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 Žák, který neustále vyrušuje a má nemístné připomínky
 Zlobí, dělá naschvály, nechce NIC dělat, nabídla jsem mu 

VŠECHNO, ale NIC ho nezajímá 
 Je líný, drzý, neposlušný
 Nezdá se mi, že by byl tak inteligentní, jak uvádí zpráva z 

poradny
 Je velice nadaný, ale nemá zájem
 Ničíte se tím, že se mu tolik obětujete. Nebude si toho vážit. 

Jednou nás ani nepozdraví

Pohled na člověka z perspektivy 
deficitu – poloprázdná sklenice



Je velice inteligentní, hodný
Udělá, co se mu řekne
Krásně se stará o kytičky
Velice statečný, pečlivý a spolehlivý
Pokud máme k něčemu výhrady a promluvíme s ním mezi čtyřma 
očima, pochopí nás a nežádoucí chování už neopakuje
Je šikovný, když ho něco baví
Když se s ním bavíme jako s rovnocenným partnerem, krásně 
spolupracuje
Dokáže všechno pochopit, když mu to vysvětlíme a respektovat 
domluvená pravidla
Dokáže poctivě přijmout trest, pokud pravidla poruší – bez 
vztekání. Uzná svoji chybu, snaží se o nápravu.

Pozitivní pohled  



„Zacházej s lidmi tak, 
jako by byli tím, 
čím by měli být, 

a tím jim pomůžeš, 
aby se stali těmi, 

jakými by mohli být.“

Johann Wolfgang von Goethe



Co to je Profil na jednu stránku?

Pozitivní  způsob představení člověka 

- Pomáhá druhým lidem poznat člověka
- Pomáhá druhým lidem porozumět                                     

člověku, nikoliv postižení či nedostatečnosti
- Profil lze využít pro děti, dospělé v různých situacích

Profil je jedním z nástrojů konceptu Plánování zaměřeného 
na člověka
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Význam Profilu na jednu stránku

Pomáhá  dětem (lidem) uvědomit si své silné stránky
a ujasnit si, co je pro ně v životě důležité.

Zachycuje důležité informace, které umožňují 
individualizovat výuku, službu či jinou formu poskytované 
podpory.

Profil je možností vyjádření pro rodiče, opatrovníky, 
pedagogy, kamarády, sourozence a další blízké lidi, jak 
sdělit svoje znalosti a zkušenosti o daném dítěti.



Místo, kde se sejdou nejdůležitější informace:
- Pro lidi, kteří dítěti poskytují podporu
- Pro nové lidi v životě dítěte
- Pro lidi vzdálenější (lékaře, asistenty, ..)

Rychlý přehled nejdůležitějšího pro různé situace
- Hledání nových možností
- Předání informací

Profil může být obecný nebo zaměřen na jednu specifickou 
oblast života dítěte - kroužky, volný čas, škola, hledání rodiny

Využití Profilu na jednu stránku



Zásady při tvorbě Profilu

- Děláme jej společně s dítětem a jeho blízkými
- Používáme respektující a pozitivní popis
- Používáme jednoduchý jazyk
- Jsme co nejvíce konkrétní
- Jsme kreativní, používáme obrázky, fotky, barvy         

pro dokreslení věcí
- Používáme ucelené myšlenky, ale nikoliv celé věty
- Jsme na člověka zaměření, děláme jej podle dítěte
- Máme profil aktuální, měníme jej tak, jak se mění dítě 

a jeho preference a potřeby



Profil na 1 stránku
Moje silné stránky, dary, 

nadání

Co je pro mě důležité …

Jakou potřebuji podporu..



