkou místnost. I 

pro pohyb žáků, kteří ho potřebují.“ 



 

 Co je zapotřebí vědět než se člověk pustí do realizace snoezelen místnosti? 

- „Zkušenosti od někoho jiného.“ 

- „Přijet někam a ptát se “která firma?”. Spousta kolegů z okolních škol sem pak přijela 

se za námi podívat. Tak jsme jim doporučovali a zároveň je upozorňovali, aby si 

nechali udělat víc vstupů na různé lampičky, masážní strojky atd.“ 

- „Konzultace s někým, kdo už s tím má zkušenost.“ 

 

 Jak probíhala realizace a kde jste získal/a materiály a informace k vytvoření 

multismyslové místnosti?  

- „Firma a školení.“ 

 Co bylo nejtěžší v celém procesu realizace? 

- „Snadná úloha v tom, že jsme měli tu firmu. Detaily jsme hledali na internetu, 

doplňovali jsme vybavení a tak.“ 

- „Základ se vybavil díky tomu projektu. Další vybavení – pomocí sponzorů.“ 

 Jak dlouho realizace trvala? 

- „2-3 měsíce“ 

- „Během té doby jsme prošli kurzem bazální stimulace a školením, přijela sem za námi 

paní Janků.“ 

 Jste spokojeni se svou Snoezelen místností? 

- „Jsme spokojeni.“ 

 Jaké je nejčastější využití místnosti? 

- „V rámci rozvrhů sem docházejí pravidelně žáci s mentálním postižením, více vadami 

a autismem, ti sem chodí pravidelně každý den. A využívají ji nejčastěji. Děti s lehkým 

mentálním postižením sem chodí skoro výjimečně. Chodí tam i děti z družiny a 

základky, ale to není pravidelné.“ 

- „Spíš zde relaxují.“ 



 Jaké metody terapie ve snoezelenu realizujete? 

- „Bazální stimulace, jen prvky bazální stimulace.“ 

- „Aromaterapie jen v omezené míře, jen díky aromalampě. Vyloženě aromaterapii 

neděláme. Bazální stimulaci děláme nejčastěji.“ 

 Vidíte pozitivní výsledky u vašich klientů/ žáků, kteří snoezelen navštěvují? 

- „Určitě už jenom to, že se těší do té místnosti, si myslím, i přes to, že to mají tak 

pravidelný, tak se jim to líbí. Už je to řada let a určitě vidím to soustředění se na 

nějaké činnosti, jsou to většinou děti hyperaktivní, mají problém se soustředěním. 

Návrhy činností přijímají rády. Pozoruji třeba nějakou tu pohádku, což je pro ně 

docela náročné, málo kdo vydrží si sednout k tomu počítači a dívat se na pohádku 

celou dobu, ale tady jo.  A já si při tom můžu s nimi hrát, dát jim při tom něco do ruky, 

něco hmatového nebo jim masíruju nohy. Udělat základní bazální stimulaci, protože 

jsou u toho v klidu.“ 

 Kde berete inspiraci pro terapeutická a jiná cvičení?  

- „Jezdíme na semináře a konference o Snoezelenu.“ 

- „Byli jsme v Bratislavě, kolegyně vloni v Brně. Stále to postupuje dál, vím, že jsme tam 

mluvili o těch vodních lůžkách. Využívá se to pro širokou populaci, teď už je to i pro 

domovy důchodců, tedy i pro jinou klientelu než původně. I ta zdravá populace nemá 

čas se zastavit a vnímat všemi smysly.“ 

 Jak u vás probíhá bazální stimulace?  

„Používáme somatickou, vibrační a vestibulární, například houpáme děti v dece. 

Vibrační používáme pravidelně, válec vibruje, všechny vibrační stroječky i ty tibetské 

misky přenáší vibrace vodním lůžkem i vakem. Na somatickou stimulaci, máme 

ponožky na dlaních a děti hladíme. Takže tady tím způsobem. A samotný vak je 

takové hnízdečko, ve kterém je dítě ohraničené, takže polohování je součástí té 

bazální stimulace.“ 

 Na jaké smysly se zaměřujete nejčastěji? 



- „Takže zrak, ta světýlka různá, co se pořád rozsvěcí. Sluch, tak to že poslouchají 

jednak moje pokyny anebo poslech té hudby, poslech pohádky. Takže se snažíme 

využívat všechny smysly, ale tedy chuť moc ne. Ochutnávky ovoce a zeleniny, to spíš 

děláme ve třídě než ve snoezelenu.“ 

 Jak pracujete s klienty / žáky s mentálním postižením? 

