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Dodatek č. 2 

Školní vzdělávací program „KLÍČEK“ 

(Školní vzdělávací program Klíček ze dne 1. 9. 2020, č.j.: MSKL/566/2020) 

 

/Příloha č. 1/ 

 

Netradiční terapeutické techniky 

Muzikoterapie 

Je působení hudby a/nebo hudebních elementů (zvuku, rytmu, melodie) na klienta, skupinu, a 

jejím účelem je usnadnit a rozvinout komunikaci, vztahy, sebevyjádření nebo učení. Cílem 

muzikoterapie je rozvíjet potenciál, dosáhnout lepší kvality života. V podstatě jde o jakékoliv 

funkční uplatnění hudby v zájmu lidského zdraví.  

Jde o cílené využívání zvuků k terapeutickým účelům. 

 

Hudba je určité spektrum vibrací a lidský organismus je složen z částí, které také svým 

způsobem vibrují (pohyb buněk, svalový tonus, atd.). Terapeutické působení hudby má základ 

v těchto rezonancích. Působí tedy na intenzivní kontakt se sebou samým i s okolím, 

porozumění a přijetí stavu, ve kterém se zrovna klient nachází, harmonizace energetického 

systému organismu, prožívání radosti.  

 

Nejužívanějšími prostředky muzikoterapie jsou:  

Hra na tělo – kdy se využívá primární rytmické stimulace s využitím jemné i hrubé motoriky, 

podporuje rozvoj taktilní percepce, a sluchového vnímání. Kromě doteků těla lze využít také 

tlukot srdce, frekvence dechu, atp. Příklady hry na tělo – tleskání, pleskání, dupání, luskání, 

mlaskání a jiné zvuky vytvořené různými částmi těla.  

Hlas – hlasová improvizace, rytmizace, melodizace, vokalizace, mantry a v neposlední řadě 

zpěv písní.  

Terapeutické hudební nástroje – tradiční (kytara, klavír,..), Orffův instrumentář (ozvučná 

dřívka, chrastidla, triangl,..),  Etnické nástroje (deštná hůl, djembe, koshi zvonkohra, 
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digeridoo,..) a nástroje vlastní výroby (mušličky, skořápky ořechů,..), které mohou být 

alternativně upraveny pro specifika klientů s těžším handicapem.  

 

Muzikoterapii lze rozdělit na relaxační muzikoterapii a aktivní muzikoterapii. 

 

Relaxační muzikoterapie 

Děti se závažnými postiženími mohou mít relaxační muzikoterapii, kdy leží nebo sedí 

zapolohované v kruhu nebo po obvodu místnosti. 

Muzikoterapeut zvukem vypráví příběh, zpívá a hraje dětem na jednotlivé hudební nástroje, 

které připomínají zvuky přírody. 

S jednotlivými hudebními nástroji přichází terapeut k dětem, aby se dotkly jejich vibrací a 

pocítily zvuk více smysly. Některé nástroje mohou děti i samy rozeznít. 

Hudební nástroje, které jsou zařazeny: zvonkohry 4 živlů, zvukové vlny, dešťová hůl, 

oceánský buben, didgeridoo, tibetské mísy, gong, sundrum, rámový buben, salašnická fujara, 

koncovka a další. 

Aktivní muzikoterapie  

Je pro děti s méně závažnými postiženími, které mohou bubnovat nebo držet v ruce 

rumbakoule, rolničky a další chřestící nástroje, vyžaduje se zde aktivní zapojení dítěte. 

Hudební nástroje: bubny pro každého, tibetské mísy pro každého, chřestidla pro každého, 

kalimby, zvonkohry. V průběhu terapie jsou používány i další hudební nástroje, na které 

terapeut sám hraje a zpívá. 

Muzikoterapie je primárně určená dětem s autismem, těžkým postižením, poruchami chování, 

silným nežádoucím chováním. Terapeutický program bude probíhat pod vedením 

muzikoterapeuta s dlouholetou zkušeností práce s děti s těžkým postižením, a to v relaxační 

místnosti na třídě Koťata. Délka terapie budu vždy přizpůsobena jednotlivým dětem v rozsahu 

20 – 30 minut. 
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Pro děti s těžkým postižením má muzikoterapie význam hned v několika podstatných 

oblastech:  

➢ může zlepšit sociální chování,  

➢ snížit úzkost,  

➢ zvýšit komunikační pokusy,  

➢ zlepšit povědomí a koordinaci těla 

➢ zvýšit soustředění a pozornost 

➢ minimalizuje, popř. odbourává negativistické chování dětí.  

 

Dílčí cíle muzikoterapie: 

✓ neverbální komunikace, 

✓ rozvoj pozornosti, 

✓ koordinace těla, motorika, 

✓ kreativita, spontánnost, 

✓ sebereflexe, seberealizace, 

✓ motivace, 

✓ harmonizace, relaxace. 

 

 

V Karviné 22. 9. 22022      Č.j.: MSKL/728/2022 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti od 1. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Eva Janáková, ředitelka školy 


