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Shrnutí
Projekt Canisterapie ve speciální mateřské škole Třebíč se zabývá citovým, rozumovým a
pohybovým rozvojem dětí, k čemuž také patří relaxace, která má vliv na duševní psychiku.
Jelikož v dnešní době se mnoho dětí potýká se zdravotními problémy, ať už fyzickými či
psychickými, je canisterapie vhodná k jejich zlepšení. Náš návrh bude spočívat v tom, že by
paní ředitelka z dotací mohla platit tyto hodiny a tím přispět k vývoji dětí.
Cílem tohoto projektu je zlepšení života nejmladších, jelikož i oni si zaslouží mít plnohodnotný
život a alespoň z části naplněný psychickou pohodou. Psi jsou k tomu jedni z nejlepších
„parťáků“. Taktéž to usnadní práci rodičům, nemuseli by terapeuta shánět a platit sami a čas,
který by museli věnovat této činnosti, můžou strávit se svými potomky.
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Úvod
Jsme studentky Gymnázia a Střední odborné školy v Moravských Budějovicích ve třetím
ročníku oboru Veřejnosprávní činnost. Eliška se kdysi věnovala sportům se psem, kde vyhrála
i mnoho soutěží. Provozovala například agility, canicross, dogfrisbee a mnohé další. Také byla
pomocná trenérka při výcviku psů. Sabina má taktéž doma psa, který ale již je v psím
důchodovém věku. Má starší sestry, které mají své rodiny, a tudíž vyrůstá po boku nejmenších
a naplňuje ji starost o ně. Je to tzv. „vesnická teta“, která se ve své obci setkává i s dětmi, které
trpí různými chorobami, jako například ADHD, hyperaktivita a různé fyzické poruchy.
Naše volnočasové aktivity a několikahodinové debaty nás dovedly na myšlenku, co můžeme
udělat pro to, aby mladší děti, vlastně naši nástupci, měly přístup i k jiným než zdravotním
prostředkům a nemusely se jen „cpát práškama“. Tento projekt chceme zaměřit zejména na
mateřskou školu, kde jsou děti od dvou let (mohl by se využít i na 1. stupni ZŠ, tedy pro děti
do 12 let). Ačkoliv, kdyby se projekt povedl a byl by úspěšný, tak bychom tuto myšlenku chtěly
rozšířit dál, například pro budoucí domov pro sociálně slabé ve Starči, který se již buduje a jeho
výstavba má být dokončena v roce 2021. V našem projektu by nám byli nápomocni vyškolení
učitelé canisterapií, kteří mají i odborně způsobilé psy.
My dvě bychom sice neměly k tomuto fyzický přístup, ale měly bychom alespoň dobrý pocit z
toho, že pomáháme a dokážeme v mladém věku vymyslet velice prospěšnou činnost. Chceme,
aby tento projekt byl úspěšný a využíval se. Hlavně by za ním stálo mnoho radosti, úsměvů a
vděčných rodičů a dětí. A to je to nejhezčí, vidět se smát malé děti, které mají celý život před
sebou.
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1. Popis výchozího stavu
1.1. Stručné představení projektu
Projekt Canisterapie ve speciální mateřské škole Třebíč se zabývá zlepšením fyzického i
psychického zdraví dětí od dvou let. Byl by provozován v budově MŠ.
Canisterapie je součástí zooterapie. Pes pozitivně působí na fyzickou, psychickou a sociální
stránku jedince. Jde zde o kontakt psa a člověka. Cílovou skupinou jsou děti, mládež, dospělí,
senioři a osoby zdravotné postižené. My jsme náš cíl přesunuly na děti. Canisterapie rozvíjí
tyto schopnosti:





citové (mazlení, hlazení,...)
rozumové (rozšiřování slovní zásoby, cílené hry,...)
pohybové (jemná a hrubá motorika, házení předmětů,...)
relaxace (vliv na duševní rovnováhu a psychiku)

Canisterapii lze provádět individuálně, skupinově nebo pobytově, taktéž může být dlouhodobá
nebo krátkodobá. My bychom se zaměřily na dlouhodobou skupinovou canisterapii, která by
se konala jednou měsíčně, jak ve školce, tak i ve škole.
Na canisterapii musí být udělány speciální zkoušky, jak u psa, tak i u člověka.