- „Tak je to jiné, když přijdou děti s těžkým mentálním postižením, takže u nich 

využívám bazální stimulaci. A je jiné když, sem přijde pak kolegyně s dětmi s lehkým 

mentálním postižením a potřebují úplně jiné hry. Dají se tady hrát hry, záleží na 

tvořivosti toho kantora. Jestli sem, jdou opravdu relaxovat s nějakou pohádkou za 

odměnu anebo si sem půjdou hrát se svítícími písmenky, skládat si nějakou hru, 

soutěžit, to záleží na tom kantorovi.“ 

 Co se Vám nejvíce osvědčilo při práci s mentálně postiženými žáky? 

- „Vím, že málo, v které místnosti je ten dataprojektor, já bych ho nezavrhovala. Někdo 

řekne: „tak se koukají na pohádku“, ale to není samoúčelné, je to nástroj zklidnění. 

Přes ty krátké jednoduché pohádky, nepouštíme tam žádné dlouhé filmy, ale 

chviličku se dívat a vydržet se dívat na toho animovaného krtka nebo Rumcajse. Ve 

třídě si pak malují podle toho, takže to není samoúčelné.  Ale ten data projektor se dá 

i vypnout a pak je tady tma a můžeme si hrát se světly.  Žaluzie neodtahujeme, 

hýčkáme si tu tmu, jelikož světlo máme k dispozici v každé třídě, takže jsme rádi za tu 

tmu. Tím světlem zmizí to kouzlo té místnosti. Když sem jdu s dětmi, tak musí být 

rozsvícená všechna světélka, aby vstupovaly do té kouzelné místnosti. Když se rozsvítí 

to běžné světlo, tak se ztratí to kouzlo, takhle já to vnímám. Ale vím, že jsou různé 

druhy místností, bílé místnosti, kde se pracuje zase úplně jiným způsobem.“ 

 

 Sledujete dění snoezelen metody v zahraničí? Hledáte inspiraci u zahraničních 

autorů? Zajímá Vás, jak tato metoda funguje v zahraničí?  

- „Tak že bych to aktivně vyhledávala, tak to ne. Možná něco, co se dozvíme na té 

konferenci, tak to je zajímavé, ale že bych aktivně vyhledávala informace, tak to ne.“ 



 

 



 

 

Volný přepis rozhovoru číslo 4 

Speciální základní a praktická škola Chrudim 

Sylva Pilařová 

 

OTÁZKY SNOEZELEN KONCEPT 

Pro zakladatele místnosti a průvodce snoezelen místností 

 

 Kdy jste se poprvé setkal/a s metodou snoezelen a co Vás vedlo k založení, 

místnosti ve vašem zařízení? (ve vaší škole) 

- „Takže to bylo kolem roku 2007/ 2008, bylo to těžké, přemýšlet a musela jsem se 

hodně připomínat. Byli jsme na hodně seminářích, ať už na semináři bazální 

stimulace nebo jsme hodně jezdili se dívat o školních prázdninách do různých 

speciálních škol, kde jsme viděli snoezelen. Bylo potřeba vymýšlet něco dalšího, 

co s těmi dětmi budeme dělat, a co jim nabídnout při tom vzdělávání. To byl 

jeden z důvodu, to že jsme tady měli děti s těžším mentálním postižením, takže 

bylo důležité hledat, co s nimi dělat. A ten snoezelen jsme založili asi v roce 

2012.“ 

 Jak jste si představoval/a, že místnost bude vypadat, kde jste se inspiroval/a? 

- „Semináře, ve speciálních školách a na internetu. No a vlastně tím, že jsem 

poznala paní Filatovou, tak jsem s ní hodně spolupracovala.“ 

 Přemýšleli jste o podrobném využití multismyslové místnosti, ještě před jejím 

založením? Jestli-že ano, sestavovali jste ji právě na základě sestaveného plánu 

jejího využití? Na nějaké konkrétní terapii nebo metodě určené např. k bazální 

stimulaci? 



- „To bylo tak, že jsme dostali možnost založit tu místnost, ale ještě jsem neměla za 

sebou žádný seminář, takže sice jsme věděli, že to bude pro děti s mentálním 

postižením, že to bude pro naše žáky. Když jsem si ji vyklidila a nafotila, tak jsem 

poprosila paní Filatovou, i když jsem u ní ještě nebyla na semináři, jestli by mi 

nenavrhla místnost. Takže jsme společně něco dělali, ale úplně představu jsme 

neměli.“ 

 A jste spokojeni se svou místností? 

