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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá tematikou přípravy ţáků na vyučování ve školní druţině, 

do které docházejí ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně ţáci s lehkým 

mentálním postiţením a s narušenou komunikační schopností. Hlavním cílem práce je zjistit a 

popsat jak se ţáci připravují na výuku v době, kdy jsou ve školní druţině. Zda jsou schopni 

samostatné práce, a jakou potřebují podporu ze strany vychovatelek školní druţiny. 

V teoretické části je popsána základní terminologie, která souvisí s tématem práce. Jsou 

vymezeny základní pojmy, jako je vzdělávání, vyučování a učení. Dále se tato část věnuje 

školním druţinám z obecného hlediska a legislativním předpisům pro zájmové vzdělávání. V 

této části je dále uveden i význam zpracování školního vzdělávacího programu pro školní 

druţiny. V souvislosti s průzkumným zaměřením práce je v další samostatné kapitole 

podrobněji pojednáno o skupinách dětí, které mají narušenou komunikační schopnost a 

diagnostikováno lehké mentální postiţení. Praktická část obsahuje stanovené cíle a průzkumné 

otázky. Metodou průzkumu je dotazníkové šetření a rozhovory s vychovateli a s rodiči ţáků 

školní druţiny. Získaná data byla částečně zpracována grafickým vyjádřením a přepisem 

rozhovorů. Z průzkumu vyplynulo, ţe vlastní příprava dětí na vyučování v rámci školní 

druţiny je vhodně realizována a pro děti i rodiče je přínosná. V závěru práce jsou shrnuty 

výsledky a nastíněna doporučení, která vyplynula z průzkumného šetření. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Příprava na vyučování, školní druţina, skladba zaměstnání, vychovatel, vzdělávací 

program.  



ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the topic of preparing pupils for teaching in the after-school 

club, to which pupils with special educational needs come. Specifically, pupils with mild 

mental disabilities and impaired communication skills. The main aim of the thesis is to find 

out and describe how pupils prepare for teaching at a time when they spend their free time 

in the after-school club. Whether they are able to work independently and what support 

they need from the after-school caregivers. 

The theoretical part describes the basic terminology related to the topic of the 

thesis. Basic concepts such as education, teaching and learning are defined. In addition, 

this section deals with School Associations in general and legislative regulations for leisure 

education. The importance of elaborating the School Educational Program for after-school 

clubs is also mentioned in this section. In the context of the exploratory focus of the work, 

the next chapter discusses in more detail the groups of children who have impaired 

communication skills and are diagnosed with mild mental disability. The practical part 

contains set goals and exploratory questions. The survey method is a questionnaire survey 

and interviews with the after-school educators. The obtained data were partly processed by 

graphic expression and transcript of interviews with educators. The survey showed that the 

preparation of children for school-based lessons is properly implemented and beneficial for 

both children and parents. The conclusion summarizes the results and outlines the 

recommendations resulting from the survey. 

KEYWORDS 

Teaching preparation, after-school careers, job composition, educator, educational 

program.
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Úvod 

Dosaţení co nejlepší úrovně vzdělání je stále více aktuální, zvláště pro ţáky v průběhu 

základního vzdělávání, neboť získané poznatky jsou předpokladem pro navazující střední a 

případně i vysokoškolské vzdělávání. Soubor základních vědomostí získávají ţáci 

v průběhu vyučování. Všichni si ale nejsou schopni předkládané učivo osvojit a 

zapamatovat během běţných vyučovacích hodin. Potřebují si učivo procvičovat a 

upevňovat v době mimo vyučování, buď v domácím prostředí, nebo ve školní druţině. Na 

tuto oblast je zaměřena tato práce. Jak probíhá příprava ţáků na vyučování v reţimu školní 

druţiny. 

Zvolené téma vychází z praktických zkušeností autorky práce, které získala při práci 

vychovatelky ve školní druţině. Vychází z předpokladu, ţe příprava na školní výuku je 

důleţitá pro kaţdého ţáka, zejména i pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kteří jsou předmětem výzkumné části práce. Proto důleţitost připravit ţáka na školní 

výuku lze dnes chápat jako jednu z priorit. 

Formování a utváření osobnosti kaţdého ţáka, a zejména ţáka s různým 

zdravotním postiţením je celoţivotní proces. Dítě s postiţením se rozvíjí, tak jako všechny 

ostatní, nejprve v prostředí rodiny, později školy, ve volnočasových zařízeních dále pak i 

vlivem okolního společenského prostředí. Významnou roli v přípravě ţáka má vzdělávání. 

Je to především škola, ale i školní druţina, kde si ţák podle individuálních předpokladů 

osvojuje nutné poznatky, vědomosti a dovedností, které vyuţívá v dalším ţivotě. 

Cílevědomá činnost pedagogů a vychovatelů je zaměřena na to, aby si ţák osvojil vše 

potřebné ke školnímu vyučování nejen na příští vyučovací den, ale i pro další ţivot. 

Úroveň výsledků osvojení si základních vědomostí a poznatků je v mnohých 

případech limitována individuálními zvláštnostmi ţáků, kdy kaţdý ţák se speciálními 

vzdělávacími potřebami je jiný. Tato odlišnost se projevuje zejména u ţáků s mentálním a 

řečovým postiţením, kteří docházejí do školní druţiny, ve které byl realizován výzkum. U 

těchto ţáků je v průběhu přípravy na vyučování nutné nahlíţet na rozsah a hloubku 

postiţení. 

Bakalářská práce se zaměřuje na přípravu na vyučování ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve školní druţině, konkrétně ţáků s lehkým mentálním postiţením 

a s narušenou komunikační schopností. Příprava na výuku je výrazně ovlivněna 
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zvláštnostmi v osobnosti těchto ţáků. Mají sníţené poznávací procesy v oblasti vnímání, 

myšlení a paměti. Vývojová dysfázie a mnohočetná dyslalie jim sniţuje schopnost 

porozumění a reprodukce řeči. Proto je příprava na vyučování a osvojování si učiva 

ovlivněna vlastním postiţením ţáka. Nezastupitelnou roli mají zejména vychovatelé, kteří 

volí v době mimo vlastní výuku různé metody a postupy při přípravě na vyučování tak, aby 

si ţáci procvičovali učivo zábavnou formou, odlišnou od školního vyučování. 

Bakalářská práce je cíleně zaměřena na zjištění, jak probíhá příprava ţáků na výuku 

v době jejich pobytu ve školní druţině. V teoretické části jsou zpracovány kapitoly, které 

vycházejí z obecných pedagogických poznatků o významu vzdělávání, vyučování a učení. 

Na tuto část navazuje kapitola o školní druţině. Popisuje historii, legislativu, cíle, funkci a 

poslání školních druţin. Zaměřuje se na skladbu zaměstnání v týdenním reţimu vybrané 

školní druţiny. Samostatně je uvedena kapitola o významu přípravy na vyučování a 

charakteristika ţáků, kteří mají speciální vzdělávací potřeby podle zdravotního postiţení. 

Jsou zde uvedeny zvláštnosti ţáků s mentálním postiţením a s narušenou komunikační 

schopností. Na tuto část navazuje pojednání o současných trendech inkluzivního 

vzdělávání těchto ţáků i v prostředí školní druţiny. Do teoretické části spadají rovněţ 

kapitoly o vytváření „vzdělávacího programu školní druţiny“. 

Práce je zpracována jako teoreticko – průzkumná. Cílem praktické části je nejprve 

zjistit, zda rodiče preferují přípravu na vyučování v rámci školní druţiny nebo se raději 

věnují přípravě na vyučování v domácím prostředí. Pro mnohé rodiče je obtíţné a náročné 

skloubit pracovní a rodinný ţivot a na přípravu dítěte na další vyučovací den zbývá doma 

málo času. Vyučování končí většinou mnohem dříve, neţ mohou odejít z práce a někteří 

proto dávají přednost přípravě na vyučování v době pobytu dítěte ve školní druţině. 

Průzkum se zaměřuje dále na zjištění, zda se liší vlastní příprava na vyučování podle 

zdravotního postiţení dětí, o jaký druh přípravy se jedná, a jaká je spolupráce mezi 

rodičem a vychovatelem. 

Součástí průzkumu je také zjistit, jak celou problematiku přípravy na vyučování 

vnímají vychovatelky školní druţiny. Zda na tuto činnost zbývá v týdenní skladbě 

zaměstnání dostatek času, zda je spolupráce mezi vychovatelem, učitelem a rodičem 

vyhovující. Průzkumnou metodou byla metoda dotazníků doplněna rozhovory. Výsledky 

průzkumu jsou shrnuty v závěrech práce. 
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1 Teoretická část 

V teoretické části jsou definovány základní pojmy podle zaměření práce. Je uveden 

význam vzdělávání, vyučování a učení v souvislosti s přípravou ţáků na vyučování v době 

jejich pobytu ve školní druţině. Dále je obsah této části práce zaměřen na význam školních 

druţin v systému školských zařízení, jejich legislativní vymezení z historického pohledu aţ 

po současnost. Je popsáno poslání, cíle a funkce školní druţiny a obsah činností ve volném 

čase v rámci týdenní skladby zaměstnání. Vzhledem k zaměření průzkumné části práce ve 

školní druţině pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, je charakterizováno 

některé zdravotní postiţení dětí, které navštěvují zvolenou školní druţinu. 

1. 1 Systém vzdělávání v České republice 

Tato úvodní kapitola stručně charakterizuje základní systém a legislativní podklady pro 

vzdělávání v naší republice. V současné době se řídí koncepce vzdělávání školským 

zákonem 561 / 2004 Sb., „O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání“, který obsahuje i vzdělávání ve školských zařízeních, mezi které patří školní 

druţina. Zákon respektuje mezinárodní dokumenty, například Úmluvu o právech dítěte, 

Úmluvu o ochraně práv národnostních menšin a závazné předpisy Evropské unie. Školský 

zákon je ucelenou právní normou, která obsahuje vše, co se týká regionálního školství od 

předškolního vzdělávání přes základní a střední vzdělávání aţ po vyšší odborné 

vzdělávání, včetně zájmového vzdělávání.  

Systém vzdělávání je veřejná sluţba. Je zaloţen na demokratických zásadách. Obecné 

cíle obsahují klíčové dovedností jedince, respektují lidská práva, toleranci a národní 

identitu v evropské sounáleţitosti.  

Školský zákon rovněţ upravuje systém základních kurikulárních dokumentů, coţ 

představuje vydání rámcových vzdělávacích programů pro všechny obory vzdělání od 

předškolního aţ po střední. Postupně byly vydávány Rámcové vzdělávací programy, jako 

základní pedagogický dokument, které obsahují povinný rámec vzdělávání. V současné 

době jsou podle potřeb upravovány a revidovány.  

Pro zájmové vzdělávání, konkrétně pro školní druţiny nebyl vydán ţádný rámec 

obsahu vzdělávání i přesto, ţe si svůj školní program musí školní druţiny vytvářet.  



10 

 

1. 2 Vzdělávání, vyučování, učení  

Vymezení tohoto termínu přímo souvisí se zaměřením práce. Kvalitní příprava na 

vyučování předpokládá úspěšnost ţáka v procesu vzdělávání. Dále jsou uvedeny základní 

pedagogické kategorie - vzdělávání, vyučování a učení, které spolu velmi úzce souvisí. 

 Ţáky lze vzdělávat i ve školní druţině, a to za předpokladu, ţe mají osvojené 

základní učivo a návyky tak, aby byli schopni zapojit se do vlastní přípravy na výuku. 

Vzdělávání je v podstatě proces učení, osvojování si vědomostí, dovedností a 

návyků. U kaţdého jedince probíhá vzdělávání během celého ţivota. 

Hartl definuje pojem vzdělávání jako „učením zprostředkované přejímání 

dosavadních zkušeností lidstva, chování a hodnotových systémů." 
1
 

Obdobně definuje vzdělávání Beneš: „Pod vzděláváním se rozumí převáţně proces 

zprostředkování znalostí, dovedností a rozvoj schopností. Vzdělávání je tak převáţně 

didaktickou záleţitostí, otázkou správné výuky.“
2
 

Obecně je vzdělávání cílevědomý proces, při kterém usilujeme o splnění cílů, které 

jsou předem stanovené s přihlédnutím k věku ţáka. V průběhu vzdělávání se utvářejí a 

rozvíjejí jeho předpoklady pod vedením odborníků, učitelů a vychovatelů. Cílem 

vzdělávání není jen získávání konkrétních poznatků, vědomostí a dovedností, ale utváření 

vlastností jedince. Z tohoto hlediska je vzdělávání „ proces všestranné humanizace a 

kultivace člověka zahrnující procesy jako socializace, enkulturace a personalizace.“
3
 

Ve školní druţině v rámci přípravy na vyučování nejde jen o osvojení vědomostí, 

ale o to, umět je uplatnit. Cílem je umoţnit ţákovi co nejlepší zapojení do vzdělávání tak, 

aby uměl vyuţít osvojené učivo ve vyučovacích hodinách a v konkrétních předmětech. 

Práce pojednává o přípravě na vyučování. V pedagogické terminologii je vyučování 

definováno „ jako cílevědomá, organizovaná, plánovitá činnost vedená zpravidla učitelem, 

při níţ jsou zprostředkovány nové vědomosti, dovednosti a návyky. Je to činnost 

probíhající zpravidla institucionalizovaně, tj. ve školách…“
4
 

                                                 
1
 HARTL, P. a H. HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 978 - 80-7367-569-1  

 s. 246 
2
 BENEŠ, M. Andragogika. 1.vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2. s. 15 

3
 KOHOUT, K. Základy obecné pedagogiky. 2.vyd. Praha: UJAK, 2010. ISBN 978-80-7452-009-9. s. 23 

4
 KOHOUT, K. Základy obecné pedagogiky. 2. vyd. Praha: UJAK, 2010. ISBN 978-80-7452-009-9. s. 24 
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Vyučování je prostředkem k dosaţení cílů. Vyučování je proces, kde má zpravidla 

vedoucí úlohu učitel. Činnost učitele je předem plánovaná. Vyučování probíhá podle 

stanovených zásad. Konkrétní postupy výuky probíhají ve vyučovacích hodinách. 

Vlastní osvojování si vědomostí a získávání dovedností je učení. Je to činnost ţáka, 

který si osvojuje učením nové poznatky. V procesu vzdělávání nejde jenom o učení ve 

škole. Ţák získává mnoho poznatků i mimo školu. Ukončením školního vzdělávání proces 

učení nekončí. Naopak, učíme se v podstatě v celém ţivotě. „ Učení znamená získávání 

zkušeností a utváření jedince v průběhu jeho ţivota. Plní funkci přizpůsobování se 

organismu k prostředí a ke změnám tohoto prostředí. Ţivotní úloha lidského učení je 

v aktivním vyrovnávání se s ţivotním prostředím přírodním a zejména společenským. 

Výsledkem lidského učení můţe být osvojení vědomostí, dovedností, návyků a postojů, ale 

také změna psychických procesů a stavů i změna psychických vlastností.“ 
5
 

Výsledky učení jsou závislé na mnoha okolnostech. U ţáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ovlivňuje výsledky učení rozsah zdravotního postiţení a 

intelektuální předpoklady. Potenciál rozumových předpokladů ovlivňuje přijímání nových 

poznatků. I ţáci s mentálním postiţením jsou schopni učit se. Vědomosti si osvojují na 

odlišné úrovni neţ ostatní vrstevníci. Přesto jsou schopni naučit se to, co je důleţité pro 

uplatnění ve svém ţivotě. 

Úspěšnost vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami záleţí na 

způsobu upevňování a procvičování učiva. Ţákům lze usnadňovat osvojení učiva právě 

formou kvalitní přípravy na vyučování ve školní druţině. Podle různých speciálních 

vzdělávacích potřeb ţáků, jejichţ příčinou je zdravotní postiţení, je odlišný i způsob jejich 

vzdělávání, vyučování a vlastního učení. 

Utváření osobnosti jedince ovlivňuje výchova „jako proces záměrného působení na jedince 

s cílem dosáhnout změn v různých sloţkách jeho osobnosti.“
6
 Do oblasti výchovy patří 

veškeré ovlivňování jedince od počátků jeho vývoje aţ do dospělosti. Spadá sem zejména 

vliv rodiny, školy, výchovných institucí a zejména i školní druţiny. 

                                                 
5
 ČÁP, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Univerzita Karlova, 1993. ISBN 80-7066-534-3. s. 62 

6
 BENDL, S.: et al. :Vychovatelství. Praha: Grada Publishing a.s. 2014. ISBN 80-247-9763-2. s. 28 
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2 Školní druţina 

2. 1 Vymezení pojmu 

Co je školní druţina můţeme objasnit z několika hledisek. Nejprve vycházíme 

z poznatků z odborné literatury, z definování termínu některými autory. Ovšem důleţité je 

vycházet především z platných legislativních předpisů. Obsah je ale vţdy téměř shodný. 

Malach uvádí: “Hlavním posláním školní druţiny je zabezpečení zájmové činnosti, 

odpočinku a rekreace ţáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní školní druţina ( 

zejména z pohledu rodičů) částečně také funkci sociální, tj. dohled nad ţáky po určitou 

dobu před nebo po skončení vyučování.“
7
 

Kaţdý pedagog i rodič ví, co termín školní druţina znamená, umí si představit co je 

obsahem činnosti tohoto školského zařízení. Přesto se objasnění pojmu v odborné literatuře 

trochu odlišuje. 

Hájek objasňuje pojem školní druţina následovně: „ výchovu ve školní druţině je 

třeba chápat jako součást nutné společenské reprodukce, nikoli jako hlídání dětí- tj. 

pouhou sociální sluţbu. Školní druţina ve dnech školního vyučování tvoří pro děti přechod 

mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Druţina není pokračováním školního 

vyučování…“
8
 

Zjednodušeně charakterizuje školní druţinu jako školské výchovné zařízení pro 

zájmové vzdělávání Bendl: „ Ve školní druţině tráví děti značnou část své doby po 

vyučování. Je to zařízení, které ovlivňuje velkou část dětské populace. Hlavním posláním 

druţin je umoţnit dětem odpočinek a dát jim moţnost připravit se na vyučování“.
9
 

Shrneme-li výše uvedené definice jednotlivých autorů, jde vţdy o činnost v době 

mimo vyučování. Je zaměřená na odpočinek, relaxaci a rozvíjení zájmů ţáka podle různé 

nabídky volnočasových aktivit, které druţina realizuje dle týdenní skladby zaměstnání. Za 

méně podstatnou funkci lze povaţovat funkci sociální, neboť činnost druţiny probíhá 

podle předem vypracovaného vzdělávacího programu, který je zaměřen na výchovně 

vzdělávací aktivity. Druţina se podílí na organizaci účelného trávení volného času dětí. 

