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Abstrakt: V příspěvku prezentujeme výstup studentů Ateliéru dramatické výchovy při FPE ZČU 

z předmětu Aktivity v oboru. Představujeme projekt „Kdo je Campi“, který svým tématem úzce 

souvisí s tématem začleňování žáků s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání do běžného 

proudu škol. Campi je mořský koník reprezentující žáka epilepsií a zároveň hlavní hrdinu krátkého 

destigmatizačního video příběhu. 

Klíčová slova: Začleňování žáků s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání, chronické 

onemocnění, epilepsie, první pomoc 

Epilepsie je nejčastější chronické neurologické onemocnění v dětské věku, které je navzdory 

zlepšování povědomí o této problematice stále spojeno se značnou stigmatizací. Jsou známy 

práce, které se zaměřují na redukci stigmatu skrze vzdělávací intervence, první kroky v této oblasti 

realizovali členové neziskové organizace EpiStop v roce 2000 (Kršek a kol., 2012). 

Spolek EpiStop, který původně založila skupina lékařů při fakultní nemocnici Motol a 

Thomayerově fakultní nemocnici v Praze, je dnes platformou pro setkávání, spolupráci a aktivní 

činnost všech skupin a osob, které mají co do činění s lidmi s epilepsií (tedy lidí s epilepsií, jejich 

rodin, lékařů, zástupců organizací, učitelů, sociálních pracovníků i další odborné veřejnosti) a řadí 

se tak mezi tzv. pacientské organizace (EpiStop, 2017). V roce 2012 využili členové EpiStop 

vzdělávací intervenci skrze krátký DVD příběh Dobrodružství na rybách s cílem zlepšovat 

povědomí žáků základních škol v ČR o epilepsii a zjišťovat efektivitu vzdělávací intervence 

(Brabcová a kol., 2013). V roce 2017 byla uvedená intervence realizována ve čtené podobě, s cílem 

porovnat efektivitu stejnojmenného DVD filmu a čteného příběhu (Brabcová a kol., 2017). Další 

možností vzdělávací intervence je nový projekt „Kdo je Campi“, využívající film, který byl vytvořen 

za účelem vzdělávání ve spolupráci organizací International Bureau for Epilepsy (IBE) a 

International League against Epilepsy (ILAE). Partnerem těchto organizací v ČR je EpiStop, z.s., 

platforma pro zlepšení kvality života s epilepsií. Campi je mořský koník, hlavní hrdina filmu „Co se 

stalo ve škole?“ a zároveň jedinec s epilepsií, který chodí tak jako ostatní mořští živočichové do 

základní školy (IBE, 2018). 

Cílem příspěvku je představení projektu s názvem „Kdo je Campi“, na jehož realizaci jsme se 

podíleli ať už v roli studentů nebo akademických pracovníků katedry pedagogiky Fakulty 

pedagogické ZČU V Plzni. Projekt se bezprostředně týká tématu začleňování žáků s potřebou 

podpůrných opatření ve vzdělávání včetně žáků s chronickým onemocněním, kterým epilepsie 

beze sporu je. Jeho cílem je prostřednictvím dabingu anglického originálu umožnit českým dětem 

a žákům základních škol poznat problematiku tohoto onemocnění, rozpoznat epileptický záchvat 
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a osvojit si způsoby poskytování první pomoci. V neposlední řadě je cílem projektu umožnit i 

českým dětem – žákům základních škol lépe porozumět situaci svých spolužáků či obecně lidí, 

kteří s tímto onemocněním žijí. Pro některé z autorů příspěvku, studenty ateliéru dramatické 

výchovy FPE ZČU, znamenal projekt i výstup předmětu s názvem Aktivity v oboru. Práce na 

projektu v sobě zahrnovala překlad z anglického jazyka a dabing ve spolupráci s odbornými 

garanty z řad odborných asistentů katedry a zejména s dětmi, které využívají a zároveň se podílejí 

na kulturních aktivitách spolku JOHAN, z. ú. – centra pro kulturní a sociální projekty. 

Co spojuje projekt Cesty k inkluzi a projekt Campi? Stejné téma, a především stejné cíle, které si 

berou oba projekty za své. V případě Campiho jde zejména o podporu respektování odlišnosti ze 

strany spolužáků dětí s epilepsií, umění se zachovat přiměřeně ve vypjatých situacích, nové 

přístupy, podpůrná opatření, zvyšování informovanosti o daném onemocnění, a především 

podpora tolerance a výchova k ohleduplnosti. Na základě neinformovanosti, pramenící velmi 

často ze strachu, co přinese potenciální epileptický záchvat a v některých případech i ze strachu 

z odpovědnosti, může dojít ze strany učitelů k vyřazení žáka s epilepsií z většiny školních aktivit. 

To následně značně znesnadňuje přirozený socializační proces, který je důležitý pro všechny 

přímo i nepřímo zúčastněné, tedy jak pro děti s epilepsií, ostatní děti ve třídě, učitele, rodiče, ale 

celou společnost. I my jsme si v průběhu realizace projektu ověřili míru našeho povědomí 

o epilepsii, doplnili si nové informace a děti pracovaly s velkým zájmem. Uvědomovaly si, že jejich 

konání má smysl a pomáhá dobré věci. 

Video je již nyní dostupné na webu EpiStop, z.s. a je možné si jej stáhnout po vyplnění krátkého 

kontaktního formuláře. Má široké spektrum využití, kromě pedagogické praxe i v sociální či ve 

zdravotnické oblasti (EpiStop, 2018). Do budoucna budeme na katedře pedagogiky, ve spolupráci 

s pedagogy z praxe a studenty fakulty, iniciovat vytvoření metodických karet k videím jako 

podpůrného metodického materiálu pro pedagogické pracovníky českých mateřských a 

základních škol a podporu jejich práce s třídním klimatem. 
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