- „S místností spokojeni jsme, ale mohla by být větší.“ 

 Jak probíhala realizace a kde jste získal/a materiály a informace k vytvoření 

multismyslové místnosti?  

„Místnost jsme vyklidili, nafotili jsme ji a komunikovali s paní Filatovou. Protože jsme 

věděli, že třeba něco nepůjde. Nebo to bude moc drahé, takže jsme se dohodli. A pro 

mě to byla inspirace, protože se mi moc líbil snoezelen, který mají v Brně. To, co jsem 

našla na internetu, jsem potom viděla v reálu a moc se mi to líbilo. Takže jsem se tím 

inspirovala.“ 

 Co bylo nejtěžší v celém procesu realizace? 

- „No úplně nejtěžší bylo vymyslet, co všechno tu bude. A potom bylo těžké to 

hledání na internetu a vyhledávat stránky, kde se dá nakupovat za přijatelnou 

cenu. A pak samotná realizace např. elektrikáři. Nejvíc práce dalo vyhledávání 

pomůcek, vybavení a řemeslníků.“  

 Kdo financoval Vaši snoezelen místnost? Měli jste sponzora? 

- „škola“ 

 Tvořili jste si návrh místnosti sami nebo jste se obrátili o pomoc jinam? 

- „Pomáhala paní Filatová“ 

 Jak dlouho realizace trvala? 



- „Celkem krátce, během jednoho a půl roku hotové. Protože paní ředitelka řekla, 

že na to budou peníze. Někdy v tom září- říjnu, pak jsem se spojila s paní 

Filatovou.“ 

 Jaké je nejčastější využití místnosti? 

- „Děláme si tady programy, které jsou na něco zaměřené anebo bazální stimulaci, 

nějaké masáže, zklidnění a relaxace. A družina to využívá odpoledne pro 

volnočasovou aktivitu, chodí si sem odpočinout a čtou si třeba pohádku.“ 

 Jak často místnost navštěvují jednotlivý klienti a jak na ni reagují?  

- „Tak 2x – 3x týdně“ 

 Vidíte pozitivní výsledky u vašich klientů/ žáků, kteří snoezelen navštěvují? 

- „Dochází tady ke zklidnění žáků. Určitě se sem těší a jsou zde spokojení. Takže 

určitě ta pozitiva tady jsou.“ 

 Kde berete inspiraci pro terapeutická a jiná cvičení?  

- „Semináře, nebo internet anebo si je sama vymýšlím.“ 

 Jak u vás probíhá bazální stimulace?  

- „Někdo bazální stimulaci dělá tady a někdo si ji spíš dělá ve třídě. A teď záleží, 

každá si ji dělá trochu jinak, některá to má založený na tom, že dělá hlavně tu 

somatickou. Máme tu smyslovou výchovu, tak ta bazální stimulace se dělá tam.“ 

 Na jaké smysly se zaměřujete nejčastěji? 

- „Zrak, sluch, hmat, čich a při těch programech se snažíme, aby tam byly všechny 

smysly. Chuť máme, děláme ochutnávky, ale to spíš až ve třídách. Ze všeho 

nejmíň se dělá ta ochutnávka, ale máme tady třeba hodinu „podzim“, tak máme 

ochutnávku ledových kaštanů, tak kousíček vždycky dáme, ale musíme 

kontrolovat, aby to nebylo všude.“ 

 Co se Vám nejvíce osvědčilo při práci s mentálně postiženými žáky? 



- „Přímo tady ve snoezelenu, tak já jsem hlavně nadšená z těch světelných vláken, 

ty nesmí podle mě nikde chybět. Například holčička, co k nám přišla, neměla 

úchop a tady poprvé něco vzala do ruky. Natolik ji vlákna motivovala, že si je vzala 

do ruky. Takže to bych řekla, že je top.  A pak světlo, že můžeme měnit barvy 

místnosti. Ale je tady spousta dobrých věcí.“ 

 Sledujete dění snoezelen metody v zahraničí? Hledáte inspiraci u zahraničních 

autorů? 

- „Jen když jedu na konferenci nebo seminář, když dělá paní Filatová nebo ještě 

Slováci.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