Významně se podílí na přípravě ţáků na vyučování. 

                                                 
7
 MALACH, J.: Teorie metodiky výchovy. Praha: 1. vyd. UJAK, 2007. ISBN 978-80-86723-29-7. s. 75 

8
 HÁJEK, B. PÁVKOVÁ, J.: et al. : Školní druţina. Praha: 1. vyd. Parta, 2003. ISBN 80-7178-751-5. s. 11 

9
 BENDL, S.: et al. :Vychovatelství. Praha: Grada Publishing a.s. 2014. ISBN 80-247-9763-2. s. 134 
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2. 2 Charakteristika školní druţiny 

Z výše uvedeného pojetí různých autorů je tedy školní druţina školské zařízení, 

které zabezpečuje výchovu mimo vyučování. Ţákům vyplňuje čas bezprostředně po 

vyučování do doby odchodu domů nebo za jinými volnočasovými aktivitami. Školní 

druţina se odlišuje od školního vyučování, tím, ţe dětem účelně organizuje náplň volného 

času a dává jim „návod“, jak zacházet se svým volným časem. 

Hlavním obsahem činnosti školní druţiny je odpočinek, zájmové aktivity, relaxace 

a rovněţ i příprava na vyučování. Veškeré aktivity druţiny, které jsou předem plánované 

v týdenní skladbě zaměstnání, vedou k rozvíjení osobnosti ţáka a formování jeho zájmu. 

Cíleně je podporován zejména rozumový vývoj dítěte právě prostřednictvím přípravy na 

další vyučovací den. Kaţdé dítě, které se zapojuje do aktivit školní druţiny je jiné. Má 

osobité zvláštnosti v různých oblastech psychického vývoje a v utváření osobnostních rysů 

a vlastností. Zejména ve školní druţině pro ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

která je součástí školy samostatně zřízené podle § 16, odst. 9 školského zákona pro ţáky s 

určitým zdravotním postiţením je nutné podporovat rozumový vývoj a rozvíjet kognitivní 

předpoklady kaţdého ţáka. 

„Rozumový vývoj dítěte silně ovlivňuje prostředí, vyučování, přípravu na vyučování 

i činnosti, jimţ se dítě věnuje ve volném čase.“ 
10

 

Kromě podpory rozumového vývoje ovlivňuje a podporuje druţina správný tělesný, 

citový, volní, mravní a sociální rozvoj dítěte. Poskytuje dětem bezpečné prostředí. 

Podle počtu ţáků, kteří jsou přihlášeni k pobytu do druţiny je lze dělit do 

jednotlivých oddělení  s ohledem na věk a postiţení ţáků. V kaţdém oddělení řídí činnost 

pověřená vychovatelka. Práci vychovatelek oddělení řídí a koordinuje vedoucí 

vychovatelka. Obsahově vychází činnost školní druţiny se „Školního vzdělávacího 

programu školní druţiny.“ Kvalitně zpracovaný vzdělávací program školní druţiny je 

důleţitou sloţkou řízení a plánování. Přispívá k cílenému ovlivňování volného času ţáků, 

omezuje nahodilost při volbě námětů a zajišťuje návaznost na školní vzdělávání. Školní 

vzdělávací program obsahuje klíčové kompetence, které se zvolenými činnostmi a postupy 

práce rozvíjejí jedince. 

                                                 
10

 HÁJEK, B. PÁVKOVÁ, J.: et al. : Školní druţina. Praha: 1. vyd. Parta, 2003. ISBN 80-7178-751-5. s. 27 
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2. 3 Školní druţina z pohledu historie  

V první polovině minulého století pečovaly o děti v době mimo vyučování různé 

spolky a útulky. „Od roku 1931 se místo názvu útulky začalo pouţívat označení školní 

druţiny (druţiny pro školní mládeţ, později druţiny mládeţe). Změna názvu souvisela i se 

snahami klást zvýšený důraz na výchovnou stránku oproti sociálně-charitativní. 

Doporučovala se docházka do druţiny i pro ty děti, které nebylo moţno označit jako chudé. 

Druţiny nebyly součástí škol, jednalo se o mimoškolní instituce. Zřizování bylo závislé na 

rozhodnutí představitelů měst.“
11

 

Aţ vydáním zákona o jednotné škole v roce 1948 se druţiny mládeţe staly součástí škol. 

Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) č .95/1948 Sb., uvádí v 

„§ 67 Domovy a družiny mládeže 

(1) Stát zřizuje domovy a druţiny mládeţe. Domovy se zřizují podle plánu stanoveného 

vládou. 

(2) Domovy a druţiny mládeţe jsou zařízení výchovná a sociální. 

(3) Podrobnosti určí ministerstvo školství a osvěty a ministerstvo sociální péče v dohodě se 

zúčastněnými ústředními úřady.“
12

 

Vydáním tohoto zákona dochází ke sbliţování škol a druţin. Nejvýznamnější součást 

obsahu výchovy v druţinách byla příprava na vyučování. 

Tento zákon byl zrušen 7. 5 1953, kdy vstoupil v platnost nový 

Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon) č. 31/1953 

Část k mimoškolní výchově je obsaţena jen stručně § 14, kde je uvedeno: 

„Mimoškolní výchovná zařízení 

K doplnění školní výchovy a v zájmu zdravotní a sociální péče o školní mládeţ zřizují se 

druţiny mládeţe, pionýrské domy, dětské domovy a jiná mimoškolní výchovná zařízení.“ 

Poprvé je v zákonu uvedeno, ţe do mimoškolních výchovných zařízení spadají nejen druţiny 

mládeţe, ale i pionýrské domy, které můţeme povaţovat za předchůdce Středisek volného 

času.  

                                                 
11

 HÁJEK, B. PÁVKOVÁ, J.: et al. : Školní druţina. Praha: 1. vyd. Parta, 2003. ISBN 80-7178-751-5. s. 20 
12

 Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) č. 95/1948 Sb., § 67 
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Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) č. 186/1960  

Zákon platil aţ do 1. 9. 1984. Pro oblast výchovy mimo vyučování upravil zákon v § 6, 

ustanovení, pro které ţáky je školní druţina. 

„§6 Základní devítiletá škola  

Součástí základní devítileté školy je školní druţina pro ţáky 1. – 5. ročníku a školní klub 

pro ţáky 6. - 9. ročníku. Ve školní druţině a ve školním klubu pečují vychovatelé a učitelé o 

výchovu ţáků v době mimo vyučování a o prázdninách. Za činnost těchto výchovných 

zařízení odpovídá ředitel školy. Do školní druţiny a školního klubu se přijímají ţáci na 

ţádost rodičů nebo jiných zákonných zástupců.“
13

 

V tomto zákoně se poprvé hovoří o moţnosti zřizovat školní kluby. 

V následujících školských legislativních dokumentech, které byly v platnosti po roce 1960 

nedochází k výrazným změnám ohledně školních druţin. V zákonu č. 63/1978 Sb., o 

opatřeních v soustavě základních a středních škol je v § 29 pouze uvedeno, ţe školní 

druţiny jsou součástí škol. 

Zákon č. 76/1978 o školských zařízeních charakterizuje výchovu mimo vyučování takto:  

„§ 17 Výchova mimo vyučování 

1) Výchova mimo vyučování tvoří organickou jednotu se školní výchovou. Jejím úkolem je 

poskytnout ţákům po vyučování aktivní odpočinek, rozvíjet jejich osobité schopnosti, nadání a 

zájmy.“ 

Dále v § 20 stanuje, ve kterých typech škol slouţí při výchově ţáků v době mimo 

vyučování školní druţina. 

Dalším zákonným předpisem byl zákon č. 29/1984, o soustavě základních a středních škol, 

který pouze konstatuje v § 45, ţe součástí školy můţe být školní druţina. 

Mezičlánkem mezi zákonem z roku 1984 a současně platným zákonem byl zákon č. 

171/1990 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon 29/1984 Sb.,o soustavě základních a 

středních škol. Oblast výchovy mimo vyučování a školních druţin tento zákon neobsahuje. 

Platil od 4. 4. 1984 aţ do 1. 1. 2005. kdy byl zrušen a nahrazen aktuálně platným školským 

zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání.  

Činnost školních druţin se řídí kromě zákonných norem prováděcími vyhláškami.  

                                                 
13

 Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) č. 186/1960 , § 6 
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2. 4 Školní druţina a aktuální legislativní předpisy 

V předchozí části práce jsou uvedeny legislativní předpisy z pohledu historie. 

V současné době se řídí činnost druţiny zákonem 561/2004 Sb., a Vyhláškou 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání v platném znění vyhlášky 163, která nabyla účinnosti dnem 1. 9. 

2018. Zákon uvádí v § 111 odst. 1 „ Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění 

volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání se 

uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích 

volného času, školních druţinách a školních klubech.“
14

 

Ve výše uvedené vyhlášce je stanoveno, v § 2 jak se zájmové vzdělávání 

uskutečňuje. Podle znění tohoto paragrafu se jedná o pravidelnou zájmovou, výchovnou, 

rekreační nebo vzdělávací činností včetně moţnosti přípravy na vyučování, nebo 

příleţitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně moţnosti 

přípravy na vyučování a nabídkou spontánních činností. 

Další ustanovení vyhlášky, konkrétně § 3 charakterizuje typy školských zařízení pro 

zájmové vzdělávání. V § 8 je uvedena činnost druţiny následovně: „Druţina poskytuje 

zájmové vzdělávání ţákům jedné školy nebo několika škol, případně i dětem v přípravné 

třídě jedné nebo více základních škol a dětem v přípravném stupni jedné nebo více 

základních škol speciálních. Druţina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o 

školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem můţe ředitel přerušit činnost druţiny 

v době školních prázdnin.“
15

 

Vyhláška upravuje další ustanovení pro činnost druţiny jako například, kterými 

činnostmi se uskutečňuje vzdělávací a výchovné poslání druţiny, umoţnění 

odpočinkových činností, pro které ţáky je druţina přednostně určena, způsob přihlašování 

k denní docházce, vedení dokumentace o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka 

z druţiny, organizaci a dělení ţáků do oddělení druţiny. Rovněţ upravuje financování 

činnosti druţiny za pobyt dětí ve druţině rodiči. 

Školským zákonem je v § 28, odst. 3 stanovena povinnost vedení dokumentace 

(školní matriky) a v § 30 vydání vnitřního řádu školského zařízení. 

Rovněţ tak ukládá zákon v § 5 odst. 3 řediteli školského zařízení vydání „Vzdělávacího 

programu“. 

                                                 
14

 Zákon 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 111.  
15

 Vyhláška 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění vyhlášky 163/2018 Sb., § 8 
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2. 5 Školní vzdělávací program školní druţiny 

Tvorba školního vzdělávacího programu školní druţiny (dále jen ŠVP ŠD) by měla 

vycházet ze vzdělávacího programu dané školy, při které je druţina zřízena. 

„Školní vzdělávací program školní druţiny formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho 

obsah, navrhuje odpovídající výchovné formy, obsahuje časový plán, charakterizuje 

materiální, personální a ekonomické podmínky školní druţin, vymezuje podmínky pro 

dodrţování bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a také podmínky pro činnost ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami.“16 

Pro školská zařízení nebyly vydány Rámcové vzdělávací programy Ministerstvem 

školství. Proto si školní druţiny sestavují vlastní závazný školní program, který vychází 

z daných podmínek konkrétní školní druţiny. Výhodou vytváření vlastního vzdělávacího 

programu je, ţe vychovatelky mají moţnost vyuţít vlastní zkušenosti a osvědčené postupy 

práce ve školní druţině. Dále i to, ţe program sestavují pro konkrétní a známé prostředí. 

Školní vzdělávací program je sice závazný a ucelený dokument druţiny, ale lze jej 

upřesňovat a doplňovat podle toho, co se v průběhu jeho realizace ukáţe jako nedostatečně 

a naopak, co je vhodné ještě zapracovat. 

Školní vzdělávací program školní druţiny, ve které probíhal průzkum, má následující 

strukturu. 

„Identifikační údaje a charakteristika školy 

Charakteristika školní druţiny 

Podmínky pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků 

Psychosociální podmínky 

Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení 

Práva a povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáka 

Práva ţáků a zákonných zástupců ţáka 

Povinnosti ţáků a zákonných zástupců ţáka 

Pedagogicko organizační zajištění. 

Ekonomické podmínky 

Podmínky přijímání, průběhu a ukončování vzdělávání 

                                                 
16

 HÁJEK,B., et. al.: Jak vytvořit vzdělávací program pro školní druţiny. Praha: 1. vyd. Portál 2007. ISBN 

978-80-7367-233-1. s. 17 
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Zásady a cíle vzdělávání ve školní druţině 

Formy vzdělávání 

Rámcové cíle vzdělávání 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

Kompetence k řešení problémů 

Kompetence komunikativní 

Kompetence sociální a personální 

Kompetence činnostní a občanské 

Kompetence trávení volného času 

Vzdělávací oblasti rámcového vzdělávacího programu pro školní druţiny 

Chceme být sami sebou 

Chceme ţít společně 

Chceme znát 

Chceme vědět jak na to“ 17 

Zvlášť důleţitou oblastí pro rozvíjení ţáka jsou klíčové kompetence. 

 Klíčové kompetence jsou v mimoškolním vzdělávání prezentovány v podobě výstupů. 

Navazují na školní ŠVP pro základní vzdělávání. Snahou je rozšiřovat a zdokonalovat 

vědomosti, schopnosti, dovednosti a postoje ţáků. Dobré a dostatečné základy klíčových 

kompetencí mohou příznivě přispívat k rozvoji a vzdělávání dítěte. 

Vzdělávací program druţiny, ve které probíhal průzkum má název „Od hraní 

k poznání“. Je následně vţdy konkretizován a rozpracován do projektu školní druţiny na 

určitý školní rok (ukázka Projektu ŠD v příloze 4). Řídí se jím všechna oddělení školní 

druţiny. Struktura ročního projektu obsahuje základní cíle, které jsou stanoveny jednak 

jako obecné dle závazných dokumentů a jednak jako specifické pro konkrétní školní 

druţinu. 

Zpracování dalších kapitol vychází z tohoto školního dokumentu, který je 

zpracován v souladu s legislativními poţadavky a s poznatky z odborné literatury. Byl 

kontrolován a schválen i Českou školní inspekcí. Autorka práce se podílela na koncepčním 

zpracování školního vzdělávacího programu školní druţiny, ve které byl prováděn 

průzkum. 
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2. 5. 1 Zásady a cíle vzdělávání ve školní druţině podle ŠVP 

Vzdělávání je podle školského zákona veřejnou sluţbou a je zaloţeno na těchto 

zásadách: 

 „Zásada rovného přístupu kaţdého státního občana České republiky nebo jiného 

členského státu Evropské unie ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace z důvodu rasy, 

barvy pleti pohlaví, jazyka, víry a náboţenství, národnosti, etnického nebo sociálního 

původu, majetku rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana. 

 Zásada zohledňování vzdělávacích potřeb jednotlivce. 

 Zásada vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 

účastníků vzdělávání. 

 Zásada svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků dosaţených ve vědě, 

výzkumu a vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických 

přístupů a metod. 

 Zásada hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání 

stanovených tímto zákonem a vzdělávacími programy. 

Obecné cíle vzdělávání ve školní družině: 

 Umoţňujeme ţákům vhodné vyuţívání volného času. 

 Rozvíjíme kladné vztahy mezi ţáky, schopnost respektovat práci a úspěchy druhých. Být 

ohleduplný ke kamarádům i ostatním lidem. 

 Učíme se spolupráci, pomáháme si, umíme přijmout druhého jaký je, kaţdý umí něco, 

všichni jsme důleţití. Spolupracujeme s rodiči. 

 Poskytujeme příleţitost k rozvíjení tvořivosti, fantazie, aktivity a samostatnosti, k 

rozvíjení slovní zásoby, ale také schopnosti naslouchat, správně odpočívat, chránit 

přírodu a dbát na pořádek ve svém okolí. 

 Umoţňujeme srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity. Snaţíme 

se, aby se projevovali, jako svobodné osobnosti, uplatňující svá práva a plnící své 

povinnosti. 

 Chápeme a uplatňujeme zásady demokracie, základních lidských práv a svobod spolu 

s odpovědností a smyslem pro sociální soudrţnost. 

 Poznáváme světové a evropské kulturní hodnoty a tradice, chápeme a osvojujeme si 

zásady a pravidla vycházející z evropské integrace jako základu pro souţití v národním 

a mezinárodním měřítku. 
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 Upevňujeme potřebu dbát o zdraví své i druhých a to bezpečným chováním. Vedeme 

ţáky k toleranci k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám, k ovládání 

negativních citových reakcí. Dbáme na osvojování a dodrţování pravidel 

společenského chování 

 Rozvíjíme vnímání a citlivost k přírodě, k prostředí ve kterém ţijeme, k péči o ţivotní 

prostředí a ochraně zdraví. 

 Formujeme jejich ţivotní postoje – odpovědnosti za jejich chování, posilování 

sebevědomí, úcty k hodnotám, schopnosti a ochotě pomoci.“ 
18

 

2. 5. 2 Činnosti ve školní druţině podle ŠVP 

 Školní druţina poskytuje ţákům účelné trávení volného času v době mimo školní 

vyučování prostřednictvím jednotlivých činností, které se vzájemně se prolínají. 

Odpočinkové činnosti jsou zařazovány po skončení vyučování a po obědě. Snahou je 

odstranit únavu dětí a relaxovat. Tuto funkci plní především klidové hry, relaxace na 

koberci, poslechové činnosti, klidové zájmové činnosti apod. Zařazení odpočinku je do 

denního reţimu školní druţiny nezbytné a plní psychohygienické poslání. 

Rekreační činnosti slouţí k regeneraci sil, jedná se o aktivní pohybové hry, spontánní 

činnosti, duševní relaxaci a zejména pobyt venku. 

Zájmové činnosti umoţňují ţákům seberealizaci, rozvoj osobnosti v nejrůznějších 

oblastech, dokáţou kompenzovat neúspěchy ve školním i osobním ţivotě ţáka, rozvoj 

pohybových, výtvarných a pracovních dovedností, prevenci sociálně patologických jevů, 

zejména v oblasti vytváření návyků účelného vyuţívání volného času. Činnost můţe 

probíhat individuálně, ale i kolektivně, můţe být spontánní i organizovaná. 

Příprava na vyučování – vhledem k zaměření práce je tato část zpracována následně jako 

samostatná kapitola.  