1.2. Speciální mateřská škola Třebíč
Speciální mateřská škola se nachází v Třebíči, která má přibližně 36 tisíc obyvatel. V mateřské
škole jsou tři třídy s konkrétním zaměřením podle druhu znevýhodnění. Celkově školu
navštěvuje 22 dětí. Jedna třída je obsazována převážně dětmi s tělesným a kombinovaným
postižením. Druhá třída je převážně pro děti se smyslovými vadami, třetí třída je určena dětem
s poruchami autistického spektra. V budově se nachází také příspěvková organizace zřizována
městem Třebíč a tou je Denní rehabilitační stacionář pro tělesně a mentálně postižené. Rovněž
zde mají přizpůsobenou zahradu.
Mateřská škola pracuje podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.
Vytváří si svůj „Školní vzdělávací program“ a „Třídní vzdělávací programy“. Dále má
vypracován „Speciální vzdělávací program“ k jednotlivým druhům postižení. Plánování je
podle jednotného vzdělávacího projektu školy a jednotlivých témat.
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Už v minulosti se ve školce canisterapie konala. Byla financována rodiči a příspěvkem od
školky. Děti i rodiče byli s tímto velice spokojeni.

Obr. 2 - CT ve speciální MŠ Třebíč

Obr. 1 - CT pomocí aktivity ve
speciální MŠ Třebíč

Canisterapii by podle výsledků dotazníku využilo více než 60 % tázaných respondentů:

Využili byste CT, kdyby byla přístupná u vás ve
školce?

33%
Ano
Ne

67%
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1.3. Historie canisterapie ve světě
Pes sloužil jako pracovní pomocník, parťák, ale i jako přítel a společník po celá tisíciletí. Již ve
starém Babylonu doprovázel lékaře pes, který léčil rány a nemocné svými slinami. První
záznam využití zvířat jako doplňkové terapie pochází z 9. st. z Belgie. V roce 1792 byla v Anglii
založena klinika pro duševně nemocné, kdy byla součástí programu péče o psy, králíky a
drůbež. V Německu zřídili v roce 1867 domov pro léčbu epilepsie pomocí koně. Tento domov
funguje dodnes.
V minulém století, přesněji v roce 1919 byli v USA používáni psi v terapii pro válečné veterány.
Od 2. světové války bylo vynaloženo nemalé úsilí o začlenění zvířat do klinické psychologie.
V roce 1966 v Norsku začali využívat psy a koně v rehabilitačním centru pro zdravotně
postižené jako součást terapie.
Velký průzkum nastal až v roce 1969, kdy americký dětský psycholog Boris Levinson náhodou
přišel na to, že zvíře může být cenným spoluterapeutem narušených dětí. Od tohoto období
se datuje rozvoj této metody, hodnocení a univerzitní výzkumy.
V roce 1993 PhDr. Jiřina Lacinová přichází s termínem canisterapie a současně se sdružením
Fília vytvořila první metodiku léčebných kontaktů hendikepovaných dětí se sáňovými psy a
v roce 1995 ji představila na ženevské konferenci.
Canisterapie je v České republice v posledních letech hojně využívána. Touto, lidem velmi
prospěšnou, terapií se zabývají organizace, jejichž canisterapeutické týmy navštěvují od
mateřských školek po speciální školy až domovy pro seniory, kde jsou návštěvy zvířat velmi
vyhledávaným a vítaným rozptýlením.