1. Co je na mně 
hezké

Pozitivní vlastnosti, schopnosti, 
nadání, dary dítěte
Seznam toho, nač jsme hrdí 





2. Co je pro mě v životě důležité

Co je pro mne důležité, i když s tím 
ostatní nemusí souhlasit
Kdo jsou důležití lidé v mém životě, 
kdy a jak spolu trávíme čas
Důležité aktivity, koníčky           –
kdy, kde, jak často 
Jakékoli rutiny,  které                           
jsou pro mne důležité
Důležité věci, předměty, místa
O čem sním, co si chci splnit
Co naopak rád/a nemám,                  
co mě štve a rozčiluje, nudí, nebaví



o Chodit každý den s kamarády ven
o Airsoft a hasiči jsou moje největší záliby
o Moc rád dostávám a rozbaluju dárky
o Mít v lednici spoustu zeleniny, ovoce, sýrů
o Moc rád jím a rád vařím pro sebe i pro druhé
o Hrát fotbal, nejradši jen tak s klukama, ne na tréninku
o Dobrá fyzička, denně cvičím sám doma
o Bydlet v našem domě u lesa s mámou, sestrou a se psem
o Rád trávím čas se svojí nejstarší sestrou u ní doma
o Rád a často hraju tanky na internetu a sleduju videa
o Mám rád každý den chvíli pro sebe ve svém pokoji, aniž by mě někdo otravoval
o Rád se vídám s tátou, jen tak sami dva, popovídat si nebo si třeba někam zajít
o Nerad si uklízím pokoj a nemám rád domácí práce
o Rád naopak pracuji venku a dělám chlapské práce doma, kolem domu a na zahradě
o Škola mi otravuje život, už aby byla za mnou, moc se těším na střední a na intr
o Vůbec mě nebaví knížky a nejsem vůbec rád, když nějakou dostanu

Co je pro mě důležité



Popis má být konkrétní 

Místo:

hry

má rád strukturu

má rád kamarády

Napište raději:

rád si o přestávce zahraju 
piškvorky

chci mít pastelky v pouzdře 
poskládané podle barev

Nejraději si o přestávce 
povídám s Martinem a Janou, 
na obědě rád sedím u stolu 
mezi spolužáky



3. Jakou potřebuji podporu

Seznam toho, jak nejlépe podporovat
Informace v této části zahrnují to, co by lidé měli 

vědět a co by měli dělat 
Co pomáhá, případně co naopak nepomáhá



o Občas potřebuju pomoc s velkými projekty do školy, řeknu si o ni
o Potřebuju podporu mámy při studiu, které je nákladné
o Potřebuju mít doma dosti zdravého jídla, ať si mohu sama vařit
o Když mám dlouho školu, jsem ráda, když máma uvaří teplou večeři
o Když jsem naštvaná, nechejte mě být o samotě a nemluvte na mě,                                                             

potřebuju čas si věci srovnat a zvládnout svoje emoce
o Potřebuju odvézt za kamarády,                                                                      

když mi nejede o víkendu autobus
o Nemluvte mi do toho, jak jím,                                                               

vyčerpává mě neustálé vysvětlování
o Nechejte mě vybírat oblečení samotnou                                                  

a nemluvte mi do toho

Jakou potřebuji podporu



Místo:

je třeba 
mít trpělivost

potřebuje pomoc  
v hledání kamarádů

Napište raději:

opakujte věci několikrát, než 
získám odvahu něco zkusit, 
poznáte, že nemám odvahu, 
když se koukám z okna nebo 
koušu tužku

potřebuju být co nejčastěji 
mezi dětmi ve třídě i mimo 
školu, potřebuju někdy 
vysvětlit chování dětí a moje

Popis má být konkrétní 



Profil na 1 stránku
Moje silné stránky, dary, 

nadání

Co je pro mě důležité …

Jakou potřebuji podporu..



Ukázky 
Profilů na jednu stránku



Profil Toníka.pdf
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Jeník

Profil pro osobního
asistenta



Jeník

Profil pro děti 
ve škole





























„Hranice jsou pouze v našich myslích“

Milan Cháb

Obrázek je z knihy „Naši andělé strážní“, autor: Eckhart Tolle



QUIP, z.ú.
www.kvalitavpraxi.cz

RYTMUS, z.ú.
www.rytmus.org