Činnosti ve školní druţině jsou pravidelné. Jedná se o denní aktivitu ţáků, kterou najdeme 

v týdenní skladbě zaměstnání a činnosti příležitostné jsou aktivity pořádané u příleţitosti 

různých oslav, zvyků, soutěţí apod. Přehled těchto akcí je upřesněn v měsíčním plánu. 
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 3 Příprava ţáků na vyučování ve školní druţině 

Příprava ţáků na vyučování je v současnosti zahrnuta v denním reţimu prakticky 

kaţdé školní druţiny. Podstatné je, ţe tato činnost je v odborné literatuře vţdy definována 

vedle činností odpočinkových, relaxačních a zájmových, ale nemá ţádné legislativní 

určení. Proto jsou nejprve uvedeny přístupy odborníků k definování této činnosti. 

Hájek uvádí “Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním 

školních povinností, není však legislativně stanovena jako povinná činnost školní druţiny. 

Můţe probíhat různými formami činností.“
19

 

Z jiného pohledu a podrobněji charakterizuje tentýţ autor tuto činnost takto: 

„Přípravu na vyučování v druţině chápeme ve vztahu k novému kurikulárnímu pojetí 

vzdělávací činnosti. Zjednodušeně vyjádřeno to znamená ţáky vybavit vědomostmi tak, aby 

je uměli pouţívat v praxi, dávat do souvislostí a na jejich základě si vytvářeli postoje a 

kompetence.“
20

 

Kromě výše uvedeného vymezení je podstatný nový přístup autora: „S posunem 

chápání funkce druţiny do oblasti výchovy mimo vyučování a řazení mezi zařízení pečující 

o volný čas dětí jiţ není povinně zařazována příprava na vyučování do denního reţimu 

jako závazný ukazatel. Školní druţina podle svého poslání ţákům přípravu na vyučování 

umožňuje. Je vymezena jako jedna z alternativních činností a můţe zahrnovat okruh aktivit 

souvisejících s plněním školních povinností“.
21

 

Z výše uvedených přístupů odborníků lze konstatovat, ţe pokud je příprava na 

vyučování zahrnuta ve školních druţinách do reţimu dne, pak se můţe odlišovat. 

Hrají zde roli tyto faktory: 

 poţadavky rodičů a učitelů (přání rodičů, dobrá spolupráce mezi učitelem a 

vychovatelem) 

 doba pobytu ţáka ve školní druţině (ţáci, kteří odcházejí ze školní druţiny dřív, 

nemají moţnost se do přípravy zapojit) 

                                                 
19

 HÁJEK, B. PÁVKOVÁ, J.: et al. : Školní druţina. Praha: 1. vyd. Parta, 2003. ISBN 80-7178-751-5. s. 17 
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 HÁJEK, B. HOFBAUER, B. a J. PÁVKOVÁ: Pedagogické ovlivňování volného času. Praha:  

 2. vyd. Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0030-7. s. 148  
21

 HÁJEK, B. HOFBAUER, B. a J. PÁVKOVÁ: Pedagogické ovlivňování volného času. Praha:  

 2. vyd. Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0030-7. s. 147  

 



22 

 

 prostory a materiální vybavení školní druţiny (zda ţáci mají dostatek prostoru pro 

přípravu na vyučování) 

 počty ţáků v jednotlivých odděleních (zda při počtu ţáků z různých ročníků 

v jednom oddělení má vychovatel moţnost se jim dostatečně věnovat) 

Příprava na vyučování můţe probíhat těmito způsoby: 

 Zábavné procvičování učiva, ale i dosavadních znalostí a dovedností formou 

didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi pomocí témat 

z konkrétního tematického celku, projektu nebo programu. 

 Získávání nových i stávajících poznatků při praktických činnostech (návštěva 

knihovny – práce s knihou či časopisy, práce s výpočetní technikou, vlastivědné a 

přírodovědné vycházky) 

 Vypracovávání písemných domácích úkolů, ústní příprava na vyučování 

Příprava na vyučování je ve druţinách zařazena jako pravidelná činnost. Jde o 

denní aktivitu ţáků, která je zahrnuta v týdenní skladbě zaměstnání. Do přípravy na 

vyučování mohou být zařazeny činnosti, které jsou pro ţáky poučné, zajímavé, přitaţlivé. 

Mohou mít podobu tematických celků. Vše vychází z přirozených potřeb, zkušeností, věku 

a úrovně rozvoje ţáků. Obsahové zaměření témat umoţňuje ţákům chápat okolní svět, 

rozumět dění a orientovat se v něm. Jsou pro ţáky srozumitelné, uţitečné a praktické. 

Rozvíjejí intelekt i praktické dovednosti a schopnosti ţáků. Upevňují jejich znalosti a 

dovednosti pomocí rozhovorů, pozorování, didaktických her či soutěţí. Zvolená témata by 

měla být ve vzájemné návaznosti a doplňovat se. V současnosti jsou pro ţáky nové 

moţnosti upevňování učiva, např. vyuţíváním PC, interaktivních tabulí, tabletů, 

interaktivních výukových programů, apod. 

Vypracování písemných domácích úkolů by mělo být projednáno s rodiči a 

s třídními učiteli. Vychovatel děti pouze vede a do samotného vypracování nezasahuje, 

úkoly zkontroluje, upozorní na chyby, ale neopravuje je. 

3. 1 Dokumentace školní druţiny 

Ministerstvo školství mládeţe a tělovýchovy (dále jen MŠMT ČR) vydalo v roce 

2002 Metodický pokyn k organizaci a činnosti školních druţin pod Č. j.: 17 749/2002-51. 

Při vyhledávání aktuálního znění na internetových stránkách MŠMT tento pokyn nebyl 
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zrušen, ani aktualizován. Je zřejmé, ţe se při vedení dokumentace školy vychází stále 

z tohoto pokynu, kde je v článku 6 uveden výčet pedagogické dokumentace školní druţiny. 

Školní druţiny vedou tuto základní dokumentaci: 

1. Zřizovací listinu. 

2. Rozhodnutí o zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, organizační. 

3. Školní vzdělávací program školní druţiny. 

4. Vnitřní řád školní druţiny. 

5. Přehled výchovně vzdělávací práce- třídní knihy. 

6. Zápisové lístky do školní druţiny byly zrušeny jako povinná dokumentace.  

V současné době musí zákonný zástupce ţáka podat přihlášku k pravidelné docházce, a to 

kaţdoročně. 

7. Docházkový sešit – slouţí k záznamu o občasné docházce ţáka. 

3. 2 Týdenní skladba zaměstnání 

Kaţdé oddělení školní druţiny vede Přehled výchovně vzdělávací práce, který 

obsahuje údaje o týdenní skladbě zaměstnání. Povinností vychovatelky je zpracovat tento 

přehled s časovými údaji a s předběţně stanoveným obsahem náplně práce pro jednotlivé 

činnosti v týdnu. 

Ukázka rozvrhu týdenní skladby zaměstnání. 

Den 

v 

týdnu 

činnost Odpočinkové 

činnosti 

12:00- 12:30 

Rekreační 

činnosti 

12:30-13:00 

Zájmové 

činnosti 

13:00-15:00 

Příprava na 

vyučování 

15:00-15:30 

Relaxační 

činnosti 

15:30 –16:00 

P, Ú, S, Č, P      

V této ukázce je uveden pouze sled činností s časovým rozvrhem. Rozpracování 

konkrétního obsahu činností pak vychází ze ŠVP druţiny a z Ročního projektu druţiny. 

Obsahové zpracování záleţí na kreativitě vychovatelky jejího oddělení. Je třeba 

podotknout, ţe časové rozvrţení není pro činnost určující, ale jen orientační. Vychovatel 

má moţnost činnosti přizpůsobovat zájmu ţáků. Pokud vyuţívá např. programy na 

interaktivní tabuli, nebo děti pracují s tabletem, nebo tráví čas na vycházkách a jsou pro 

činnost zaujati, lze časový harmonogram upravovat. 
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3. 2. 1 Příprava na vyučování v týdenní skladbě zaměstnání ŠD 

Pro konkrétní zaměření práce je následně uveden jen příklad, jaké činnosti lze realizovat 

při přípravě na vyučování v jednom z oddělení průzkumné skupiny. 

Den Rámcové zaměření obsahu přípravy na vyučování 

Pondělí Hravé učení- upevňování a procvičování učiva formou her, pantomima, 

hry pomáhající s problémy. Vyuţití interaktivních programů. 

Úterý Soutěţe, hádanky, rébusy, doplňovačky, kříţovky, skládačky, časové 

pojmy a vztahy. Posloupnosti děje. Rozvoj řeči s pomocí interaktivní 

tabule.  

Středa Didaktické hry, cvičení paměti, pozornosti, postřehu. Grafomotorická 

cvičení, rozvoj jemné motoriky. Práce s tabletem.  

Čtvrtek Manipulační hry a činnosti, třídění, řazení podle daného algoritmu, 

skládání obrázků, předmětů podle různých hledisek. Uvolňovací cviky. 

Vyuţití tabletů.  

Pátek Verbální i neverbální činnosti, rozvoj komunikace a mluvené řeči. 

Aktivity sbliţující děti. Motorické hry, vyuţití počítačových her a 

programů, logické hry, deskové hry, logohrátky. Moţnost vyuţití 

tabletů. 

Přehled obsahuje pouze obecné zaměření přípravy v průběhu týdne. Konkrétní denní 

náplň a vlastní příprava není ničím určena. Vychovatelky volí různé alternativní způsoby, 

které vedou k procvičování učiva. Důleţitá je spolupráce s třídním učitelem, který můţe 

práci vychovatele nepřímo ovlivnit. Je nutné zdůraznit, ţe v přípravě na vyučování nejde o 

doučování poznatků, které si ţák neosvojil při vyučování. Příprava na vyučování patří mezi 

dětské povinnosti a nepatří do výchovy ve volném čase. Není to dobrovolná činnost, má 

stanovený cíl. Můţe být zaměřena na oblast rozvíjení matematické gramotnosti, čtenářské 

úrovně, naukových znalostí, ale vţdy jinak, jinou formou neţ se ţáci učí v hodinách 

školního vyučování. Zajistit podmínky pro kvalitní přípravu na vyučování je na 

vychovateli. Na tuto činnost si musí vţdy dobře připravit náplň práce pro všechny ţáky, 

včetně odpovídajících materiálů a pomůcek. Při rozdílném věkovém sloţení ţáků 

v oddělení je to náročná a zodpovědná práce. Poněkud odlišnou náplň má příprava na 

vyučování, pokud rodiče projeví zájem o vypracování písemných domácích úkolů. Tato 

oblast je nastíněna v průzkumné části. Celkově je zřejmé, ţe příprava na vyučování je 

důleţitou součástí činností školní druţiny. 
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4 Ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Vzhledem k zaměření praktické části práce, kdy průzkum probíhal ve školní 

druţině, která je zřízena při základní škole pro ţáky s lehkým mentálním postiţením a 

s narušenou komunikační schopností je uvedena tato kapitola pro objasnění základní 

terminologie. Ve starší odborné literatuře se tento termín neuţíval. Vţdy se konkrétně 

jednalo o dítě, ţáka s určitým zdravotním postiţením, Teprve vydáním školského zákona 

č.561/2004 Sb., se setkáváme s termínem ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Za 

ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou podle původního znění zákona 

povaţováni především ţáci s různým zdravotním postiţením:
22

 

Jedná se o skupiny ţáků s tělesným, smyslovým, mentálním postiţením, s autismen, a 

vadami řeči a se souběţným postiţením více vadami Patří sem i ţáci s vývojovými 

poruchami učení nebo chování. Podle sloţení ţáků průzkumné skupiny ve školní druţině je 

dále uvedeno pojednání o jedincích s mentálním postiţením a s narušenou komunikační 

schopností. 

4. 1 Ţáci s mentálním postiţením 

Pokud jde o ţáka, kterému školské poradenské zařízení diagnostikovalo mentální 

postiţení, vţdy se u něho jedná o sníţení rozumových schopností. 

V odborné literatuře je mentální postiţení označováno jako mentální retardace. 

Mezi dětmi s touto diagnózou jsou velké rozdíly, především v rozumové úrovni. 

Z teoretického hlediska je třeba si ujasnit význam tohoto pojmu. Není to jednoznačné, 

protoţe existuje řada definic různých autorů. Definice mentální retardace se odlišují podle 

pojetí různých autorů. 

Vágnerová charakterizuje mentální postiţení takto: „Mentální retardace je 

souhrnné označení vrozeného postiţení rozumových schopností, které se projeví 

neschopností porozumět svému okolí a v poţadované míře se mu přizpůsobit. Je 

definována jako neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje, 

přestoţe postiţený jedinec byl přijatelným způsobem výchovně stimulován.“ 
23

 

                                                 
22

 Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 16 
23

 VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologii pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004 

 ISBN 80-7178-802-3, s 289 
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 Jako hlavní znaky mentální retardace Vágnerová uvádí:  

„ - nedostatečný rozvoj myšlení a řeči, 

- omezená schopnost učení a z toho vyplývající 

- obtíţnější adaptace na běţné ţivotní podmínky, 

- postiţení je vrozené (dítě se jiţ od počátku svého ţivota nevyvíjí standardně) 

- postiţení je trvalé, přestoţe je v závislosti na etiologii a kvalitě stimulace moţné 

určité zlepšení.“ 
24

 

Pro potřeby této práce vycházíme z definice autorky Švarcové: 

„Za mentálně retardované (postiţen) se povaţují takoví jedinci (děti, mládeţ i dospělí), u 

nichţ dochází k zaostávání vývoje rozumových schopností, k odlišnému vývoji některých 

psychických vlastností a k poruchám v adaptačním chování“.
25

 

Podle těchto definic lze obecně konstatovat, ţe mentální postiţení je neschopnost 

dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje, přestoţe je jedinec odpovídajícím 

způsobem výchovně stimulován. 

Osoby s mentálním postiţením jsou společensky začlenitelné podle hloubky a stupně 

postiţení. Podle toho se mohou dělit do různých skupin, které se v odborné literatuře 

uvádějí jako klasifikační stupně. Hlavním hlediskem, je stanovení hloubky postiţení podle 

výsledků, kterých bylo dosaţeno v testu inteligence. 

„Podle klasifikace se mentální retardace dělí do šesti kategorií: 

F-70 lehká mentální retardace IQ 50-69 

F-71 střední mentální retardace IQ 35-49 

F-72 těţká mentální retardace IQ 20-34  

F-73 hluboká mentální retardace IQ nejvýše 20  

F 78 Jiná mentální retardace 

F 79 nespecifikovaná mentální retardace“ 
26

 

                                                 
24

 VÁGNEROVÁ, M.: Psychopatologii pro pomáhající profese.Praha: Portál, 2004. 

 ISBN 80-7178-802-3, s 289 
25

 ŠVARCOVÁ, I.: Mentální retardace. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367- 060-7. s. 28 
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Ve školní druţině, kde probíhal průzkum je nejvíce dětí s lehkým mentálním 

postiţením, ale i se středně těţkým postiţením, které docházejí do základní školy speciální. 

Proto je dále charakterizováno pouze toto postiţení. 

 Lehké mentální postiţení 

Do této skupiny patří jedinci, kteří jsou schopni účelně uţívat řeč v kaţdodenním 

ţivotě. Potíţe nastávají hlavně při teoretické práci ve škole. Většina z nich je nezávislá na 

osobní péči a praktických domácích dovednostech a mnoho dospělých je schopno práce a 

úspěšně udrţují sociální vztahy. Dobře se pracovně i společensky začleňují. 

Děti s lehkým mentálním postiţením se v prostředí školní druţiny nijak neliší od 

ostatních. Zapojují se do všech činností, dobře se začleňují mezi ostatní děti. Mají pouze 

váţné problémy se zapamatováním si učiva a znovu vybavením. Některé mají poruchu 

výslovnosti a opoţděný vývoj řeči. 

Středně těţké mentální postiţení 

U těchto jedinců jde jiţ o výraznější projevy vlastního postiţení. Rozvoj řeči a 

myšlení je výrazně opoţděn. Jsou schopni osvojit si běţné návyky a jednoduché 

dovednosti. Často se u nich vyskytují neurologické nemocnění. Samostatný ţivot 

v dospělosti je zřídka moţný, většinou vyţadují podporu druhé osoby celoţivotně. 

Pokud jde o děti se středním mentálním postiţením, vzdělávají se v základní škole 

speciální a docházejí do oddělení školní druţiny, která je jenom pro ně. Tyto děti nebyly 

předmětem průzkumu, neboť vzhledem k postiţení u nich probíhá příprava na vyučování 

odlišně. 

4. 2 Ţáci s narušenou komunikační schopností 

Do školní druţiny docházejí i děti, které mají potíţe v komunikaci. Tato kapitola se 

bude zabývat z teoretického hlediska těmi oblastmi narušené komunikační schopnosti 

podle toho, jak jsou u ţáků školní druţiny diagnostikovány. 

Nejčastější poruchou řeči je vývojová dysfázie. 

„Vývojovou dysfázii řadíme k poruchám centrálního charakteru. Zasahuje receptivní i 

expresivní sloţku řeči, postihuje výslovnost, gramatikou strukturu i slovní zásobu.“
27
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 ŠVARCOVÁ, I. Mentální retardace. 1. vyd. Praha: Portál 2006. ISBN 80-7367-060-7 (str. 33- 36) 
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 KLENKOVÁ, J, in PIPEKOVÁ, J. et.al: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido 2006.  
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Pro práci vychovatelky to znamená, ţe by měla vědět, ţe dítě vše slyší, vidí, nemá ţádnou 

poruchu sluchu, ani zraku. Je to porucha centrální nervové soustavy, kdy jedinec není 

schopen dostatečně správně zpracovat sluchové a zrakové signály, které přijímá z okolí.  

Kromě vývojové dysfázie mají děti problémy s výslovností jednotlivých hlásek. 

Odborně se v literatuře označuje porucha výslovnosti jako dyslalie. 

„Dyslalie (patlavost) je porucha artikulace, neschopnost nebo porucha pouţívat jednotlivé 

hlásky nebo skupiny hlásek podle norem příslušného jazyka. Můţe postihovat jednotlivé 

hlásky nebo skupiny hlásek ve slabikách a slovech.“
28

 

Toto postiţení bývá u dětí na první pohled zřetelné. Velmi často špatně vyslovují sykavky 

řady „c, s, z“ nebo i „č, š, ţ“. Největší potíţe se vyskytují s výslovností hlásek „r“ a „ř“. 

Není v kompetenci vychovatelek, aby se věnovaly nápravám poruch výslovnosti. Mohou 

pouze správným mluvním vzorem dítě nenápadně opravit. 

U lehčích poruch výslovnosti se dá nesprávná výslovnost upravit spontánně. Většina dětí 

s vývojovou dysfázii je v péči logopeda. 

