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Abstrakt 

V bakalářské práci v programu Vychovatelství s názvem Historie Základní školy, 

Základní umělecké školy a Mateřské školy ve Stochově se zaměřením na vývoj volnočasových 

aktivit, se zabývám historickým vývojem konkrétní školy a školní družiny.  

Práci rozděluji na dvě části. V první části popisuji historický vývoj  a současnost města 

Stochov, dále sleduji historii Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské školy 

Stochov a Školní družiny při škole Stochov. Zaměřuji se na volnočasové aktivity, které ve škole 

byly dětem nabízeny od roku 2000, a které jsou nabízeny v posledním roce. Cílem této části je 

sledovat vývoj školy a školní družiny a zjistit, jak tato školy a školní družina funguje v současné 

době. Hlavním cílem je porovnat, jaké volnočasové aktivity nabízela škola dříve a jaké nabízí 

v současné době. 

 Druhou část jsem zpracoval pomocí kvalitativního výzkumu metodou 

polostrukturovaných rozhovorů. K rozhovorům jsem si vybral 4 respondenty, kteří byli, a dva 

z nich stále jsou, dlouholetými členy pedagogického sboru, a tudíž mají přehled nejen o historii 

školy, ale i o současnosti. Předložil jsem jim předem připravené otázky. Cílem této části je 

zjistit, jak škola fungovala po roce 1989, a jak se ve škole vyvíjely volnočasové aktivity. 

Zajímal mne pohled z pozice učitele, popř. vychovatele. Dalším úkolem bylo zjistit, zda se oni 

sami na volnočasových aktivitách účastnili. 
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Abstract 

 In my bachelor's thesis in the Education program entitled History of Primary School, 

Basic Art School and Kindergarten in Stochov with a focus on the development of leisure 

activities, I deal with the historical development of a particular school and school group. 

 I divide the work into two parts. In the first part I describe the historical development 

and the present of the town of Stochov, then I follow the history of Primary School, Elementary 

Art School and Kindergarten Stochov and School groups at Stochov school. I focus on leisure 

activities to children at the school since 2000 and that have been offered in the last year. The 

aim of this part is to monitor the development of the school and school group and find out how 

this school, school group works today. The main goal is to compare leisure activities offered 

before and at the present time. 

  I processed the second part with the help of qualitative research using the method of 

semi-structured interviews. I chose 4 respondents for the interviews, who were and two of them 

are still, long-term members of the teaching staff, and therefore they have an overview not only 

of the history of the school, but also of the present. I submitted to them pre-prepared questions. 

The aim of this part is to find out how the school functioned after 1989 and how leisure activities 

hate have been envolved in the school. I was interested in the view from the position of a 

teacher, or aeducator. Another task was to find out whether they had participated in the leisure 

activities. 

Keywords: 

history, leisure activities, pedagogue, educator, school development, school group  



 
 

Obsah  

 

Úvod ........................................................................................................................................... 6 

1 Město Stochov, ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, ŠD při ZŠ Stochov ............................................ 7 

1.1 Město Stochov ............................................................................................................. 7 

1.1.1. Historie města ....................................................................................................... 7 

1.1.1 Současnost města ................................................................................................ 13 

1.2 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov ...................... 14 

1.2.1 Základní informace  o škole ............................................................................... 14 

1.2.2 Historie školy ..................................................................................................... 14 

1.2.3 Volnočasové aktivity ve škole – vývoj v posledních dvaceti letech .................. 25 

1.2.4 Škola v roce 2021/2022 ...................................................................................... 27 

1.3 Školní družina při ZŠ Stochov ................................................................................... 29 

1.3.1 Minulost školní družiny ..................................................................................... 29 

1.3.2 Současnost školní družiny .................................................................................. 30 

2 Výzkumné šetření ............................................................................................................. 33 

2.1 Cíl výzkumného šetření ............................................................................................. 33 

2.2 Kvalitativní výzkum .................................................................................................. 33 

2.3 Rozhovor ................................................................................................................... 33 

2.4 Charakteristika výzkumného souboru ....................................................................... 34 

2.5 Analýza výzkumného šetření ..................................................................................... 35 

Závěr ......................................................................................................................................... 36 

3 Seznam literatury a dalších použitých zdrojů ................................................................... 38 

4 Seznam příloh ................................................................................................................... 40 

 

  



6 
 

Úvod 

Škola je instituce, ve které tráví děti většinu času. Jednak se zde vzdělávají, jednak zde 

tráví svůj volný čas. Během tohoto času navazují různé kontakty a vznikají mezi nimi různé 

vztahy. Tím se formují jejich vlastnosti a postoje k životu. Samozřejmě na vývoj dítěte má 

největší vliv rodina, nicméně škola je dalším důležitým aspektem, který jejich život ovlivňuje. 

