
 

Multisenzorická místnost Snoezelen   

na ZŠ a Praktické škole ve Velkém Meziříčí 
 

V minulém čísle týdeníku Velkomeziříčsko jsme podrobně představili koncept Bazální stimulace®, 

jako jeden z nových způsobů speciálně pedagogické péče o naše žáky. Další novinkou, která je 

s bazální stimulací úzce spjata, je realizace místnosti Snoezelen, která byla rovněž z velké části 

financována v rámci projektu „Modernizace vzdělávacích programů pro žáky se SVP s využitím ICT 

na ZŠ a Praktické škole ve Velkém Meziříčí“. 

Co to je Snoezelen? 

Slovo Snoezelen (snuffelen = čichat a doezelen 

= dřímat) vytvořili dva pracovníci civilní služby 

v sociálním zařízení v Nizozemí. Pojmenovali 

tak stan pro těžce postižené osoby, ve kterém 

byly instalovány zrakové, čichové a sluchové 

podněty. V současné době se toto slovní spojení 

běžně využívá jako pojmenování pro místnost, 

kde probíhají multisenzorické stimulace, ale i 

relaxační techniky či bazální stimulace. 

Některá zařízení si podobné místnosti budují vlastními silami, postupně dokupují různé 

světelné a zvukové hračky, lampy, a další jednotlivé prvky. Touto cestou jsme jít nechtěli, 

neboť takto vytvořená místnost může mnohdy přinést více škody než užitku. 

Naše multisenzorická místnost je vybudována jako celek certifikovanou odbornou firmou a 

splňuje náročná kriteria na realizaci. Celá místnost je laděná do modré barvy a měla by 

připomínat noční oblohu. 

Její součástí je vyhřívané vodní lůžko s pevným rámem, polohovací vaky, polohovací válce a 

polštářky.  

 K zrakové stimulaci slouží různé efekty jako vodní válec s bublinkami, otočná zrcadlová 

koule s nasvícením, umělý oheň, projekce vodní plochy, svítilna s optickými vlákny, 

olejová lampa, UV světlo apod. 

 Sluchové vjemy jsou zprostředkovány reprodukovanou relaxační hudbou, ale i hudebními 

nástroji k muzikoterapii, jako jsou zvonkohry, tamburíny, dešťové hole, řehtačky, 

Tibetské mísy, paličky, drumbeny apod. 

 Čichové vjemy jsou v rámci aromaterapie poskytovány profesionálním elektrickým 

difuzérem Aroma Stream. 



 Hmatové vjemy jsou zprostředkovány masážemi, polohováním (Bazální stimulace), 

hmatovými sáčky i manipulací s hračkami a provázky.  

Snoezelen tedy poskytuje celou širokou škálu podnětů, které jsou podle aktuální potřeby žáka 

využívány jak ke stimulaci, tak i k relaxaci a uvolnění, kontaktu i odpočinku. Osloveny 

mohou být jednotlivé smysly, či všechny smysly najednou. Pro žáky je pobyt v Snoezelenu 

příjemný a velmi tuto aktivitu oceňují. 
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