Obr. 3 - První CT pes je jorkšír Smokey v
roce 1955

Obr. 4 - PhDr. Boris Levinson

Obr. 5 - První sdružení s CT pro hen.
děti
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1.4. Historie canisterapie v České republice
Canisterapie se začala v České republice rozvíjet až po roce 1989 současně se speciální
pedagogikou, alternativními terapeutickými metodami a pomalu se měnícím myšlením
společnosti. V této době k nám začaly pronikat odborné materiály a odborná zahraniční
literatura.
V roce 1995 se Česká republika stala členem IAHAIO, prostřednictvím asociace AOVZ –
Asociace zastánců odpovědného vztahu k malým zvířatům. V roce 1996 založila Zdenka
Galajdová dnes už neexistující Canisterapeutickou společnost Praha a snažila se prosazovat
„Programy psích návštěv". Velkým přínosem bylo vydání odborné publikace o canisterapii v
roce 1999 od MUDr. Lenky Galajdové. Programy psích návštěv jsou v ČR nejrozšířenější a
nejoblíbenější formou canisterapie.
V roce 2003 byla vytvořena Canisterapeutická asociace (CTA), která usilovala o status
organizačního a odborného garanta jakékoliv canisterapeutické činnosti. Její členové se snažili
o to, aby se dosáhlo jednotného a kvalifikovaného testovacího řádu pro canisterapeutické psy
tak, aby složené zkoušky byly srovnatelné a odborně zaštítěné. Bohužel záměr se nepodařil a
organizace zanikla.

1.5. Typy a formy canisterapie
Máme tři typy canisterapie, kterými jsou:




Aktivity za pomoci zvířat (Animal Assisted Activities)
Terapie za pomocí zvířat (Animal Assited Therapy)
Vzdělávání za pomoci zvířat (Anima Assisted Education)

Pro náš projekt jsme si vybraly Terapii za pomoci zvířat (Animal Assisted Therapy). Jedná se o
cílený kontakt člověka a psa, zaměřený na zlepšení psychického a fyzického stavu klienta. Cíle
jsou individuálně stanoveny tak, aby podporovaly rozvoj konkrétních fyzických, sociálních,
emocionálních nebo kognitivních funkcí klienta. Hlavním cílem je podpora procesu léčby nebo
rehabilitace. Canisterapie se tak stává součástí ucelené rehabilitace.
Máme celkově pět forem canisterapie, kterými jsou:






návštěvní program
jednorázové aktivity
pobytový program
rezidentní program
ambulantní program
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Zde jsme si vybraly formu „Návštěvní program“, kdy canisterapeut bude pravidelně
navštěvovat mateřskou školu. Dále se rozděluje na další tři formy canisterapie:




individuální canisterapie
skupinová canisterapie
pobytová canisterapie

Canisterapii budeme provádět ve skupinkách.

Obr. 7 - CT za pomocí dýchání se
psem

Obr. 6 - CT za pomocí práce se psem

Obr. 8 - CT za pomocí opakování psa
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1.6. Canisterapeut
Jako potencionálního canisterapeuta jsme oslovily Hanku Nedvědovou. Je to učitelka ve školce
a ve svém volném čase se věnuje psům. Pro nás to byla jasná volba, jelikož je mladá, přátelská
a má zkušenosti s dětským kolektivem, tudíž ví, jak s nimi zacházet. Hlavní podmínkou, kterou
tedy musela splnit je to, že si musí nechat u sebe psa na canisterapii a s tím souhlasila.
Kurz na canisterapii nemá, ale ten si plánuje udělat. Kurz trvá dva měsíce, pak následuje
zkouška. Finanční prostředky by byly potřeba na cestu, na vlastní canisterapii a na psa, které
by se platily měsíčně. V našem případě doprava nehraje žádnou roli, jelikož Hanka bydlí 12
kilometrů od Třebíče. Poté by se jí platilo dle hodinové sazby a měsíční náklady spojené
s výchovou a krmením psa.
Hodinová sazba by činila 500 Kč na hodinu. Celkem by za jeden měsíc mohla odpracovat
maximálně 9 hodin. Práci bude vykonávat na DPP.