Mezi další narušení komunikační schopnosti je opoţděný vývoj řeči. „K nejčastějším 

etiologickým faktorům opoţděného vývoje řeči lze zařadit nepodnětné, nestimulující 

prostředí, které nevěnuje pozornost neuropsychickému vývoji dítěte, vývoji řeči.“
29

 

Pro vychovatele není obtíţné toto postiţení brzy odhalit. Ţáci mají malou slovní 

zásobu, neumějí některá slova pouţívat ve správném smyslu. Nedovedou souvisle 

vyprávět, popsat událost. Rozvoj řeči po stránce obsahové lze velmi dobře při přípravě na 

vyučování ovlivňovat i bez ohledu na konkrétní zaměření přípravy. K rozvíjení řeči lze 

vyuţívat vhodně různý didaktický materiál, obrázkové soubory, knihy, časopisy. 

U všech typů narušené komunikace je nutná včasná diagnostika, která je podkladem pro 

stanovení včasné logopedické péče. 

 

                                                                                                                                                    
 ISBN 80-7315-120-0. s. 110 
28

 KLENKOVÁ, J, in PIPEKOVÁ, J. et.al: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido 2006.  

 ISBN 80-7315-120-0. s. 113 
29

 KLENKOVÁ, J, in PIPEKOVÁ, J. et.al: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido 2006.  

 ISBN 80-7315-120-0. s. 110 
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5 Inkluzivní vzdělávání a školní druţina  

V současné době se slovo „inkluze“ objevuje ve všech dokumentech, v odborné 

literatuře, v tisku, v televizních pořadech i jinde. Nové pojetí vzdělávání ţáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami klade důraz na společné vzdělávání ţáků v rámci 

inkluzivního vzdělávání. 

Současná vzdělávací politika státu vychází z celospolečensky platných zásad: 

„Rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, zohledňování vzdělávacích potřeb 

jednotlivce, vzájemná úcta, respekt, solidarita a důstojnost, všeobecný rozvoj osobnosti s 

důrazem na poznávací, sociální, morální, mravní a duchovní hodnoty.“
30

 

Základní obsah tohoto termínu lze obecně charakterizovat jako vztah odlišných 

jedinců, kteří společně vytvářejí jednotu a všichni si jsou rovni a svou individualitou 

vzájemně prospěšní. Původ slova „inkluze“ pochází z latinského inclusio = zahrnutí. 

Ve školní druţině, kde byl průzkum realizován, tráví společně volný čas děti 

s různým zdravotním postiţením. S mentálním postiţením a s poruchami řeči. Hlavním 

rozdílem mezi těmito dvěma skupinami je úroveň kognitivních schopností. Ţáci 

s narušenou komunikační schopností mají vţdy výborné intelektuální předpoklady pro 

přijímání nových poznatků. Lépe se orientují ve všeobecných znalostech na rozdíl od dětí 

s mentálním postiţením. Ve sledované školní druţině jsou v jednotlivých odděleních 

všechny děti společně bez rozdílu postiţení. Lze tedy říct, ţe se v tomto případě jedná o 

určitou formu inkluze. 

Podstatou a cílem současného trendu společného, inkluzivního vzdělávání je co 

nejvyšší míra zapojení všech ţáků do vzdělání bez rozdílu jejich postiţení. To platí i pro 

výchovné působení školní druţiny. Speciální vzdělávací potřeby ţáka i ve školní druţině je 

třeba chápat jako přirozené. „Při utváření inkluzivního prostředí nejde jiţ jen o to 

poskytnout škole řešení zvenčí, nýbrţ je třeba uskutečnit strukturální změny uvnitř školy. 

Jen tak můţe vzniknout škola pro všechny – škola, v níţ jsou společně vyučováni postiţení i 

nepostiţení ţáci.“
31

 

                                                 
30

 http://www.msmt.cz/socialni-programy/vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami,  

 29. 4. 2012 
31

 KOCUROVÁ, M. a kol. Speciální pedagogika pro pomáhající profese. Plzeň: ZČU, 2002. s. 14. ISBN  

 80-7082-844-7. 
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V praxi to pro školy i pro školní druţiny znamená vytvořit optimální podmínky ve 

vzdělávání a ve výchově tak, aby se všichni ţáci mohli zapojovat do všech aktivit, vést je 

k dobrým výsledkům a podporovat jejich pocit úspěšnosti. 

Za průběh inkluzivního vzdělávání nese zodpovědnost škola, která by měla vytvářet 

vhodné podmínky pro všechny ţáky. 

Inkluzivní přístup ke vzdělávání představuje velkou zodpovědnost pro učitele i 

vychovatele. Na pedagogy jsou kladeny poţadavky odborné erudice tak, aby byla 

rozvíjena osobnost všech ţáků. 

 V současné době se prosazuje společné vzdělávání a vstřícnost škol k inkluzi, i 

kdyby byla neúspěšná. Vycházet vstříc ţákům se speciálními vzdělávacími potřebami je 

prioritní v celém tomto inkluzivním procesu. 

Úspěšnost závisí na hloubce zdravotního postiţení ţáka. Obtíţnější je inkluze u 

ţáků s mentálním postiţením. Sníţené rozumové schopnosti ovlivňují výsledky vzdělávání 

a rozsah vědomostí. Proto musí být pro tyto ţáky přizpůsoben obsah učiva. 

5. 1 Podpůrná opatření ve školní druţině 

V této části práce je třeba nejdříve objasnit, co to jsou podpůrná opatření. Obecně 

jsou definována v aktuálním znění školského zákona v § 16 a rovněţ tak v novelizovaném 

znění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV), 

který nově upravuje především vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením (dále jen 

LMP) RVP ZV po revizi v roce 2016 jiţ neobsahuje samostatnou přílohu pro vzdělávání 

ţáků s LMP a definuje podpůrná opatření takto: 

„Ţákem se speciálními vzdělávacími potřebami je ţák, který k naplnění svých vzdělávacích 

moţností nebo k uplatnění a uţívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními 

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tito ţáci mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření 

realizuje škola a školské zařízení.“ 
32
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Podpůrná opatření v aktuálním znění zákona č. 561/2004 Sb., spočívají například v: 

„a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

b) úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských sluţeb, 

včetně zabezpečení výuky předmětů speciálně pedagogické péče a včetně prodlouţení délky 

středního nebo vyššího odborného vzdělávání aţ o dva roky, 

c) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

d) pouţití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, 

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími 

programy a akreditovanými vzdělávacími programy, 

f) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

g) vyuţití asistenta pedagoga, 

h) vyuţití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící nebo moţnosti působení osob poskytujících dítěti, ţákovi nebo 

studentovi po dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních 

právních předpisů, nebo 

i) poskytování vzdělávání nebo školských sluţeb v prostorách stavebně nebo technicky 

upravených.“
33

 

Tato opatření se člení do pěti stupňů. První stupeň uplatňuje škola bez doporučení 

školského poradenského zařízení. Pro ţáka, který má nějaké potíţe při vzdělávání 

vypracuje škola plán pedagogické podpory (dále jen PLPP). Podpůrná opatření druhého aţ 

pátého stupně doporučuje školské poradenské zařízení. (dále jen ŠPZ). 

Všichni ţáci školní druţiny ve sledovaném průzkumném vzorku mají doporučen 3. 

stupeň podpory bez ohledu na to, o jaké zdravotní postiţení se u ţáka jedná. Při tomto 

stupni podpory jde o následující úpravy při vzdělávání ţáka: „…jsou to znatelné úpravy 

v metodách práce, v organizaci a průběhu vzdělávání, v úpravě ŠVP, v hodnocení ţáka. 

V odůvodněných případech pak také úpravy obsahů vzdělání a výstupů ze vzdělání, 

podpora asistenta pedagoga, nebo doporučení vzdělávání podle individuálního 

vzdělávacího plánu pro ţáka. Intervenci zajišťuje škola i školské zařízení, tedy i školní 

                                                 
33

 Zákon 561/2014 Sb., v platném znění, § 16 
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druţina.“
34

 Vychovatel by měl být o stupni podpory informován především rodiči, 

v odůvodněných případech i ředitelem školy. Povinností vychovatele je podpůrná opatření 

naplňovat. 

                                                 
34

 Vyhláška 27/2016 Sb., v aktuálním znění vyhlášky 416 / 2017 Sb., o vzdělávání ţáků se speciálními  

 vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných. Příloha č. 1 k vyhlášce. Str. 20 
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6 Praktická část 

6. 1 Cíl průzkumu 

Cíl průzkumné části práce vychází z teoretických východisek úvodních kapitol. Je 

zaměřen na zjištění, jak probíhá příprava na vyučování v jedné vybrané školní druţině. Ze 

zkušeností je zřejmé, ţe tato část v týdenní skladbě zaměstnání školní druţiny je poměrně 

dost sloţitá zejména na organizaci. Práce vychovatele je náročná, pokud jsou v oddělení 

ţáci z různých ročníků a na různé mentální úrovni. Proto následující okruhy otázek 

k zodpovězení jsou formulovány podrobně. Sledují rámcově základní problematiku jedné 

z činností školní druţiny- přípravy na vyučování - v reţimu dne a skladby zaměstnání. 

Jedná se o následující oblasti průzkumného zjišťování: 

 Jak je zařazena příprava na vyučování v reţimu dne školní druţiny 

 Jaký čas je této činnosti věnován 

 Kolik ţáků se zúčastňuje přípravy na vyučování 

 Zda je příprava na vyučování věnována i písemné přípravě a vypracovávání 

domácích úkolů 

 Zda se liší obsahová náplň přípravy na vyučování podle zdravotního postiţení ţáků 

 Jakou formou příprava na vyučování nejčastěji probíhá 

 Zda je v reţimu týdne stanoveno, na které vzdělávací obory je příprava na 

vyučování zaměřena 

 Jaké didaktické pomůcky vyuţívají vychovatele při přípravě na vyučování 

nejčastěji 

  Zda lze vyuţívat při přípravě na vyučování i výpočetní techniku a nové informační 

technologie 

  Zda mají rodiče zájem o to, aby se jejich děti připravovaly na vyučování v rámci 

školní druţiny 
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Tyto otázky jsou pouze rámcové a tvoří osnovu vlastního průzkumného zjišťování. 

Jsou podkladem pro následné sestavení konkrétních otázek dotazníků a rozhovorů pro 

respondenty. 

6. 2 Průzkumné hypotézy 

Z těchto otázek byly následně formulovány průzkumné hypotézy. 

Hypotéza 1 : Délka pobytu ţáků ve školní druţině ovlivňuje průběh přípravy na vyučování. 

Hypotéza 2 : Vyuţívání informačních technologií a počítačových programů motivuje ţáky 

k aktivnímu zapojení se do přípravy na vyučování. 

Hypotéza 3: Zdravotnímu postiţení ţáků s LMP se přizpůsobuje obsah přípravy na 

vyučování. 

Hypotéza 4 : Rodiče dávají přednost domácí přípravě na vyučování před přípravou ve  

 školní druţině. 

6. 3 Metodologie průzkumu 

Pro získání odpovědí na rámcové otázky a stanovené hypotézy byla pouţita smíšená 

metoda pedagogického průzkumu. 

Jednak to byly dotazníky (jako kvantitativní metoda), které obsahovaly základní 

otázky pro charakteristiku průzkumného souboru respondentů a další otázky, které 

směřovaly k ověření stanoveného cíle. Dotazníky byly sestaveny tak, aby nebyly náročné 

na odpovědi. Většinou obsahovaly uzavřené otázky, nebo otázky se stanovenými 

moţnostmi odpovědí. Byly určeny pro dvě skupiny respondentů, pro vychovatelky školní 

druţiny a pro rodiče ţáků, kteří docházejí do druţiny a zúčastňují se přípravy na 

vyučování. Informace získané ze šetření byly pouze anonymní tak, aby byl dodrţen zákon 

o ochraně osobních údajů v souladu s aktuálně platnými předpisy ve smyslu GDPR. 

Kromě dotazníkového šetření byla vyuţita metoda kvalitativního průzkumu formou 

rozhovorů. Rozhovory probíhaly při vyplňování dotazníků. Tato metoda byla jako 

doplňující pro lepší umoţnění získat objektivní informace a lépe se orientovat v řešené 

problematice. Tím se podařilo získat nezávislý pohled a názory rodičů a vychovatelek na 

průběh přípravy na vyučování ve školní druţině. Otázky formulované v dotazníku byly 
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v podstatě osnovou polostrukturovaného rozhovoru, kterým se podařilo lépe objasnit 

některé skutečnosti přímo ústní formou. 

6. 4 Harmonogram průběhu průzkumu 

První fáze průzkumu byla zaměřena na konzultační činnost s vychovateli školní 

druţiny, ve které průzkum probíhal. Pro umoţnění průzkumu byla oslovena ředitelka školy 

a vedoucí vychovatelka školní druţiny se ţádostí, zda můţe být průzkum realizován 

v jejich škole a zařízení. Z důvodů osobní zkušenosti byla pro průzkum zvolena základní 

škola v Berouně. Podrobněji je charakteristika školy a školní druţiny uvedena 

v samostatné podkapitole. 

Dalším krokem pro vlastní průzkum bylo sestavení dotazníků. Otázky byly předem 

předloţeny vychovatelkám druţiny pro posouzení jejich obsahu a náročnosti. Zejména šlo 

o to, získat informace, zda budou rodiče ochotni dotazník vyplnit a hlavně zda budou 

s průzkumem souhlasit. Po vyplnění dotazníků proběhlo jejich shromaţďování s cílem 

zjistit, zda získané informace jsou dostatečné pro získání odpovědí na zadané průzkumné 

otázky a hypotézy. Závěrem byly zkompletovány informace z dotazníkového šetření 

vychovatelů a rodičů, včetně poznatků z rozhovorů. Proběhlo vlastní zpracování výsledků 

vyhodnocení a diskuse ke zjištěným údajům. 

6. 5 Charakteristika školy a zařízení, ve kterém proběhl průzkum 

Průzkum probíhal ve Střední škole a Základní škole Beroun. Název školy „střední“ 

stanovil zřizovatel, neboť škola vzdělává ţáky se středně těţkým mentálním postiţením 

v Praktické škole dvouleté, která patří do oblasti středního vzdělávání. 

Z historie školy: 

„První zprávy o zaloţení školy se datují ke dni 1. 9. 1920. Počátkem školního roku 1920 – 

21 byla otevřena první pomocná třída pod správou Obecné školy smíšené v Berouně. Tato 

třída byla určena pro výchovu 36 dětí (tehdy nazvaných jako neplnomyslných). 

Během let se původní název pomocné školy změnil na název zvláštní škola. 

Od roku 1990 se škola přejmenovala na zvláštní a pomocnou školu. 

Od roku 2000 se stala škola právním subjektem. Zřizovatelem školy je od roku 2002 

Středočeský kraj. 
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S vydáním nového školského zákona č. 561/2004 Sb. od ledna 2005 se škola stala základní 

školou. Úpravou zřizovací listiny má škola od roku 2007 název Střední škola a Základní 

škola, Beroun. Je příspěvkovou organizací Středočeského kraje.“ 
35

 

Vymezení hlavní činnosti školy 

Škola je zřízena dle §16, odst. 9 školského zákona 561/ 2004 Sb., v platném znění, 

vzdělává ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Základní škola je určena: 

a) pro ţáky s narušenou komunikační schopností 

b) pro ţáky s lehkým mentálním postiţením 

c) součástí je i základní škola speciální, která je určena pro ţáky se středně těţkým 

mentálním postiţením a souběţným postiţením více vadami 

V základní škole plní všichni ţáci povinnou školní docházku. Průběh a obsah vzdělávání se 

odlišuje vzdělávacími programy, které zohledňují zdravotní postiţení ţáků. 

Školní druţina 

Součástí školy je od roku 1973 školní druţina. (dále jen ŠD). V této době měla 

pouze jedno oddělení. V současné době poskytuje ţákům odpolední odpočinkové, 

relaxační činnosti a přípravu na vyučování. Rozvíjí zájmové aktivity ţáků a pracuje podle 

týdenní skladby zaměstnání. Do druţiny jsou přijímání ţáci 1. - 5. ročníků, přednostně jsou 

do ŠD přijímáni ţáci 1., 2., 3. ročníků. Pracuje v šesti odděleních. Provoz školní druţiny je 

od 7:00 hod. do 7:40 hod. a odpolední provoz je od 12: 00 hod. do 16:00 hod. 

6. 6 Charakteristika průzkumné skupiny respondentů 

Průzkumnou skupinou respondentů jsou jednak rodiče ţáků, kteří docházejí do 

školní druţiny a jednak vychovatelky školní druţiny vybrané školní druţiny. Tato část 

práce je zpracována poměrně podrobně, neboť získané údaje o respondentech jsou 

v podstatě součástí stanovených cílů a částečně obsahují výsledky průzkumné části práce. 

Nejprve pro výběr respondentů vycházíme z počtu ţáků, přihlášených k pravidelné denní 

docházce do školní druţiny. Údaje byly získány jednak z rozhovorů s vychovatelkami, ale 

především z aktuálních údajů v „Přehledu výchovně vzdělávací práce „ – třídní kniha pro 
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ŠD, kde je na straně 2 uveden povinný záznam o přihlášených ţácích. Ve školním roce 

2018/2019 pracuje školní druţina pro ţáky základní školy v šesti odděleních. Přehled 

jednotlivých oddělení s motivačním názvem oddělení a anonymním jménem vychovatelek 

je uveden v následující tabulce č. 1. 

Je třeba ještě uvést, ţe počty ţáků v odděleních školní druţiny se řídí vyhláškou č. 

27/ 2016 Sb., v aktuálním znění „ o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a ţáků nadaných“. V § 25 odst. 1 této vyhlášky je stanoven počet ţáků 

následovně: „Třída, oddělení a studijní skupina zřízená podle § 16 odst. 9 zákona má 

nejméně 6 a nejvíce 14 ţáků s přihlédnutím k věku a speciálním vzdělávacím potřebám 

ţáků“. 
36

“ Počty ţáků ve sledované školní druţině se řídí touto vyhláškou. 