Bakalářská práce má název „Historie Základní školy, Základní umělecké školy a 

Mateřské školy ve Stochově se zaměřením na vývoj volnočasových aktivit“. Toto téma jsem si 

vybral z několika důvodů. Zaprvé jsem absolvent této školy a mám ke škole srdečný vztah. 

Zadruhé mne zajímalo, jak se zde na Stochově učilo v minulosti, a zatřetí je zajímavé sledovat, 

jak škola funguje dnes, a jak se zde vyvíjí volnočasové aktivity. Vzhledem k tomu, že trávení 

volného času dětí je velmi různorodé, chtěl jsem zjistit, jaké možnosti nabízela v minulosti a 

nabízí v současnosti tato „naše škola“. Z tohoto důvodu vyplývá také cíl bakalářské práce – 

zobrazení pohledu na historii a současnost Základní školy, Základní umělecké školy a Mateřské 

školy Stochov a zobrazení vývoje volnočasových aktivit. 

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje historickému vývoji 

města Stochov, minulosti a současnosti školy ve Stochově a školní družiny, která je součástí 

této školy¨. Jedna kapitola se zaměřuje na vývoj volnočasových aktivit ve škole za posledních 

dvacet let. Ve druhé části je realizováno výzkumné šetření pomocí kvalitativního výzkumu. Je 

zde používána metoda polostrukturovaných rozhovorů. Cílem těchto rozhovorů je ohlédnutí se 

za pedagogickým životem dotazovaných a zpracování jejich cenných zkušeností. 

Při práci je využito primárních zdrojů - rozhovory s učitelkami, ředitelem a 

vychovatelkou, kterými práce sleduje jejich zkušenosti, které získali během působení na této 

škole. Z velké míry samozřejmě práce využívá také sekundární zdroje, kterými jsou knihy, 

kroniky, články v tisku apod.  

Jedná se o historickou práci. „Metodu historického výzkumu pak lze definovat jako 

souhrn prostředků a pracovních postupů používaných k získání poznatků o minulosti.“ 

(Zounek, 2014, s. 50) 
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1 Město Stochov, ZŠ, ZUŠ a MŠ Stochov, ŠD při ZŠ Stochov 

1.1 Město Stochov 

1.1.1. Historie města 

Na východním výběžku roviny, která se táhne od Nového Strašecí, se vypíná nad okolní 

kotlinou ves Stochov. Za dob knížat z rodu Přemyslovců stával na Stochově hrad.  Stál zde na 

ostrahu. Ze strany severní byl chráněn příkrým svahem, se kterým sousedily močálovité 

pozemky. Na východě chránil hrad les Bukovka, na západě svah k Honicím a les Srní. Z jižní 

strany a západní byl hrad obklopen příkopy a dřevěnou hradbou. Kdo zdejší hrad založil, není 

známo. „Původ jména obce Stochov můžeme nejspíše hledat u osobního jména jeho držitele – 

Stach, Stoch.“ (80 let novostrašeckého muzea, 1974, s. 82). „Jméno Stoch bylo mazlivou 

zkratkou některého osobního jména s prvním členem Stoj-, např. Stojmír, Stojslav atd.“ 

(Profous, 1957, s. 173). 

Vznik a nejstarší dějiny tvrze a vesnice Stochov nejsou známy a jejich líčení se 

zachovalo pouze v bájích a pověstech, především o Stochovu jako místu narození knížete sv. 

Václava. Každopádně oblast kolem Stochova patří od nejstarší sídelní oblasti kmene Čechů a 

nelze tedy vyloučit existenci starší slovanské osady.  

 „První historické zprávy o městě pochází až z počátku 14. století. Roku 1330 patříl 

Stochov s tvrzí a částí Honic a Rynholce Jetřichu ze Skuchova (Stochova). Ve smlouvě z roku 

1330 se poprvé objevuje stochovská tvrz.“ (Kolektiv autorů, 1984, s. 439).  Jednalo se o 

gotickou tvrz palácového typu, kterou chránila zeď, příkopy a valy. Obrannou funkci tvrze 

umocňoval okolní terén, ostroh a bažiny. Pozůstatky tvrze byly patrné ještě v 19. století.  