Obr. 9 - Smlouva na dohodu o provedení práce
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2. Cíl projektu
Projekt umožní lepší přístup pro rodiče dětí ke canisterapii, která mnohdy může být i nákladná.
Děti se pomocí této činnosti mohou rozvíjet a zároveň získat nového parťáka do života.
Postižení u dětí je velice časté a my bychom ho chtěly dostat do podvědomí více lidí a zároveň
nabídnout nějakou příznivou pomoc.
Děti by se rozdělily do pěti skupinek a byly by to tři skupinky po čtyřech a dvě skupinky po pěti.
Canisterapeut by každou skupinku měl jednou za měsíc, jeden den v týdnu dle domluvy paní
ředitelky a canisterapeuta. Uskutečnění této terapie by bylo v dopoledních hodinách, kdy si
může školka upravit program, jelikož odpoledne tam mají zdravotní asistenty, kteří s nimi
dělají další potřebné vyšetření např. vyšetření očí, psychologické vyšetření apod.
Naším hlavním cílem je sledovat vývoj dětí, jak se zlepšují po fyzické i psychické stránce. Jestli
mají lepší sociální kontakt, zda se jim zmírnily obtíže, či se mají duševně lépe. Toto bychom
pravidelně konzultovaly s paní ředitelkou.

11

3. Příjemce podpory
Příjemcem podpory by byla Speciální mateřská škola, kterou nyní řídí paní ředitelka Bc.
Michaela Pyrochtová a jejím zřizovatelem je město Třebíč.
Speciální mateřská škola Třebíč
Družstevní 1079
674 01 Třebíč
Tel.: 568 848 043
Mobil: 605 412 434, 731 680 351
Email: spmstrebic@seznam.cz

Žadatel je oprávněn k čerpání dotací. Z dotace by se hradila výuka canisterapeuta a základní
potřeby pro živení psa.

Obr. 10 - Speciální MŠ Třebíč

Obr. 11 - znak Třebíče
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4. Aktivity projektu
Tímto projektem vznikne možnost využití pravidelné canisterapie v době, kdy dítě bude
navštěvovat místní školku. Hlavní aktivitou je využití canisterapie a s ní zlepšení zdravotních
stavů malých dětí. Děti by se měly naučit fungovat se psem a vybudovat si s ním vztah. Zároveň
si s ním budou svým způsobem hrát, když budou využívat speciální pomůcky a tím například
zlepšovat jemnou motoriku. Úkoly buď budou plnit zároveň se psem, nebo opakovat po něm
a bude to jejich příklad k tomu, jak vykonávat určité věci.
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5. Zdroj financování
Financování by bylo zajištěno pomocí fondů Evropské unie.
Operační program: Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Prioritní osa: 3 – rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu
vzdělávání
Výzva: Šablona III
3.I/1 Školní asistent – personální podpora MŠ (při úvazku 0,1 4 299 Kč měsíčně). Canisterapie
by podle časového harmonogramu probíhala 21 měsíců, šablona by tedy byla zadána 21krát.
Finance by přijímala speciální mateřská škola Třebíč, které by následně předávala
canisterapeutovi. Částku 201 Kč by dopláceli rodiče dětí docházejících na terapii.
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6. Časový harmonogram
Měsíční rozmezí

Činnost

15. 4. 2021 – 23. 4. 2021

zakoupení psa, objednání základního vybavení

24. 4. 2021 – 31. 7. 2021

canisterapeutické zkoušky

1. 8. 2021 – 31. 8. 2021

zakoupení pomůcek na Canisterapii

1. 9. 2021 – 12. 9. 2021

rozdělení skupinek, domluvení harmonogramu
s paní ředitelkou

1. 10. 2021 – 30. 6. 2023

průběh canisterapie

Přesné dny canisterapie by si domluvila paní ředitelka s canisterapeutkou.
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7. Rozpočet projektu
Rozpočet jsme rozdělily na tři skupiny:
a) pes a základní vybavení pro něj
b) pomůcky na canisterapii
c) náklady na canisterapeuta
Základní vybavení pro psa a pomůcky na canisterapii jsou jednorázové výdaje.
Pes a základní vybavení pro něj
Název
Štěně labradorského retrívra
Kurz
Zkoušky
Mikročip
Oboustranný postroj Avocado
Vodítko nylonové Waudog Avokádo
Nobby bezpečnostní náhubek se sítkou
Pamlskovník Aminela
Nobby gumový vyčesávací kartáč na ruku
Celkem

Počet
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Cena s DPH v Kč
25 000
2 000
1 500
300
742
399
119
169
59
30 288