K 30. 9. 2018, tedy v době předávání údajů ze školní matriky byl k pravidelné 

docházce přihlášen následující počet ţáků: 

Tabulka č. 1 – aktuální počty ţáků školní druţiny k 30. 9. 2018 

Oddělení ŠD Motivační název Vychovatelka Počet ţáků 

ŠD 1 Včeličky Jana 14 

ŠD 2 Ptáčata Romana 14 

ŠD 3 Myšáci Pavla 14 

ŠD 4 Hrošíci Iva 14 

ŠD 5 Zajíčci Martina 14 

ŠD 6 Berušky Petra 14 

Celkem počet ţáků ve školní druţině k 30. 9. 2018 je  84 ţáků 

Jako zajímavý údaj je vhodné uvést i počet ţáků ŠD v souvislosti s celkovým počtem ţáků 

školy, kteří se vzdělávají na 1. stupni. Dle údajů ve školní matrice se k 30. 9. 2018 se 

vzdělávalo celkem 122 ţáků základní školy na 1. stupni a to bez ohledu podle jakého 

vzdělávacího programu se ţáci vzdělávají. Jednalo o ţáky s narušenou komunikační 

schopností (dále jen NKS) a o ţáky s lehkým mentálním postiţením (dále jen LMP). 

Tabulka č. 2 - Podíl počtu ţáků školy na 1. stupni a ţáků školní druţiny 

Ţáci 1. stupně ZŠ Ţáci školní druţiny 

122 84 
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35% 

65% 

Počet žáků s LMP

Počet žáků s NKS

Z těchto údajů je to při výpočtu celkem 68 % ţáků 1. stupně, kteří docházejí do školní 

druţiny, coţ je poměrně vysoké procento. Téměř ¾ ţáků 1. stupně dochází do ŠD. 

Dalším údajem pro potřeby průzkumu je zjištění, kolik ţáků z celkového počtu ţáků školní 

druţiny je s lehkým mentálním postiţením (dále jen LMP) a kolik ţáků má narušenou 

komunikační schopnost (dále jen NKS). Pro statistické zpracování těchto údajů vycházíme 

z tabulky č. 1 – počet ţáků ŠD v jednotlivých odděleních. Tento údaj je sledován pouze 

jako předběţné zjištění a bude vyuţit při dalším průzkumu, zda je zdravotní postiţení 

zohledňováno při vlastní přípravě na vyučování. Zda je nutné pro ţáky upravovat obsah 

přípravy na vyučování vzhledem ke zdravotnímu postiţení. 

Tabulka č. 3 - Počet ţáků školní druţiny podle zdravotního postiţení 

Oddělení 

ŠD 

Motivační 

název 

Vychovatelka Počet ţáků s LMP Počet ţáků s NKS 

ŠD 1 Včeličky Jana 0 14 

ŠD 2 Ptáčata Romana 1 13 

ŠD 3 Myšáci Pavla 4 10 

ŠD 4 Hrošíci Iva 2 12 

ŠD 5 Zajíčci Martina 13 1 

ŠD 6 Berušky Petra 9 5 

Celkem počet ţáků v odděleních podle 

zdravotního postiţení k 30. 9. 2018  
29 55 

Graf č. 1 Počet ţáků školní druţiny podle zdravotního postiţení 

Z grafického vyjádření je zřejmé, ţe do školní druţiny dochází jen 35% ţáků s LMP. Tento 

údaj je obtíţně statisticky posuzovat, neboť celkový počet ţáků školy, kteří mají narušenou 

komunikační schopnost je podstatně vyšší, neţ ţáků s LMP. Proto se liší i počet ţáků ve 

školní druţině podle zdravotního postiţení. Jenom pro upřesnění – počet ţáků s NKS je ve 
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škole na 1. stupni celkem 73 a počet ţáků s LMP je na 1. stupni celkem 49. Tím lze 

odůvodnit i rozdílný počet ţáků školní druţiny podle zdravotního postiţení. 

Dále byl zjišťován počet ţáků jednotlivých tříd a jejich docházka do školní druţiny. 

Zjednodušeně řečeno, kolik ţáků z konkrétních tříd dochází do druţiny. K tomuto zjištění 

byly pouţity informace vychovatelů a rovněţ záznamy v „Přehledu výchovně vzdělávací 

práce“. Údaje jsou pro přehlednost opět prezentovány v tabulkovém zpracování. 

Tabulka č. 4 - Počet ţáků školní druţiny podle toho, ve které třídě se vzdělávají 

Ţáci s narušenou komunikační schopností  Ţáci s lehkým mentálním postiţením 

Třída Počet ţáků 

třídy  

Počet ţáků 

v ŠD 

 Třída Počet ţáků 

třídy  

Počet ţáků v 

ŠD 

1. LA 9 9  1. ZŠ 11 8 

1. LB 7 7  2. ZŠ 7 6 

2. LA 8 8  3. ZŠ 8 4 

2. LB 9 8  4. ZŠ 11 6 

3. LA 7 6  5. ZŠ 12 5 

3. LB 9 8     

4. LA 7 5     

4. LB 9 4     

5. L 8 0     

Celkem 73 55   49 29 

Zdroj: Tereza Stoláriková, vlastní šetření 2019 
37

 

Tyto údaje byly zjišťovány zejména pro následné sloţení ţáků v jednotlivých odděleních 

školní druţiny. Skladba ţáků v odděleních je jedním z důleţitých aspektů pro realizaci 

přípravy na vyučování. Pokud jsou ve školní druţině ţáci z různých ročníků, vyţaduje 

vlastní příprava na vyučování volbu různých alternativních přístupů. Je to náročné na 

předchozí přípravu vychovatele. 
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 Vysvětlivky k tabulce č.4: třída LA, a dále… Je označení pro třídy pro ţáky s narušenou komunikační 

schopností, které se dle původní vyhlášky č. 73 /2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními 

vzdělávacími potřebami označovaly podle § 5 Typy škol jako „základní školy logopedické“.  

ŠD – školní druţina, ZŠ- základní škola pro ţáky s LMP.  
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Tabulka č. 5 – shrnutí údajů z tabulky č. 4 – počet ţáků školní druţiny podle ročníků. 

Ročník, třída: Počet ţáků 

1. LA, 1. LB, 1. ZŠ 24 

2. LA, 2. LB, 2. ZŠ 22 

3. LA, 3. LB, 3. ZŠ 18 

4. LA, 4. LB. 4. ZŠ 15 

5. ZŠ 5 

Celkem  84 ţáků 

Nejvyšší počet ţáků, kteří docházejí do školní druţiny je z 1. a 2. třídy. Nejméně je ţáků 

z 5. ročníku. Jsou to pouze ţáci ze ZŠ pro ţáky s LMP. Ţáci základní školy „logopedické“ 

jiţ školní druţinu nenavštěvují. Sledováním počtu ţáků ŠD podle ročníků bylo zjištěno, 

kterým ţákům se vychovatelé věnují při přípravě na vyučování. 

Graf č. 2 – Zastoupení počtu ţáků školní druţiny podle ročníků 

Údaje, které jsou uvedeny v grafu č. 2 a vycházejí z údajů v tabulce č. 5. Oblast zastoupení 

ţáků ve ŠD podle ročníků byla sledována zejména pro zjištění, jak zda jsou ţáci podle 

ročníků rozděleni do jednotlivých oddělení školní druţiny. Pokud jsou v oddělení ţáci 

stejného ročníku, můţe vychovatel volit při přípravě na vyučování efektivnější způsoby 

frontální práce pro všechny ţáky společně. Z rozhovorů s vychovatelkami však vyplynulo, 

ţe docházka ţáka do konkrétního ročníku není základním kritériem pro jeho zařazení do 

oddělení. Vychovatelky nemají přesně stanovena kritéria, jak děti do oddělení rozdělovat. 

Přiklánějí se k tomu, v jakém čase dítě odchází ze školní druţiny. Není to ale jediné 

určující kritérium. Spíš se přiklánějí k nesourodým skupinám v oddělení jak podle věku, 

tak i podle zdravotního postiţení. Respektují zásady společné práce dětí bez rozdílu věku a 

zdravotního postiţení. Zohledňují nejen dobu odchodu dětí z druţiny, ale respektují i 

29% 

26% 
21% 

18% 

6% 

1.ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník
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kamarádské vztahy dětí, které chtějí být odpoledne spolu. Dělení ţáků do oddělení podle 

jejich doby odchodu ze školní druţiny není hlavním hlediskem. 

Přesto bylo dále sledováno, kolik ţáků zůstává ve školní druţině aţ do doby, kdy příprava 

na vyučování probíhá. Údaje jsou opět získány z „Přehledu výchovně vzdělávací práce „ 

ŠD. Příprava na vyučování probíhá podle stanovené skladby zaměstnání a reţimu ŠD ve 

všech odděleních současně od 15:00 do 15:30. Pro zpracování vycházíme z tabulky č. 1 

Tabulka č. 5 Počty ţáků, kteří zůstávají ve školní druţině do doby, kdy probíhá příprava na 

vyučování a této přípravy se zúčastňují 

Oddělení 

ŠD 

Motivační název Vychovatelka Počet ţáků Počet ţáků 

v přípravě na 

vyučování 

ŠD 1 Včeličky Jana 14 5 

ŠD 2 Ptáčata Romana 14 11 

ŠD 3 Myšáci Pavla 14 10 

ŠD 4 Hrošíci Iva 14 9 

ŠD 5 Zajičci Martina 14 6 

ŠD 6 Berušky Petra 14 8 

Celkem počet ţáků  84 ţáků 49 ţáků 

Na přípravu na vyučování zůstává celkem 49 ţáků. Z celkového počtu ţáků je to víc jak 58 

%. Zajímavé bylo zjišťovat, ze kterých tříd jsou tito ţáci a jaké mají zdravotní postiţení. 

Souhrnně jsou údaje následující: 

Tabulka č. 6 Počet ţáků, kteří se zúčastňují přípravy na vyučování podle zdravotního 

postiţení a podle tříd 

Třídy pro ţáky s NKS Počet ţáků  Třídy pro ţáky s LMP Počet ţáků 

1. třídy -1. LA, 1. LB 11  1. třída ZŠ 3 

2. třídy- 2. LA, 2. LB 9  2. třída ZŠ 2 

3. třídy- 3.LA, 3. LB 9  3. třída ZŠ 1 

4. třídy – 4. LA, 4. LB 6  4. třída ZŠ 2 

   5. třída ZŠ 6 

Celkem 35  Celkem 14 
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71% 

29% 

Žáci s NKS

Žáci s LMP

Přípravy na vyučování se zúčastňuje podstatně více ţáků s narušenou komunikační 

schopností oproti ţákům s lehkým mentálním postiţením. 

Graf č. 3 Ţáci zapojeni do přípravy na vyučování podle zdravotního postiţení 

Z údajů v grafu č. 3 se přípravy na vyučování zúčastňuje 71 % ţáků s narušenou 

komunikační schopností a jen 29 % ţáků s lehkým mentálním postiţením. V další části 

průzkumu bylo zjišťováno, jak jsou ţáci rozděleni na přípravu do oddělení. Vzhledem 

k tomu, ţe příprava probíhá pro všechna oddělení ve stejném čase, volí vychovatelky jiné 

sloţení ţáků v oddělení podle zaměření činností při přípravě na vyučování. Nediferencují 

ţáky podle postiţení, ale především podle jejich individuálních potřeb a schopností. 

6. 6. 1 Charakteristika skupiny respondentů- rodičů 

V předchozím, poměrně podrobném pojednání o dětech ve školní druţině bylo 

zjištěno, kolik dětí se zúčastňuje přípravy na vyučování. Tím byla definována i skupina 

rodičů, kteří byli osloveni k vyplňování dotazníků a k rozhovorům. Celkem se jednalo o 49 

rodičů. Vyplňování proběhlo individuálně s kaţdým rodičem samostatně při vyzvedávání 

dítěte z druţiny. Z počtu 49 dětí odcházejí dvě děti domů samostatně a bylo obtíţné tyto 

rodiče kontaktovat k průzkumu. V době vyplňování bylo jedno dítě dlouhodobě nemocné. 

Tím se sníţil celkový počet respondentů – rodičů, kteří se zapojili do průzkumu na 46. 

Výsledky zjištění této skupiny respondentů jsou souhrnně uvedeny v následující kapitole 7.  

Otázky dotazníku a v podstatě i polostrukturovaného rozhovoru jsou uvedeny v příloze č. 

1.  
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6. 6. 2 Charakteristika skupiny respondentů- vychovatelek  

Údaje o skupině respondentů – vychovatelek školní druţiny jsou prezentovány 

v následující tabulce. Ve škole pracuje celkem 6 vychovatelek. 

Tabulka č. 7 – údaje o vychovatelkách školní druţiny průzkumného souboru 

Poř. číslo: Identit. jméno Věk Kvalifikace Délka praxe v ŠD 

1. Jana 41 SPgŠ 22 let 

2. Romana 48 Bc.-vychovatelství 19 let 

3.  Pavla 47 Bc. vychovatelství 26 let 

4. Iva 52 Bc. vychovatelství 23 let 

5. Martina 53 SPgŠ 4 roky 

6. Petra 41 SPgŠ 2 roky 

Ve druţině pracují pouze ţeny. Průměrný věk je 47 let. Všechny splňují kvalifikační 

předpoklady pro vykonávání funkce vychovatelky. Dvě z vychovatelek mají ještě kurz pro 

asistenta pedagoga. Průměrná doba praxe v druţině, ve které proběhlo průzkumné šetření 

je 16 let. Jedna vychovatelka je pověřena funkcí vedoucí vychovatelky. Vychovatelka č. 3 

má nejdelší dobu praxe v této škole. Vychovatelka č. 6 pracovala několik let v jiné školní 

druţině a vychovatelka č. 5 působila 15 let v dětském domově. Souhrnně lze říct, ţe 

všechny mají velmi dobré zkušenosti s prací se zdravotně postiţenými dětmi. 

7. Výsledky průzkumného zjištění 

7. 1. Odpovědi rodičů 

Otázka č. 1 Máte informace od vychovatelek, ţe se Vaše dítě můţe ve školní druţině 

připravovat na výuku? Ano x Ne 

Ano odpovědělo všech 46 rodičů. Všichni rodiče mají informace o moţnosti přípravy 

dítěte na vyučování ve školní druţině. 

Otázka č. 2 Očekáváte, ţe by se Vaše dítě naučilo ve školní druţině vše potřebné na 

další vyučovací den? Ano x Ne 

Odpovědi na tuto otázku byly jednoznačné. Všichni rodiče odpověděli – NE. Ţádný 

z rodičů nepřikládá přípravě na vyučování ve školní druţině zvláštní význam. Proto ani 

neočekávají, ţe by se ve druţině dítě vše naučilo. Správně zdůraznili, ţe si vše „zopakují“ 

a procvičí. 
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Otázka č. 3 Máte zájem, aby si Vaše dítě psalo v druţině domácí úkoly? 

Ano x Ne 

Zde se odpovědi odlišovaly. O psaní úkolů projevily zájem pouze 3 matky. Jednalo se o 

matky ţáků, kteří docházejí do 5. třídy ZŠ. Z informací vychovatelek jde o ţáky, jejichţ 

rodiče mají váţné sociální problémy s bydlením a děti nemají vhodné podmínky se doma 

připravovat na školu. Nemají své zázemí, někteří ţijí v azylovém domě, nebo 

v nepříznivých podmínkách u prarodičů. Jedná se o ţáky odlišného etnického původu, 

sociálně znevýhodněné. Toto znevýhodnění je zřejmě z důvodů nezaměstnanosti rodičů, 

ţijí jen na sociálních dávkách a s vychovatelkami školní druţiny jen málo spolupracují. 

Otázka č. 4 Jaký máte důvod k tomu, aby si dítě nepsalo úkoly ve školní druţině? 

Frekvence odpovědi rodičů byly následující:  

Ve škole se nesoustředí 18 odpovědí 

Úkol ve druţině většinou udělá s chybami 12 odpovědí 

Stejně se s ním (s ní) musíme doma učit 16 odpovědí 

Tento počet odpovědí nelze stanovit úplně přesně. Obsahuje pouze rámcově stanoviska 

rodičů, která byla nejčastější. V některých případech se rodiče vyjadřovali k více 

moţnostem. 

Otázka č. 5 Jste seznámeni s tím, ţe v rámci přípravy na vyučování chodí děti do 

místní knihovny? Jak hodnotíte tuto aktivitu? 

Celkem 27 rodičů odpovědělo, ţe jsou o návštěvách knihovny informováni a hodnotí tuto 

formu přípravy velmi pozitivně. Přibliţně 19 rodičů se vyjádřilo, ţe o této aktivitě příliš 

mnoho nevědí. 

Otázka č. 6 V rámci přípravy na vyučování mají děti moţnost pracovat na počítačích, 

vyuţívat tablety. Jak hodnotíte tyto aktivity? 

Tyto aktivity hodnotí jako vynikající celkem 43 rodičů. Shodně se vyjádřili k tomu, ţe jim 

děti doma ukazují internetové stránky, na kterých jsou výukové programy, které si 

procvičovaly ve škole. Bohuţel 3 rodiče nemají moţnost tuto aktivitu posoudit. Nemají 

doma ani počítač. 
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Otázka č. 7 Víte o tom, ţe při přípravě na vyučování se ve druţině vyuţívají různé 

didaktické hry? 

Ano odpovědělo 41 rodičů. Dokonce byli od dětí informováni o hrách, které je velmi baví 

a často vyţadují na rodičích, aby jim hru zakoupili. 5 rodičů odpovědělo, ţe částečně ví, co 

děti v druţině hrají, ale bliţší informace nemají a ani se o nich příliš neinformují. 

Otázka č. 8 Výsledky práce Vašich dětí i z přípravy na vyučování jsou na nástěnkách 

školní druţiny. Sledujete tyto nástěnky? 

Nástěnky sleduje pravidelně jen 38 rodičů. 8 rodičů si nástěnky prohlíţí jen nahodile, kdyţ 

čekají na dítě. 

Otázka č. 9 Školní druţina má svoje internetové stránky, kde máte moţnost získat 

informace o činnosti druţiny a prohlédnout si fotografie z činnosti dětí. Znáte stránky 

druţinky? Ano Ne 

Internetové stránky zná a sleduje jen 34 rodičů. Ostatních 7 rodičů o internetových 

stránkách ví, ale nemají čas je sledovat pravidelně. Jinak si rádi prohlíţejí fotodokumentaci 

z aktivit druţiny. 5 rodičů odpovědělo NE. Stránky neznají, ani je nesledují, nemají 

internet. 

Otázka č. 10 Můţete stručně charakterizovat spokojenost se školní druţinou, zejména 

jak probíhá příprava na vyučování? 

Odpovědi na otázku byly velmi překvapivé, aţ nečekané, jakoby rodiče nepochopili 

podstatu. Veškeré odpovědi se shodovaly v tom, ţe jsou s druţinou spokojeni, ţe se tam 

dětem líbí. Pokud byla poloţena doplňující otázka, byly rozhovory zajímavé aţ zavádějící. 

