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MISP – Massage in Schools Programme

Aktivizační cvičení pro děti od 4 do 12 let

Program MISP je jednoduchým, přístupným a efektivním  

nástrojem ke zlepšení kvality života dětí ve školách. 

Dá se také nazvat aktivizačním cvičením pro děti, které vede k 

rovnosti postojů ve třídě.





A jak to probíhá v praxi?
 Masáž si provádí děti navzájem ve dvojicích.

 Děti jsou při masáži normálně oblečené.

 Instruktor MISP vede děti prostřednictvím jednotných tahů v

masážní sestavě (rutině), které ukazuje buď na druhém učiteli, na

sobě, nebo ve vzduchu (dospělý se dětí nedotýká).

 Jednotlivé masážní tahy se provádějí na zádech, ramenou, hlavě a

pažích. Tato rutina je stejná ve všech zemích, kde MISP působí.

 Jakmile se děti rutinu naučí, trvá masáž přibližně 8 - 10 minut na

jednom dítěti. Pak se děti vymění.

 Na začátku to může trvat trochu déle, ale jakmile se rutinu naučí,

probíhá masáž poměrně snadno, a tak se může stát součástí jejich

každodenního života.





Existují dvě velmi důležité zásady v
programu MISP, které se musí dodržet:

Děti musí vždy provádět masáž jen mezi sebou (tj. žádné masáže

od jiných dospělých).

Každé dítě vybere, zda chce masáž přijmout či ne (samozřejmě

až po udělení schválení od rodičů). Před zahájením rutinní masáže

se dítě, které předává masáž, musí vždy zeptat o svolení druhého

dítěte. Tímto způsobem se děti učí určovat a zároveň respektovat

hranice, a to jak jejich vlastní, tak i těch ostatních.





Benefity pro děti, učitelé, rodiče…



Benefity pro děti

 příležitost naučit se říkat „ano“ a „ne“

 pocit, že je individuálně vnímáno a bráno na vědomí

 relaxace, snížení hladiny stresu

 povzbuzení a rozvoj představivosti

 naplnění potřeby kontaktu

 vnímání a respektování druhého a jeho potřeb

 vnímání svého těla a určení hranic

 respekt vůči sobě i ostatním

 redukce agresivity



Benefity pro učitelé
 více harmonie ve třídě

 snadnější vedení třídy

 lepší koncentrace dětí

 pozitivní a účinná výuka

 nástroj pro zvládání třídy

 zlepšení důvěry a vztahů učitel – dítě/žák

 klidnější a pozornější děti/žáci

 vyšší výkonnost během vyučovacího dne

 skupinové aktivity – propojení dětí

 pocítění pozitivního účinku hormonu oxytocinu

zlepšení komunikace učitel – rodič – dítě/žák



Benefity pro rodiče
 pozitivní činnost, která jim pomůže uklidnit jejich dítě

 rodiče přijímají dotek od svých dětí

 děti v noci lépe spí

 činnost, kterou mohou s dětmi sdílet

 zlepšení vztahů mezi sourozenci

 nový komunikační nástroj v rodině

 změna života – životního stylu

 prohloubení důvěry v sebe i k rodičům a sourozencům

 propojení celé rodiny

 redukce zdravotních problémů

 změna formy výchovy



Benefity pro celou školu

 praktický nástroj proti šikaně

 kontinuita, jak dítě/žák pokračuje rok za rokem

 pocit jednoty v celé škole

 děti/žáci různého věku a z různých tříd si pomáhají navzájem

 stejná aktivita pro široký věkový rozsah dětí/žáků

 pocit sounáležitosti se školou 

 prohloubení spolupráce mezi školou a rodiči

 zajímavější škola pro rodiče



Zakladatelky MISP

Mia Elmsäter
Mia je matkou tří synů a žije ve Švédsku.

Studovala sport na vysoké škole a Montessori metodu vzdělávání pro 

denní péči o děti. Vlastnila a provozovala alternativní centrum denní 

péče.

Vytvořila dvě videa, jedno pro masáže nemluvňat a druhé pro masáže 

kojenců, dětí a dospělých se speciálními potřebami. Rovněž 

odpřednášela řadu přednášek a besed na podporu pečujícího doteku 

během kongresů pro lékaře i laiky, pro zdravotní odborníky, který se 

věnují lidem se speciálními potřebami a pro masážní terapeuty.



Sylvie Hétu

Sylvie je matkou tří dětí, dvou synů a jedné dcery. Žije střídavě v 
Montrealu (Kanada), kde žijí také její děti a v Anglii, kde žije a 
pracuje její manžel.
Sylvie vystudovala Le College Maisoneuve v Montrealu s diplomem z 
výživy. Poté studovala pedagogiku na montrealské univerzitě -
bakalářské studium v oboru předškolní a základní vzdělávání. A je 
kvalifikovaným Steiner – učitelem (Waldorfská škola). 

Sylvie vytvořila postupy pro masáže batolat ve skupinách, v centrech 
denní péče, v předškolních zařízeních a pro děti školního věku, které 
prezentovala učitelům během studijních pobytů a na vzdělávacích 
přednáškách kolegům na vysokých školách a univerzitách v její 
provincii.
Je autorkou knihy The Song of the Child (Píseň dítěte), publikovanou v 
roce 2004



Mia sloučila své zkušenosti s kolegyní Sylvií Hétu a společně 

vytvořily „Program Masáže ve školách“ a uvedly jej v roce 1999 do 

Velké Británie. V roce 2006 se stala spoluautorkou knihy „Touch In 

Schools: A Revolutionary Strategy for Replacing Bullying with

Respect and Reducing Violence“ (Dotek ve školách: Revoluční 

strategie pro nahrazení šikany respektem a snižováním násilí), 

publikovanou v roce 2008.



Program MISP byl založen v Anglii v roce 2000. 

Postupně byl ověřen a dnes je praktikován již v 38 zemích 

celého světa. 

Zavedení programu MISP ve školách je možné pouze 

certifikovaným instruktorem MISP.



Fotografie z projektu Masáže do škol byly pořízené 
v MŠ FIT Bohumín.