Obr. 13 - Mikročip

Obr. 12 - Labradorský retrívr
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Obr. 14 - Oboustranný postroj Avocado

Obr. 15 - Vodítko nylonové
Waudog Avokádo

Obr. 16 - Nobby bezpečnostní náhubek se síťkou

Obr. 17 - Pamlskovník Aminela

Obr. 18 - Nobby gumový vyčesávací
kartáč na ruku
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Pomůcky na canisterapii
Název

Počet

Profibaby Polokoule masážní
Profibaby Disk v kartónu
JW děrovaný míček pro psy
Goalball - zvukový míč
PINOFIT míčky - ježek
Sada na přeskoky HS
Žíněnka skládací třídílná
Kužely s čísly
Hrací tunel pro psy
Plastový kruh sada
iPlay Tunel rovný
Merco kruh překážkový HP
Celkem

2
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1

Cena s DPH v Kč
za kus celkem
375
750
449
449
175
350
345
345
297
297
290
870
1 590
3 180
751
751
2 155
2 155
33
33
249
249
43
43
9 472

Obr. 19 - Profibaby Polokoule masážní
Obr. 20 - Profibaby Disk v kartónu

Obr. 21 - JW děrovaný míček pro psy

Obr. 22 - Goalball - zvukový míč
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Obr. 23 - PINOFIT míčky - ježek

Obr. 24 - Sada na přeskoky HS

Obr. 26 - Kužely s čísly
Obr. 25 - Žíněnka skládací třídílná

Obr. 28 - Plastový kruh sada

Obr. 27 - Hrací tunel pro psy
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Obr. 29 - iPlay Tunel rovný

Obr. 30 - Merco kruh překážkový HP
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Následující výdaje jsou spočítané na jeden měsíc.

Náklady na canisterapeuta
DOPRAVA
tam i zpět 12 km (platí se nad 20 km)
počet cest za měsíc 5 = 60 km = 0 Kč
CANISTERAPIE
cena za jednu cestu a skupinu 500 Kč
3 skupiny po 4 dětech a 2 skupiny po 5 dětech
celkem 5 skupin = 2 500 Kč
PES
potřeby pro psa měsíčně (krmivo, veterinář atd.) = 2 000 Kč
Celkové měsíční náklady canisterapeuta = 4 500 Kč

Výsledné náklady na první měsíc:
Celkem
Název
Pes a vše pro něj
Pomůcky na canisterapii
Výdaje na canisterapeuta
Celkem

Cena
30 288
9 472
4 500
44 260

Suma 44 260 Kč je výdej jen za první měsíc. Následující měsíce by se platil jen canisterapeut.
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8. SWOT analýza
8.1. Silné stránky
-

zlepšení sociálního, psychického i fyzického zdraví dětí v mateřské škole

-

oživení výuky v mateřské škole

-

dostupnost canisterapie pro lidi ze slabých domácích poměrů

-

finančně nenáročné pro zájemce

-

možnost dlouhodobého fungování

-

vysoký zájem o canisterapii v mateřské škole

8.2. Slabé stránky
-

po úmrtí psa se musí pořídit nový

-

nezájem ze strany rodičů

8.3. Příležitosti
-

rozšíří se pojem canisterapie

-

možnost rozšíření canisterapie do dalších školek

-

lepší spolupráce rodičů s MŠ

8.4. Rizika
-

úmrtí psa

-

výpadek canisterapeuta z důvodu vážné nemoci

-

město Třebíč by projekt přestalo financovat
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9. Udržitelnost projektu
Na udržitelnost projektu by dohlíželo město Třebíč, jež je zřizovatelem MŠ. Projekt je možné
ze Šablony III financovat do 30. 6. 2023. Pokud by byla v následujícím roce vypsána nová
Výzva, mohla by být opět pro canisterapii využita. Pokud ne, město Třebíč by částku 4 500 Kč
měsíčně hradilo ze svého rozpočtu, příp. by canisterapii financoval některý ze sponzorů nebo
by byla financována z darů rodičů dětí navštěvujících MŠ.
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