Rodiče kritizovali krátký provoz druţiny jenom do 16:00 hod. Přáli by si organizovat 

pobyty v přírodě jenom pro školní druţinu, vyjadřovali se k prostoru některých tříd. Tato 

část dotazníku pak téměř vůbec nesouvisela se zaměření cíle průzkumu. 
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7. 2. Odpovědi vychovatelek 

Odpovědi vychovatelek jsou souhrnně zpracovány, obsahují tedy vyjádření názorů celého 

souboru šesti respondentů. 

Otázka č. 1 Probíhá příprava na vyučování ve Vašem oddělení formou skupinové 

práce, nebo individuálně? 

Vyjádření vychovatelek: „Ve všech odděleních školní druţiny probíhá příprava na 

vyučování formou skupinové práce. Pouze u dvou ţáků, kteří mají asistenta pedagoga lze 

vyuţít jejich podporu a připravit pro ţáky individuální práci. Pokud je v druţině jiţ menší 

počet ţáků, je moţné s dítětem pracovat také individuálně, ale to uţ je většinou v čase, kdy 

neprobíhá příprava na vyučování, ale jiné činnosti před ukončením provozu druţiny.“ 

Otázka č. 2 Je doba, která je určena v týdenní skladbě zaměstnání dostatečně dlouhá 

na přípravu na vyučování?  

Vyjádření vychovatelek: „V týdenní skladbě zaměstnání je na přípravu na vyučování 

vymezen čas jen půl hodiny. Ale činnosti se vzájemně prolínají a tak lze dobu přípravy na 

vyučování přizpůsobovat podle potřeby. Kdyby bylo cílem přípravy na vyučování procvičit 

všechny oblasti tak, aby byly děti připraveny na další den ve škole, byl by čas krátký. To 

ale není cílem. Pak také záleţí na činnostech, které jsou v rámci přípravy pro děti 

zajímavé. Kdyţ pracujeme s počítačem, bývají děti tak zaujaté, ţe je mnohdy nejde od 

práce odpoutat. Některý den, kdyţ jsme třeba na vycházkách, nebo s dětmi venku, můţeme 

si čas přizpůsobit a dobu na přípravu zkrátit. Kdyţ zase naopak volíme práci s interaktivní 

tabulí, tak je času málo. Celkově je doba dostačující“. 

Otázka č. 3 S kolika ţáky vypracováváte písemné domácí úkoly? 

Vyjádření vychovatelek: „Rodiče nepoţadují, aby si děti psaly domácí úkoly ve druţině. 

Odůvodňují to tím, ţe dítě udělá úkoly s chybami a ţe se s ním stejně musí doma na výuku 

připravovat. Zejména se jedná o děti z vyšších ročníků, kde přibývá i učivo z vlastivědy a 

z přírodovědy. Domácí úkoly si píší ve druţině pouze tři ţáci z páté třídy. Jedná se o ţáky 

s lehkým mentálním postiţením, kteří jsou současně i sociálně znevýhodnění. Dva z nich 

bydlí v azylovém domě a jedna rodina přišla o bydlení, které si nyní hledá“. 

Otázka č. 4 Jsou ve Vašem oddělení na přípravu na vyučování společně ţáci 

s narušenou komunikační schopností a ţáci s lehkým mentálním postiţením? 

Vyjádření vychovatelek: „Ano, jsou. Kdyţ začíná příprava na vyučování, tak si děti 

rozdělujeme jen přibliţně podle tříd, do kterých docházejí, bez ohledu na jejich zdravotní 
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postiţení, ale podle zaměření přípravy. Obsahově přípravu přizpůsobujeme jejich 

potřebám. Je to výhodné zejména i pro utváření vztahů, kdy si děti vzájemně pomáhají. 

Jedná se o určitou formu kooperativního učení. V nesourodých odděleních podle různé 

úrovně kognitivních schopností se děti učí vzájemnému porozumění a toleranci, coţ je i 

snahou současného trendu inkluzivního vzdělávání“.  

Otázka č. 5 Diferencujete zadané úkoly při přípravě na vyučování pro ţáky podle 

jejich zdravotního postiţení? 

Vyjádření vychovatelek: „Většinou to není potřeba. Záleţí jakou formu přípravy na 

vyučování zvolíme. Kdyţ zařazujeme didaktické hry třeba na rozvíjení zrakové diferenciace 

zvládají tyto úkoly dobře všichni ţáci. Rovněţ tak, kdyţ pracujeme na interaktivní tabuli 

není třeba programy diferencovat. Jedině při procvičování konkrétního učiva upravujeme 

činnosti podle výstupů učiva. Ale to není pravidelné, přípravu na vyučování se snaţíme 

zaměřovat na oblasti, které děti zvládají i samostatně“.  

Otázka č. 6 Vycházíte při přípravě na vyučování ze Školního vzdělávacího programu 

školy? 

Vyjádření vychovatelek: „To většinou ano. Kaţdá vychovatelka zná obsah výstupů 

a učiva konkrétních vzdělávacích oborů podle ŠVP. Ale příprava na vyučování v druţině 

má trochu jiné zaměření, co se týká způsobu procvičování a upevňování učiva. Nejde o to, 

aby se s dětmi upevňovalo konkrétní učivo, ale o to, aby vše probíhalo nenásilně zábavnou 

formou. Při naši práci vycházíme především ze školního vzdělávacího programu školní 

druţiny. Při přípravě na vyučování zohledňujeme i roční Projekt školní druţiny, který 

máme letos zaměřený na „Písmohrátky“. Kaţdý měsíc procvičujeme učivo, které je dáno 

začátečním písmenem názvu měsíce. Hlásky dětem připomínají slova z oblasti, přírody, 

dopravy, stravování, dějin, nebo i zeměpisné, sportovní, umělecké a historické pojmy. 

Součástí jsou i pohádky, tradice, hudba, zpěv, tanec, hry, barvy. Během školního roku 

rozvíjíme u dětí klíčové kompetence a vzdělávací oblasti vzdělávacího programu pro školní 

druţinu. Témata Projektu zařazujeme i do přípravy na vyučování, kdy ovšem musíme úkoly 

přizpůsobovat věku a intelektu ţáků“. 

Otázka č. 7 Musíte si dělat zvlášť přípravy na činnost – příprava na vyučování? 

Vyjádření vychovatelek: „To většinou děláme. Kaţdý vychovatel má předem promyšlené 

činnosti. Musíme vědět, na jakou oblast přípravy na vyučování se v týdenní skladbě 
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zaměříme. Máme to definované v obsahu týdenní skladby druţiny. Kdyţ například v úterý 

zařazujeme do přípravy různé hádanky, kvízy, kříţovky, doplňovačky nebo rébusy, musíme 

si všechno dopředu řádně připravit“.  

Otázka č. 8 Máte moţnost vyuţívat při přípravě na vyučování podporu asistenta 

pedagoga? 

Vyjádření vychovatelek: „ Máme, ale jen pro konkrétní děti podle toho, jak to doporučí 

poradenské zařízení. Letos mají podporu asistenta pedagoga doporučeny jen dvě děti 

z prvních tříd. Jejich vzdělávací potřeby jsou tak rozsáhlé, ţe by to ani bez asistenta 

v druţině nešlo“. 

Otázka č. 9 Jaké činnosti v rámci přípravy na vyučování s dětmi nejčastěji 

realizujete? O které projevují největší zájem? 

 didaktické hry 

 přírodovědné a vlastivědné vycházky 

 návštěvy místní knihovny 

 práce s počítačem v učebně výpočetní techniky 

  práce s tablety, s interaktivní tabulí 

Z tohoto předem definovaného výčtu činností se mohly vychovatelky vyjádřit k různým 

alternativám činností. Nešlo jen o „zaškrtnutí“ pouze jedné z nabídek. 

Vyjádření vychovatelek: „V podstatě o všechny uvedené činnosti projevují děti zájem. 

Nelze přesně určit pořadí činností, které by byly na prvním, nebo na posledním místě. Baví 

je práce s počítačem, ale to nelze z provozních důvodů zařazovat příliš často. Výhodou je , 

ţe máme ve čtyřech odděleních instalovánu interaktivní tabuli, na které pracují děti 

s velkým zájmem. Ale nevyuţíváme ji kaţdý den. Zastáváme názor, ţe by se činnosti měly 

střídat. Rovněţ tak jen občas vyuţíváme tablety, protoţe je nemáme pro všechny děti v 

oddělení. Návštěvu knihovny zařazujeme jen příleţitostně. Škola je zapojena do projektu 

„šablony I.“. Ţáci z druţiny mají moţnost se v rámci tohoto projektu zúčastňovat dalších 

aktivit jako je například „Čtenářský klub“. Vycházky s konkrétním tematickým zaměřením 

zařazujeme také příleţitostně, není to pravidelná činnost. Pokud volíme tuto činnost, 

musíme upravit časový harmonogram dne. Vycházky vyţadují delší dobu pobytu dětí mimo 
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budovu školy. Zařazujeme je v rámci skoro celého odpoledne. Také je to limitované 

odchodem dětí z druţiny. Nejčastější a velmi oblíbenou činností jsou didaktické hry“. 

Otázka č. 10 Realizujete také přípravu na vyučování i venku? 

Vyjádření vychovatelek: „Pokud je příznivé počasí, tak se snaţíme být s dětmi co nejvíce 

venku. K tomu vyuţíváme hlavně školní zahradu, kde mají děti dostatek prostoru, 

pískoviště, průlezky, hřiště na míčové hry. Při přípravě na vyučování venku můţeme 

zařazovat různé badatelské činnosti, experimenty a netradiční metody práce. K tomu 

vyuţíváme různé pomůcky. Máme například kelímky s lupou, kde mohou děti pozorovat 

drobný hmyz nebo rostliny. Uplatňujeme prvky environmentální výchovy. Z našich 

zkušeností je zřejmé, ţe přírodní prostředí zlepšuje soustředěnost a pozornost dětí. Venku 

se projevují úplně jinak neţ ve třídě. Jsou ukázněné a hlavně dokáţou i samy 

experimentovat a vyhledávat oblasti k probádání.“ 

Otázka č. 11 Jaké pomůcky a didaktické hry se Vám v přípravě na vyučování nejlépe 

osvědčily. 

Vyjádření vychovatelek: „ Ve škole máme vypracovaný „Snímek školy“, coţ je v podstatě 

seznam všech pomůcek na konkrétní vzdělávací obory i seznam všech kompenzačních 

pomůcek a počítačových výukových programů. V současné době máme moţnost vybírat si 

další pomůcky a didaktické hry z odborných katalogů firem, které poskytují velké mnoţství 

alternativních her podle zaměření. Z počítačových programů vyuţíváme nabídky firmy 

Terasoft, od které máme programy na procvičování učiva z českého jazyka – například 

český jazyk hrou, nebo na matematiku, anglický jazyk, přírodovědu, ale i na rozvoj řeči. 

Nejvíce děti baví didaktické hry, při kterých mohou pracovat společně a soutěţit. Formy 

soutěţivých her velmi podněcují aktivitu ţáků, jejich sebehodnocení a pocit úspěšnosti. 

Velmi dobře a se zájmem pracují děti, kdyţ jim zařadíme hry typu „BrainBox“, 

„Hexatrix“, „Logico Picolo“, „Twister“ a jiné. Těch her je v současnosti tolik, ţe není 

moţné ani účelné je všechny vyjmenovat. Pro výběr různých materiálů, pomůcek nebo 

didaktických her vyuţíváme hlavně nabídky firmy „Aurednik“, která je blízko školy a se 

kterou máme výbornou spolupráci“. 

Otázka č. 12 Víte o tom, jaký mají děti stanovený stupeň pedagogické podpory 

školským poradenským zařízením? 
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Vyjádření vychovatelek: „Ano, všechny naše děti mají speciální vzdělávací potřeby a 

všechny mají stanovený třetí stupeň podpory. O stupni podpory nás informuje vedení školy 

a třídní učitelé. Pro nás je důleţité vědět jak s kterým dítětem pracovat, jaké způsoby a 

metody volit a to hlavně i při přípravě na vyučování. Toto vše ještě konzultujeme s rodiči.“  

Otázka č. 13 Víte o tom, které děti se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího 

plánu? 

Vyjádření vychovatelek: „Ano, i kdyţ je ve škole na první stupni více jak sto ţáků, víme o 

všech dětech všechny důleţité a potřebné informace, včetně vzdělávání podle 

individuálních vzdělávacích plánů. Máme výbornou spolupráci se všemi třídními 

učitelkami. Vzájemně konzultujeme potřeby jednotlivých dětí, na co se máme zaměřit, kde 

je třeba zvýšené péče a individuální přístup, nebo naopak, kterého ţáka vést k větší 

samostatnosti. Jak přizpůsobovat metody práce se ţáky, v jakých oblastech mají 

nedostatky. Někdy nám doporučují, co konkrétní dítě potřebuje třeba v oblasti 

grafomotoriky, pravolevé orientaci, sluchového a zrakového vnímání. Některé třídní 

učitelky chodí k nám do druţiny, účastní se mimořádných akcí třeba o vánocích, nebo při 

besídkách s rodiči. Naše informace o dětech z jiného pohledu neţ je školní výuka zpětně 

vyuţívají učitelé při hodnocení ţáka v naplňování podpůrných opatření a hodnocení 

průběhu a výsledků vzdělávání podle individuálních vzdělávacích plánů. 

7. 3 Shrnutí výsledků průzkumu 

V úvodu průzkumné části byly formulovány rámcové okruhy průzkumného 

zjišťování. Výsledky zjištění na základě realizovaného průzkumu jsou popsány 

v následující podkapitole. 

Výsledky podle rámcových oblastí průzkumného zjišťování. 

 Jak je zařazena příprava na vyučování v reţimu dne školní druţiny 

Příprava na vyučování je zařazena v reţimu sledované školní druţiny kaţdý den od 

15:00 do 15:30 hod. Následuje po činnostech odpočinkových a rekreačních. 

 Jaký čas je této činnosti věnován 

Přípravě na vyučování je věnována pouze půl hodina v celém odpoledním reţimu 

sledované školní druţiny. 

 Kolik ţáků se zúčastňuje přípravy na vyučování 
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Přípravy na vyučování se zúčastňuje celkem 49 ţáků zapsaných k pravidelné docházce. 

 Zda je příprava na vyučování věnována i písemné přípravě a vypracovávání 

domácích úkolů 

Hlavní náplň přípravy na vyučování není prioritně zaměřena jen na psaní domácích 

úkolů. S písemnou přípravou souhlasí a vyţadují ji jen 3 matky 

 Zda se liší obsahová náplň přípravy na vyučování podle zdravotního postiţení 

ţáků 

Obsahová náplň přípravy na vyučování se v podstatě neliší pro ţáky s různým 

zdravotním postiţením. 

 Jakou formou příprava na vyučování nejčastěji probíhá 

Příprava na vyučování probíhá různými formami činností. Nejčastěji je zaměřena na 

procvičování a upevňování poznatků prostřednictvím didaktických her, počítačových 

programů a programů na interaktivních tabulích. Často je zařazováno badatelství, 

jednoduché pokusy a učení v přírodě. 

 Zda je v reţimu týdne stanoveno, na které vzdělávací obory je příprava na 

vyučování zaměřena 

V reţimu týdne není přesně určeno, zda bude příprava na vyučování zaměřena na 

upevňování matematických představ, na učivo českého jazyka, nebo naukových 

předmětů. Tyto činnosti se prolínají. 

 Jaké didaktické pomůcky vyuţívají vychovatele při přípravě na vyučování 

nejčastěji 

Při přípravě na vyučování vychovatelé nejčastěji vyuţívají různé alternativní 

didaktické hry, do kterých lze zapojit co nejvíce ţáků v oddělení. 

  Zda lze vyuţívat při přípravě na vyučování i výpočetní techniku a nové 

informační technologie 

K této oblasti se vychovatelky vyjádřily, ţe vyuţívají počítačovou učebnu a různé 

počítačové programy na procvičování učiva. Více neţ počítačovou učebnu vyuţívají 

interaktivní tabule. 
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  Zda mají rodiče zájem o to, aby se jejich děti připravovaly na vyučování 

v rámci školní druţiny 

 Rodiče neprojevují přílišný zájem o přípravu dětí na vyučování v rámci školní druţiny. 

7. 4 Diskuse k zadaným hypotézám 

Na základě celkového průběhu průzkumu a jeho výsledků se lze vyjádřit k tomu, zda byly 

hypotézy potvrzeny nebo vyvráceny. 

Hypotéza 1 : Délka pobytu ţáků ve školní druţině ovlivňuje průběh přípravy na vyučování. 

Odpovědi na tuto hypotézu vyplývají ze získaných údajů průzkumu v tabulce č. 5 na straně 

40 a grafu č. 3 na straně 41. Z celkového počtu ţáků zapsaných do školní druţiny zůstává 

do doby přípravy na vyučování jenom 49 ţáků, coţ je 58 %. Nejvíce zůstává ţáků 

s narušenou komunikační schopností – celkem 35 ţáků a jen 14 ţáků s lehkým mentálním 

postiţením. Odchody ţáků ze školní druţiny nelze ovlivnit. Je to záleţitostí zákonných 

zástupců, kteří musejí přizpůsobovat svůj denní reţim hlavně pracovním povinnostem a 

dalším činnostem, které jsou dány ţivotním stylem rodiny. Pokud nebudeme přihlíţet jen 

ke konkrétnímu počtu ţáků, ale k tomu, jak ţáci odcházejí z druţiny, pak odchody 

v průběhu přípravy na vyučování narušují zapojení dětí do vlastní přípravy. Tato oblast 

nebyla průzkumem sledována. Pokud budeme vycházet jen z počtu ţáků, lze konstatovat, 

ţe se tato hypotéza potvrdila jen částečně. 

Hypotéza 2 : Vyuţívání informačních technologií a počítačových programů motivuje ţáky 

k aktivnímu zapojení se do přípravy na vyučování. 

Odpovědi na potvrzení nebo vyvrácení zvolené hypotézy vycházejí jednak z odpovědí 

rodičů a jednak z odpovědí vychovatelek. Konkrétně z otázky č. 6 na straně 44, na kterou 

odpovídali rodiče. Cílem bylo zjistit, jak rodiče hodnotí tyto činnosti v rámci přípravy na 

vyučování, kdy mají děti moţnost pracovat na počítačích, vyuţívat tablety. 
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93% 

7% 

Hodnotí výborně

Hodnotí záporně

Graf. č. 4 Hodnocení vyuţívání informačních technologií při přípravě na vyučování rodiči 

Největší počet rodičů 93 % hodnotí vyuţívání počítačových aktivit při přípravě na 

vyučování jako výborné. Děti mají většinou počítače doma, orientují se v internetovém 

prostředí. Nejraději mají program z google: https://skolakov.eu. Jenom 7 % rodičů 

nehodnotí tyto činnosti, nemají doma počítač, a tudíţ se k této otázce nevyjadřovali. 

Z odpovědí vychovatelek na otázku č. 9 na straně 47 vyplynulo, ţe děti velmi baví práce 

s počítačem i s interaktivní tabulí, ale nevyuţívají tuto techniku kaţdý den. Zastávají názor, 

ţe by se činnosti při přípravě na vyučování měly střídat. Přesto se přiklánějí ke kladné 

odpovědi, ţe vyuţívání počítačů a počítačových programů vhodně motivuje děti k aktivní 

práci při přípravě na vyučování. Z výše uvedených závěrů průzkumu lze konstatovat, ţe 

tato zvolená hypotéza se potvrdila. 

Hypotéza 3: Zdravotnímu postiţení ţáků s LMP se přizpůsobuje obsah přípravy na 

vyučování 

Potvrzení nebo vyvrácení hypotézy lze doloţit z odpovědí vychovatelek na otázku č. 4 na 

straně 46. Vychovatelky se měly vyjádřit, zda jsou ve skupině ţáků při přípravě na 

vyučování děti s různým zdravotním postiţením. Ve všech případech byla odpověď, ţe 

ano. Částečně přizpůsobují přípravu zejména potřebám ţáků s lehkým mentálním 

postiţením. V odpovědi na otázku č. 5 zda diferencují zadané úkoly při přípravě na 

vyučování pro ţáky podle jejich zdravotního postiţení, se vychovatelky shodly na tom, ţe 

to není většinou potřeba. Vycházejí z toho, jakou činnost pro děti připraví tak, aby ji 

zvládaly všechny pokud moţno samostatně. Další skutečností, proč činnosti v přípravě 

méně přizpůsobují ţákům podle zdravotního postiţení je fakt, ţe dětí s mentálním 

postiţením dochází na přípravu na vyučování mnohem méně. Děti s tímto postiţením si 

některé činnosti a úkoly procvičují s mladšími dětmi. Z těchto odpovědí tedy vyplývá, ţe 

tato zvolená hypotéza se nepotvrdila. 
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Hypotéza 4 : Rodiče dávají přednost domácí přípravě na vyučování před přípravou ve 

školní druţině. 

Podklady na potvrzení či vyvrácení této hypotézy jsou obsaţeny v odpovědích rodičů na 

otázky č. 2 a č. 3 na straně 45. Rodiče byli dotázáni, zda se podle nich můţe dítě ve školní 

druţině naučit vše potřebné na další vyučovací den. Všichni respondenti se shodli v tom, 

ţe to není moţné. Další otázkou byli rodiče dotázáni na psaní domácích úkolů při přípravě 

na vyučování. Téměř všichni dávají přednost domácí přípravě z několika důvodů. Jednak 

je na to ve druţině méně času, dále děti se na úkol vzhledem k přítomnosti ostatních ţáků 

dost dobře nesoustředí, úkol udělají i s chybami „naškrábou to“ a pak se musí rodiče 

s dětmi doma stejně do školy připravovat. Tato hypotéza se potvrdila. 

7. 5 Poznatky z průzkumu a náměty k vyuţití v praxi 

Návrhy k případnému vyuţití pro praxi jsou uvedeny pouze jako otázky 

k zamyšlení, jak přípravu na vyučování nejlépe ve školní druţině organizovat. Je zřejmé, 

ţe v současné „uspěchané“ době nemají všichni rodiče tolik času, aby se mohli dětem 

věnovat při vzdělávání tak, jak by bylo potřeba. Současná doba přináší mnoho nových 

poznatků, vědeckých výzkumů a informací, které není schopen kaţdý jedinec přijímat 

v celém rozsahu. 

Proto jako první zamyšlení k diskusi je třeba vyzdvihnout osobnost vychovatele. 

Ţádný člověk není schopen znát všechny oblasti lidského vědění. Například to jsou 

informační technologie, které dnešní děti ovládají lépe neţ dospělí. Tím je třeba připomenout 

problém a hlavně význam dalšího vzdělávání. Vychovatel a jeho postavení v organizaci je 

často nezastupitelný. Obtíţně se hledá náhrada při jeho nepřítomnosti v druţině. Proto první 

doporučení apeluje na to, umoţňovat i vychovatelkám školní druţiny účast na odborných 

seminářích a školeních, která jsou pro ně významná k praktickému vyuţití. Rovněţ tak jim 

poskytovat odpovídající volné dny na samostudium. Tím byl zdůrazněn význam odborné 

erudice vychovatelů k vedení přípravy na vyučování. 

Další otázkou k diskusi, či k zamyšlení je pozice vychovatele v dané organizaci a 

utváření interpersonálních vztahů. Ať jiţ jde o vztahy: vychovatel x vychovatel, vychovatel 

x učitel, vychovatel x asistent pedagoga, vychovatel x ţák, vţdy by mělo jít o vstřícné 

jednání a bezproblémovou spolupráci. Vychovatelé se podílejí komplexně na rozvoji 

osobnosti kaţdého dítěte. Pokud zjistí ţák, ţe názory vychovatelů jsou odlišné, má to 

negativní vliv na utváření jeho vlastních názorů a přístupů ke konkrétním skutečnostem, 
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událostem. Proto je nezbytná kooperace mezi vychovateli a jednotné postupy a přístupy při 

výchovném ovlivňování dětí. S tím přímo souvisejí i vztahy mezi učiteli a vychovateli. 

Učitel by neměl v ţádném případě podceňovat práci vychovatele. Naopak, práce 

vychovatele ve školní druţině je mnohdy náročnější, neboť v procesu výchovy nejde jen o 

to naučit děti soubor předepsaných vědomostí a dovedností. Vychovatel formuje u ţáků 

vlastnosti osobnosti, pomáhá mu vnímat hodnoty, vede jejich činnost k úspěšné 

seberealizaci, umoţňuje rozvoj jejich aktivity, samostatnosti a tvořivosti. Z tohoto výčtu 

lze odvodit i význam vztahů mezi vychovatelem a ţákem. Nelze opominout ani vztahy 

mezi dětmi. Jsou děti, které od rodičů mají jen to nejlepší vybavení, oblečení, čímţ se 

některé odlišují od ostatních. Naopak jsou děti, kterým toho rodiče moc nedopřejí. Stává 

se, ţe nemají ani svačinu, zaplacené obědy, chybí jim základní školní potřeby, stojí jakoby 

na okraji kolektivu, některé děti se tak obtíţně zapojují například do kolektivních her. 

Podstatné je, aby mezi dětmi a pedagogy převládala dobrá atmosféra a důvěra. Záměrem 

tohoto doporučení je upozornit na kladné utváření všech vztahů, které mohou i nepřímo 

ovlivnit průběh přípravy na vyučování. 

Další doporučení se vztahuje k podmínkám přípravy na vyučování. Jednak bychom 

mohli vyjmenovat veškeré materiální vybavení učeben a prostor pro činnost školní 

druţiny. Na tomto místě jde ale především o dostatečné vybavení didaktickými 

pomůckami, protoţe bez nich by příprava na vyučování byla dost obtíţná. 

Ve školní druţině, kde probíhal průzkum lze na základě osobních zkušeností 

konstatovat, ţe příprava na vyučování probíhá velmi dobře, na odpovídající odborné 

úrovni. Všechny vychovatelky mají dlouholeté zkušenosti zejména s prací s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Mezi vychovatelkami a učitelkami jsou výborné 

vztahy. Všem jde hlavně o společný cíl, věnovat se dětem tak, aby proţívaly radost, 

spokojenost a pocit úspěšnosti. 
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Závěr  

Bakalářská práce je zaměřena na přípravu dětí na vyučování ve školní druţině. 

Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na objasnění základní terminologie, která souvisí 

s tématem práce. Vychází z pojetí současného systému vzdělávání v České republice a 

definování základních pojmů obecné pedagogiky jako je vzdělávání, vyučování, učení a 

výchova. Na úvodní kapitoly navazuje pojednání o školní druţině z několika pohledů. 

Vymezuje pojem a charakteristiku školních druţin, zabývá se i historickým vývojem 

vzniku školních druţin ve znění tehdejších školských zákonů a legislativních předpisů. 

Dále je uvedeno současné pojetí, cíle a obsah činnosti školních druţin podle aktuálně 

platné školské legislativy. Podrobně je popsána kapitola o vytváření školního vzdělávacího 

programu pro školní druţiny. Samostatná kapitola je věnována přípravě na vyučování ve 

školní druţině, ve které je popsána dokumentace školní druţiny, týdenní skladba 

zaměstnání a reţim dne druţiny. Vzhledem k zařízení, kde byl realizován průzkum, jsou 

v další části práce charakterizovány speciální vzdělávací potřeby ţáků. Podle zaměření 

průzkumu jsou definováni ţáci s mentálním postiţením a s narušenou komunikační 

schopností. Rovněţ jsou popsány trendy inkluzivního vzdělávání a podpůrná opatření. 

V průzkumné části je stanoven cíl průzkumu a jsou formulovány rámcové otázky, 

které tvoří osnovu průzkumu. Samostatně jsou formulovány čtyři průzkumné hypotézy. 

Metodologií průzkumu bylo dotazníkové šetření doplněné nestrukturovanými rozhovory 

s rodiči ţáků, kteří se zúčastňují přípravy na vyučování a s vychovatelkami školní druţiny. 

Výzkum byl realizován ve Střední škole a Základní škole v Berouně. Jedná se o školu, 

která je samostatně zřízena podle § 16, odst. 9 školského zákona. Je určena pro ţáky 

s poruchami řeči a s mentálním postiţením. Tato škola byla zvolena z důvodů získaných 

praktických zkušeností autorky práce, která v této škole pracovala do června 2018 jako 

vychovatelka.  

Část průzkumu, která se věnuje charakteristice respondentů, je popsána poměrně 

podrobně, protoţe obsahuje i zjištění, která se týkala rámcových průzkumných otázek. 

Výsledky průzkumu jsou částečně zpracovány statisticky, obsahují souhrnné odpovědi 

rodičů a přepis rozhovorů s vychovatelkami. Získané podklady pro ověření hypotéz jsou 

v práci prezentovány popisem.  
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Jak jiţ bylo výše uvedeno, téma bakalářské práce se zaměřuje na pojednání o 

přípravě na vyučování v reţimu školní druţiny. Průzkum probíhal v druţině, do které 

docházejí ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Proto má průběh přípravy na 

vyučování své zvláštnosti a specifika. Ţáci s mentálním postiţením vyţadují, vzhledem k 

úrovni myšlení a paměti, při osvojování si základních poznatků pravidelné opakování a 

procvičování. Potřebují kladný vztah vychovatelů i spoluţáků a mít pocit sounáleţitosti a 

úspěchu. Z tohoto důvodu je příprava na vyučování pro tyto ţáky velmi důleţitou oblastí. 

Příprava na vyučování by měla obsahovat zábavné procvičování učiva formou 

didaktických her, vychovatelky by měly předkládat dětem okruhy otázek pro řešení 

jednoduchých problémů. Zaměření přípravy na vyučování obsahuje nepravidelné aktivity, 

jako jsou vycházky a exkurze, při kterých si ţáci upevňují školní poznatky v praxi. 

Důleţitá je volba netradičních činností, které jsou pro děti pestré a zajímavé. Vedou 

k upevňování učiva nenásilnou formou. Vhodné je zařazovat rozhovory a vyprávění, 

která rozvíjejí řeč po stránce obsahové i formální. Při přípravě na vyučování má významné 

poslání hra. Zajímavé a kreativní didaktické hry rozvíjejí tvůrčí schopnosti ţáků a jsou 

důleţitým pomocníkem při utváření vztahů mezi dětmi. Zejména hry s přesně stanovenými 

pravidly, která musí ţáci respektovat, vedou ke kooperaci a spolupráci mezi nimi. 

Rovněţ tak počítačové programy, pouţívání tabletů jsou dnes samozřejmou součástí 

ţivota dětí. Proto bylo v průzkumu sledováno i jejich vyuţití jako nezbytné součásti 

přípravy na vyučování. 

Cílem přípravy na vyučování ve školní druţině je procvičovat a upevňovat se ţáky 

získané poznatky ze školního vyučování na takové úrovni, která je pro ně dosaţitelná. 

Úroveň osvojení si poznatků v prostředí školy, tedy i školní druţiny, je základem pro jejich 

další rozvoj. 

Závěrem je nutné zdůraznit, ţe i kdyţ ţáci se speciálními vzdělávacími potřebami 

nedosahují výborných výsledků v různých oblastech vzdělávání, má příprava na vyučování 

ve školní druţině nezastupitelné místo v současném systému vzdělávání těchto ţáků. Nelze 

zpochybňovat základní princip rovných příleţitostí ve vzdělávání pro všechny ţáky. Proto 

je třeba ke vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami přistupovat velmi 

citlivě s respektováním jejich osobnostních zvláštností a jedinečnosti. 



58 

 

Seznam pouţitých informačních zdrojů 

Seznam pouţité literatury 

BENDL, Stanislav.: et al. :Vychovatelství. Praha: Grada Publishing a.s., 2014. ISBN 80-

247-9763-2. 

BENEŠ, Milan. Andragogika. 1.vyd. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2. 

ČÁP, Jan. Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum, 1993. ISBN 80-7066-

534-3. 

HÁJEK, Bedřich. HOFBAUER, Břetislav a Jiřina PÁVKOVÁ: Pedagogické ovlivňování 

volného času. Praha: 2. vyd. Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0030-7. 

HÁJEK, Bedřich. Jak vytvořit vzdělávací program pro školní druţiny. Praha: Portál, 2007. 

ISBN 978-80-7367-233-1. 

HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Psychologický slovník. Praha: Portál, 2009. ISBN 

978 - 80-7367-569-1. 

KOCUROVÁ, Marie. Speciální pedagogika pro pomáhající profese. Plzeň: Západočeská 

univerzita, 2002. ISBN 80-7082-844-7. 

KOHOUT, Karel. Základy obecné pedagogiky. Vyd. 2., dopl. Praha: Univerzita Jana 

Amose Komenského, 2010. ISBN 978-80-7452-009-9. 

MALACH, Josef. Teorie metodiky výchovy. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského, 

2007. ISBN 978-80-86723-29-7. 

PÁVKOVÁ, Jiřina a Bedřich HÁJEK. Školní druţina. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-

751-5. 

PIPEKOVÁ, Jarmila, ed. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 2., rozš. a přeprac. vyd. Brno: 

Paido, 2006. ISBN 80-7315-120-0. 

ŠVARCOVÁ, Iva. Mentální retardace. 1. vyd. Praha: Portál 2006. ISBN 80-7367-060-7. 

VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. 

ISBN 80-7178-802-3. 



59 

 

Elektronické zdroje 

http://nasedruzinka.webnode.cz/ 

http://www.msmt.cz/socialni-programy/vzdelavani-zaku-se-specialnimi-vzdelavacimi-

potrebami, 29. 4. 2012 

http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani 

www.zss-beroun.cz 

Zákonné normy 

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků 

nadaných 

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění vyhlášky 163/2018 Sb. 

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. 

Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon) č. 186/1960. 

Zákon o základní úpravě jednotného školství (školský zákon) č. 95/1948 Sb. 



60 

 

Seznam příloh 

Příloha 1 – Dotazník a otázky rozhovoru s rodiči 

Příloha 2 – Dotazník a otázky rozhovoru s vychovatelkami  

Příloha 3 – Ukázka didaktických her a pomůcek pro přípravu na vyučování 

Příloha 4 – Ukázka ročního projektu školní druţiny 

Příloha 5 – Ukázka přípravy vychovatele na činnost – příprava na vyučování 



61 

 

Příloha 1 – Dotazník a otázky rozhovoru s rodiči 

Otázka č. 1 Máte informace od vychovatelek, ţe se Vaše dítě můţe ve školní druţině 

připravovat na výuku? Ano x Ne  

Otázka č. 2 Očekáváte, ţe by se Vaše dítě naučilo ve školní druţině vše potřebné na další 

vyučovací den? Ano x Ne 

Otázka č. 3 Máte zájem, aby si Vaše dítě psalo v druţině domácí úkoly? 

Ano x Ne 

Otázka č. 4 Jaký máte důvod k tomu, aby si dítě nepsalo úkoly ve školní druţině? 

Uveďte některý z následujících:  

- ve škole se dítě nesoustředí  

- úkol ve druţině většinou udělá s chybami 

- stejně se s ním (s ní) musíme doma učit 

Otázka č. 5 Jste seznámeni s tím, ţe v rámci přípravy na vyučování chodí děti do místní 

knihovny? Jak hodnotíte tuto aktivitu? 

Otázka č. 6 V rámci přípravy na vyučování mají děti moţnost pracovat na počítačích, 

vyuţívat tablety. Jak hodnotíte tyto aktivity? 

Otázka č. 7 Víte o tom, ţe při přípravě na vyučování se ve druţině vyuţívají různé 

didaktické hry? 

Otázka č. 8 Výsledky práce Vašich dětí i při přípravě na vyučování jsou na nástěnkách 

školní druţiny. Sledujete tyto nástěnky? 

Otázka č. 9 Školní druţina má svoje internetové stránky, kde máte moţnost získat 

informace o činnosti druţiny a prohlédnout si fotografie z činnosti dětí. Znáte stránky 

druţinky? Ano Ne 

Otázka č. 10 Můţete stručně charakterizovat spokojenost se školní druţinou, zejména jak 

probíhá příprava na vyučování? 
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Příloha 2 – Dotazník a otázky rozhovoru s vychovatelkami 

Otázka č. 1 Probíhá příprava na vyučování ve Vašem oddělení formou skupinové práce, 

nebo individuálně? 

Otázka č. 2 Je doba, která je určena v týdenní skladbě zaměstnání dostatečně dlouhá na 

přípravu na vyučování? 

Otázka č. 3 S kolika ţáky vypracováváte písemné domácí úkoly? 

Otázka č. 4 Jsou ve Vašem oddělení na přípravu na vyučování společně ţáci s narušenou 

komunikační schopností a ţáci s lehkým mentálním postiţením? 

Otázka č. 5 Diferencujete zadané úkoly při přípravě na vyučování pro ţáky podle jejich 

zdravotního postiţení? 

Otázka č. 6 Vycházíte při přípravě na vyučování ze Školního vzdělávacího programu 

školy? 

Otázka č. 7 Musíte si dělat zvlášť přípravy na činnost – příprava na vyučování? 

Otázka č. 8 Máte moţnost vyuţívat při přípravě na vyučování podporu asistenta 

pedagoga? 

Otázka č. 9 Jaké činnosti v rámci přípravy na vyučování s dětmi nejčastěji realizujete? O 

které projevují největší zájem? 

 didaktické hry 

 přírodovědné a vlastivědné vycházky 

 návštěvy místní knihovny 

 práce s počítačem v učebně výpočetní techniky 

  práce s tablety, iPady, s interaktivní tabuli 

Otázka č. 10 Realizujete také přípravu na vyučování i venku? 

Otázka č. 11 Jaké pomůcky a didaktické hry se Vám v přípravě na vyučování nejlépe 

osvědčily.  

Otázka č. 12 Víte o tom, jaký mají děti stanovený stupeň pedagogické podpory školským 

poradenským zařízením? 

Otázka č. 13 Víte o tom, které děti se vzdělávají podle individuálního vzdělávacího plánu? 
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Příloha 3 – Ukázka didaktických her a pomůcek vhodných pro přípravu 

na vyučování 

BrainBox  

Jsou to hry na rozvíjení a procvičení různých oblastí učiva a paměti. Herní karty zobrazují 

úkoly k procvičení. Cílem je, aby si ţáci v časovém limitu zapamatovali určité oblasti 

podle zaměření hry. BrainBox má velmi jednoduchá pravidla. Obsahuje vţdy oboustranné 

karty s obrázky, hrací kostku a přesýpací hodiny. Má velmi široké zaměření například na 

matematiku, historii, zvířata, povolání, přírodu, dopravu aj. 

 Twister  

Jsou hry, které napomáhají k rozvíjení koordinace těla a rozvíjejí u dětí jejich obratnost. 

Hexatrix 

Skládačky, u kterých ţáci kombinují párové obrázky. 

Tato hra je zaměřena na rozvoj zrakového vnímání a 

diferenciace. Hledané obrázky jsou podnětem pro 

rozvoj slovní zásoby a komunikačních dovedností. 
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Constucto 

Hra je zaměřena na podporu rozvoje zrakového vnímání a prostorovou představivost. 

Obsahuje úkoly na koncentraci pozornosti, porovnávání barev, tvaru a počtu kostiček. Je 

vhodná pro školy a terapeutická zařízení.  

 

 

Logico Picolo 

Logico je speciálně navrţený učební systém, který klade důraz na samostatnost ţáků, kteří 

si mohou úlohy sami zkontrolovat. Logico se skládá z rámečku a výukových karet, které se 

do něj zasouvají. Pomocí barevných knoflíků se přiřadí správná odpověď k danému úkolu. 

Rozvíjí koncentraci, pozornost, trpělivost a jemnou motoriku.  
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Rozvíjení analyticko syntetických schopností 

Rozvíjíme řeč 

Desková logopedická hra, která má za cíl rozvoj řeči u ţáků s dyslalií, vyslovování hlásek 

z řady ostrých sykavek (z, s, c), tupých sykavek (ţ, š, č) a dále r, ř. Při hře se ţáci pod 

dohledem vychovatelky učí rozlišovat a vyslovovat hlásky.  

Hra pomáhá k rozšiřování aktivní slovní zásoby a rozvoji sluchového vnímání. 

 

Cortex 1, Cortex 2 

Hry na procvičení logického myšlení, paměti, postřehu, ale také schopnost rozpoznávat 

předměty podle hmatu nebo schopnost řešit úkoly pod časovým tlakem. Cortex obsahuje 

10 karet potištěných prostorovým tiskem pro hmatové úkoly, které lze různě kombinovat. 
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Poznáváme svět 

Desková hra dětský kvíz s glóbusem rozvíjí a upevňuje znalosti ţáků hlavně 

z přípovědných oborů, obsahuje fakta zajímavá fakta z celého světa zvířat. 

 

 

Chytré vějíře 

Vějíře rozvíjí, zrakové vnímání, koncentraci a paměť, emoční inteligenci a sociální 

chování, poznávání světa kolem nás, matematické a logické uvaţování.  

Hra obsahuje obrázkové kartičky se 100 otázkami a odpověďmi. Rozšiřuje vědomosti z 

oblasti přírodya světa kolem nás. 
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Příloha 4 – Ukázka ročního projektu školní druţiny 

PROJEKT ŠKOLNÍ DRUŢINY 

PÍSMOHRÁTKY 

Školní rok 2018/2019 

Projekt školní druţiny pro školní rok 2018/2019 „ Abeceda“ je zaměřen na rozvoj slovní 

zásoby, verbální a neverbální komunikace, dramatizace, schopnost spolupracovat, pomoci 

druhému, řešení vzájemných sporů, čtení s porozuměním, schopnosti a dovednosti 

samostatně vystupovat, naučit se jednoduchý text, báseň a své city plně proţívat. 

Uvědomovat si společenské chování a jednání, znát svá práva, ale i povinnosti nejen ke 

svým vrstevníkům, ale i k osobám dospělým. Smyslem projektu je ţáky seznámit s novými 

slovy, jejich významem. Kaţdý měsíc začíná hláskou, která bude právě pro daný měsíc 

směrodatná. Hlásky nám připomenou slova z oblasti, přírody, dopravy, stravování, dějin, 

objeví se i zeměpisné, sportovní, umělecké a historické pojmy. Součástí budou i pohádky, 

tradice, hudba, zpěv, tanec, hry, barvy. 

Prostřednictvím projektů v průběhu celého školního roku budou plněny i klíčové 

kompetence a vzdělávací oblasti vzdělávacího programu pro školní druţiny. Vychovatelky 

přizpůsobí náročnost úkolů a sdělení zadaných témat věku a intelektu ţáků. 

Klíčové kompetence 

kompetence trávení volného času 

kompetence komunikativní 

kompetence k učení  

kompetence sociální a personální 

kompetence pracovní a občanské 

kompetence k řešení problémů 

Vzdělávací oblasti RVP pro školní druţiny 

Chceme být sami sebou 

Chceme ţít společně 

Chceme znát 
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Chceme vědět jak na to 

Cílovou skupinou jsou ţáci 1. stupně ZŠ pro ţáky s NKS a 1. stupně ZŠ pro ţáky s LMP 

Aktivity a výrobky ţáků budou prezentovány na webových stránkách školní druţiny 

http://nasedruzinka.webnode.cz/ a v prostorách školy. Náměty a nápady ke zpracování 

vycházejí ze závěrů metodického sdruţení školní druţiny.  

Příleţitostné akce – budou nabízeny ţákům podle aktuální nabídky a organizačních 

moţností: vycházky do okolí školy, kino, knihovna, výstavy, besedy, muzeum. 

Měsíc: ZÁŘÍ  Námět: „Z“ jako… 

Vzdělávací oblast:  

Chceme být sami sebou 

 hledání vlastní identity 

 rozvoj vlastního stylu  

 poznávání sebe sama; rozvoj 

pozitivních citů ve vztahu k sobě 

 

 

Klíčová slova: zdraví, základ, zdroje, 

znaky, znalosti, zajímavosti, zájmy, 

zábava, závody, zvířata…  

Společný úkol pro oddělení ŠD: „Známe se?“ – vytvořit prezentaci jednotlivých 

oddělení ŠD, popřípadě i zájmů a znalostí ţáků „Známe to?“ (libovolná technika na 

libovolný formát „Zamyslíme se“…) 

 kompetence sociální a personální 

Měsíc: ŘÍJEN  Námět: Ř jako… 

Vzdělávací oblast:  

Chceme ţít společně 

 rozvoj porozumění, pochopení a 

vzájemné komunikace  

 zlepšujeme schopnost řešení 

problémů 

 

Klíčová slova: říjen, řeč, řečník, říkadla, 

řešení, říše, řemen, řehole, řada, řazení, 

řev…  

Chceme vědět, jak na to 

 vytváření základů pro práci s 

informacemi 

Klíčová slova: řeka, řečiště, řezník, řidič, 

řeřicha, ředitel, řepa, řezbář…   

Společný úkol pro oddělení ŠD: Vymyslet jednoduché říkadlo, rozpočítadlo nebo 

básničku – vymyslet, napsat, popř. doplnit ilustrací… – formát A4 (na výšku). 

 kompetence komunikativní 

Měsíc: LISTOPAD  Námět: L jako… 

Vzdělávací oblast:  

Chceme být sami sebou 

 získávání relativní citové 

samostatnosti 

 

Klíčová slova: listopad, láska, lidé, lítost, 

lidskost, limity, lehkováţný, lepší, láskyplný, 

lidumilný…. 

Chceme vědět, jak na to Klíčová slova: loď, lampa, lidskost, lenost, 
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 posilování přirozených 

poznávacích citů – zvídavost, 

radost z objevování, zájem, 

rozvoj tvořivého myšlení, 

sebevyjádření rozvoj paměti a 

pozornosti, zpřesňování a 

kultivace smyslového vnímání, 

přechod od konkrétního myšlení 

k myšlení logickému 

logika, lampa, lehkováţný, lenochod, 

labyrint, lama, lastura, lávka, líbezný, lidský, 

loajální, labilní, lakomý, lekavý, letargický, 

leţérní, lhostejný, licoměrný, lítostivý, logický, 

loudavý, lstivý, lehkomyslný, laškovný,, 

legrační, loket, lyţe, lyţař, lední, legenda, 
lijána, lečo, louka, loutka, lepidlo, lov, 

lampion, lambada, lopata… 

Společný úkol pro oddělení ŠD:  

 kompetence sociální a personální 

Měsíc: PROSINEC  Námět: P jako… 

Vzdělávací oblast:  

Chceme ţít společně 

 vnímání práv a povinností  

 seznamování s pravidly 

společenského chování ve vztahu 

k druhému 

 

Klíčová slova: pomoc, pacient, pán, paní, 

práce, pachatel, pirát, panika, podvod, 

pochvala, pedagog, peníze, pěst, ples, 

pláţ, poţár, povodeň, pravda, …  

Chceme být sami sebou 

 rozvoj schopnosti sebeovládání: 

rozvoj schopnosti citové vztahy 

vytvářet, rozvíjet je a plně 

proţívat 

Klíčová slova: proţitek, paměť, pocit, 

pochopení, povzbuzení, pláč, prosba, 

pantomima, past, pevnost, piano, pohyb, 

přítel, … 

Společný úkol pro oddělení ŠD: Modelové situace – umět poskytnout pomoc: při 

drobném poranění, pomoc handicapovaným lidem, kamarádům, spoluţákům 

  kompetence k řešení problémů 

Měsíc: LEDEN Námět: L jako… 

Vzdělávací oblast: 

 Chceme znát 

 poznávání jiných kultur a národností 

 vytváření povědomí o vlastní 

sounáleţitosti se světem, s ţivou a 

neţivou přírodou, lidmi, společností, 

planetou Zemí 

 chápání změn způsobených lidskou 

činností 

 

Klíčová slova: lidé, leopard, lama, larva, 

lední medvěd, lev, liška, lenochod, lemur, 

letadlo 

Společný úkol pro oddělení ŠD: Letem světem za lidmi a zvířaty – jak se ţije u nás a 

v ostatních koutech světa. Vytvořit PUZZLE pro jedno (jiné) oddělení ŠD s námětem 

svět. 

 kompetence k učení 

 

Měsíc: ÚNOR  Námět: „Ú“ jako… 
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Vzdělávací oblast:  

Chceme být sami sebou 

 posilování sebevědomí 

 zdokonalování toho, v čem 

jsme dobří (talentovaní) 

 získávání schopností záměrně 

řídit svoje chování a ovlivňovat 

vlastní situaci 

 

Klíčová slova: úsměv, úsilí, úkol, úklid, 

úspory, ústraní, úskok, úpoly, únava, 

úraz…  

Chceme znát 

 rozvoj úcty k ţivotu ve všech 

formách; rozvoj společenského 

a estetického vkusu 

Klíčová slova: úcta, úloha, úvaha, úskalí, 

účinek, úlet, únik, útěk, ústav…   

Společný úkol pro oddělení ŠD: „Úsilí ţáků“ – vlastní prezentace oblíbených 

sportovních, výtvarných a pracovních výsledků (práce jednotlivců i skupin) 

 „ Úsměv babičky a dědečka“ – kreslíme, malujeme rodiče svých rodičů - máme je 

rádi, pomáháme jim, protoţe… (libovolné zpracování)  

 kompetence pracovní a občanské 

Měsíc: BŘEZEN Námět: B jako... 

Vzdělávací oblast: Chceme ţít společně 

 Obrana osobního soukromí a 

bezpečí ve vztazích s druhými 

dětmi a dospělými 

 Rozvoj tolerance, respektu, 

přizpůsobivost 

 

Klíčová slova: bezpečí, být sami sebou, 

bránit sebe sama, bydlení, bariéra, beseda, 

brainstorming,…  

Společný úkol pro oddělení ŠD: Beseda o bezpečí. Brainstorming – myšlenková mapa – 

téma: BEZPEČÍ 

 kompetence: k řešení problémů 

Měsíc: DUBEN  Námět: D jako… 

Vzdělávací oblast:  

Chceme znát 

 seznamování s prostředím, ve 

kterém ţák ţije, rozvoj 

schopnosti přizpůsobovat se 

podmínkám vnějšího prostředí i 

jeho změnám  

 

Klíčová slova: duha, deštník, dítě, dílna, 

divadlo, dort, dům, delfín, datel, dub, 

den,  

Společný úkol pro oddělení ŠD: volná (libovolná) technika – ztvárnit duhu – formát 

A4, umět vysvětlit, jak a proč duha vzniká. 

 kompetence trávení volného času 

 

 

Měsíc: KVĚTEN Námět: K jako... 
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 Vzdělávací oblast: Chceme znát 

 Rozvoj úcty k ţivotu ve všech 

formách; rozvoj společenského a 

estetického vkusu 

 Seznamování se světem lidí, 

kultury a umění; osvojení si 

základních poznatků o prostředí 

 

Klíčová slova: kultura, komunikace, 

kreativita, kinematografie, knihy, kresba, 

krajina,… 

Společný úkol: Libovolnou technikou znázorni nejkrásnější místa v naší krajině (např. 

Karlštejn, Křivoklát, Koněpruské jeskyně,...) 

 kompetence trávení volného času 

 

Měsíc: ČERVEN Námět: Č jako… 

Vzdělávací oblast: 

 Chceme znát 

 získávání nových vědomostí a 

dovedností, schopnost čerpat 

dosaţených zkušeností 

 

Klíčová slova: člověk, čestnost, červen, 

červenec, číslo, čistota, činnost 

Společný úkol pro oddělení ŠD: Vytvoření společné KMENOVÉ listiny 

s předsevzetími na prázdniny a do příštího školního roku. Zjišťování, co je na nás 

dobré, co jsme se naučili a v čem se chceme zlepšit. 

 kompetence pracovní a občanské 
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Příloha 5 – Ukázka přípravy vychovatele na činnost – příprava na 

vyučování 

Příprava vychovatele podle projektu školní druţiny na měsíc květen PÍSMOHRÁTKY. Pro 

1. třídu 

Očekávané 

výstupy 
 vyvodit písmeno k  

 psát písmeno k – dodrţovat správný tvar písmena 

 číst obrázky a slabiky 

Průřezová 

témata 
 6.1 - komunikace, spolupráce a soutěţivost 

Klíčové 

kompetence 

Kompetence sociální a personální – K4 

 respektuje pravidla práce v týmu 

 kompetence občanské – K5 

► posiluje sociální chování a sebeovládání 

Procvičujeme:  rozvoj fonematického sluchu, analyticko-syntetické činnosti, 

diferenciační cvičení pro rozvoj zrakového a sluchového vnímání, čtení 

obrázků, slabik 

 automatizace psacího pohybu, plynulost psaní, vzdálenost mezi 

písmeny a slovy 

 opis, přepis písmena k 

Pomůcky  Tabule, obrázky, kartičky se slovy, pracovní list, vodovky, štětec, 

krabice s pískem, sešity, jednorázové pero - Tornádo (u některých ţáků 

tuţka) 

 

Průběh přípravy na vyučování: 

1) Motivace - Dnes budeme svojí pozornost věnovat písmenu k. Nejprve si zahrajeme 

s tímto písmenkem jednu hru. Všichni se posadíme do kruhu na koberec. Já budu 

říkat různá slova. Jestliţe slovo, které řeknu bude začínat na písmeno k – zvednete 

ruce, pokud na písmeno k bude končit, poloţíte hlavu do klína, jako kdybychom 

usnuli.  

2) Pohybová hra s písmeny – rozvoj sluchové analýzy. 

3) Hádanky pro ţáky  

 

 Je to ryba a nejčastěji ji vidíme o Vánocích. (kapr) 

Je to domácí zvíře, má rohy a mečí. (koza) 

Je velká, strakatá, dává mléko. (kráva) 

Bydlí pod zemí, je slepý, často dělá na zahradě hromádky. (krtek) 
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4) Nyní si zopakujeme psaní písmena „ k“ Napodobování písmene k pohybem ruky 

ve vzduchu, kaţdému napsanému písmenku děti zamávají a smaţou ho pohyby 

obou rukou – uvolnění zápěstí 

5) Na písmeno k začíná také klavír. Uţ jste viděli někoho hrát na klavír? Kaţdé dítě 

předvede, jak se hraje na klavír – procvičení jemné motoriky 

6) Napodobování tvaru písmene k do písku – vychovatel obchází ţáky a individuálně 

dopomáhá ke správnému nácviku.  

7) Protoţe do písku nám písmeno šlo velmi dobře, ale nemůţeme si ho schovat, 

namalujeme si písmeno vodovkami – děti malují plochým štětcem písmeno k na 

náčrtníkový papír – vybíráme různé barvy pro obtahování. 

8) Psaní písmene k na volné listy papíru - kontrola správného drţení tuţky, kontrola 

správného sezení, správný sklon sešitu. Ţáci nejprve několikrát obtahují písmeno 

k a poté píší vţdy jednu linku písmene k – následuje sebekontrola – kaţdé dítě si 

udělá tečku pod písmenem, které se mu povedlo nejlépe napsat.  

9) Psaní slabik s písmenem k. Protoţe jiţ umíme napsat některá další písmenka, 

pokusíme se nyní napsat nová slova – kus, kos, mák, oko, lék. Opět následuje 

sebekontrola.  

10) Skupinová hra – na koberci – různé obrázky zvířat a slova, která obsahují písmeno 

k, které jsme ve slově vynechali. Ţáci si vyberou slovo, doplní vynechané k a 

najdou příslušný obrázek. Ve skupině mají o zvířatech na obrázcích vymyslet větu.  

11) Vystavení hotových obrázků na nástěnky 

12) Zhodnocení práce dětí – pochvala, povzbuzení – sebehodnocení.  

 

Vyuţité obrázky zvířat:  
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__ráva __lokan 

__očka __rokodýl 

__řeček __oza 

__os __ráva 

__ůň  

 