V letech 1370 – 1380 patřila stochovská tvrz Janovi z Honic jinak ze Stochova. Roku 

1387 vlastnil Stochov Rydkéř ze Skalky, původem nižší šlechtic z okolí Litoměřic. Následně 

patřil Stochov vladykům z Vlastislavi. Těm patřil dalších 100 let. Na přelomu 15. a 16. století 

nejsou majetkové vztahy ke Stochovu příliš jasné. Pro nedostatek pramenů je obtížné určit, jak 

přesně probíhaly vlastnické přesuny mezi vladyky z Vlastislavi, Jana Hromady z Boršic a 

dalšími majiteli Stochova.  

Roku 1581 se stal Stochov součástí postupně se rozrůstající smečenského panství 

šlechtického rodu Martinců. Na přelomu let 1631 – 1632 ovládli celý slánský kraj Sasové. 

Obyvatelstvo trpělo tím více, že od ledna 1632 zde probíhaly časté srážky a bitky mezi 
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císařskou armádou a saskými vojsky. Poloha Stochova a smečenského panství nebyla moc 

výhodná. Všechna vojska táhnoucí k severu a severozápadu k Praze musela projít tímto 

panstvím. Nejvíce trpěly osady ležící u důležitých silnic, v tomto případě zejména Stochov. 

Následovala léta 1635 – 1639, která znamenala krátkou přestávku před poslední těžkou 

zkouškou. V roce 1639 vpadli na panství Švédové. Lidé utíkali ze svých domovů. Smečno bylo 

vypáleno. O tom, jak vypadalo Smečenské panství na konci třicetileté války, nás podrobně 

informují výkazy úředníků r roku 1648. V tomto přehledu hospodářů, chalupníků a podomků 

v jednotlivých vesnicích nenalézáme pochopitelně ani Čelechovice, ani Stochov. Obě vsi byly 

zcela zničené. Začala pozvolná obnova panství. Ta byla definitivně ukončena na přelomu 17. 

a 18. století. „Poslední pusté usedlosti ve Stochově byly osazeny v roce 1685 a v Čelechovicích 

v roce 1700.“ (Miltner, 1855, s. 365).  

Stochovský lokalista P. Jan Gruber poznamenal po skončení válek do pamětní knihy, 

v jak špatném stavu nalezl nové působiště při svém příchodu v roce 1812 a kolik námahy musel 

vynaložit na nápravu poměrů. V období napoleonských válek museli poddaní poskytovat 

přípřeže vojskům. Za tyto služby nedostali žádnou úhradu. Proto nezaviněně upadli do nouze. 

Obyvatelé se potýkali také s různými přírodními neštěstími – deště, kroupy apod. Přesto 

se postupně grunty začaly rozvíjet. Nejrozsáhlejší pozemky měly Honice. V roce 1821 dala 

vrchnost povolení ke stavbě školy.  

„Revoluční rok 1848 znamenal pro zdejší obyvatele především definitivní zánik  

poddanství, ze dne 7. září 1848 znamenal završení staletých snah venkovského obyvatelstva. 

Dosavadní roboty i veškeré další odváděné dávky (vrchnosti, farářům, školám atd.) zanikly 

a panství se proměnilo ve velkostatek.“ (Březina, 2004, s. 91). 

Druhá polovina 19. století byla také pro Čelechovice, Honice a Stochov obdobím 

velkých změn společenských, hospodářských i kulturních. Výrazně se mění vzhled obcí 

a každodenní život na vesnici. Staví se okresní silnice, školní budovy, regulují potoky. Vznikají 

první kulturní i politicky zaměřené spolky a organizace. Stále více obyvatel nachází obživu 

mimo rodnou obec, zvyšují se počty živností apod.  

Po zrušení poddanství zanikl prastarý úřad rychtáře a místo něj se nejvýše postavenou 

osobou v obci stal představený, od roku 1861 zvaný přednosta a od konce šedesátých let 19. 

století starosta. Tato funkce byla volitelná stejně jako funkce členů obecního výboru. „Obecní 

úřad v čele se starostou hospodařil s obecním majetkem, dohlížel na bezpečnost osob a majetku, 

spravoval obecní záležitosti, pečoval o obecní silnice, konal policii, pečoval o chudé a podílel 
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se na správě škol. Měl také pravomoci v některých soudních, vojenských, politických a berních 

záležitostech.“ (Hyšman, 1887, s. 68). Ve Stochově plynuly hlavní příjmy obce z pronájmu 

pozemků.  

Vesnice Honice a Stochov byly až do roku 1878 spojeny do jednoho celku. Rozdělení 

bylo poprvé projednáváno 11. 6. 1866 na zasedání okresního zastupitelstva v Novém Strašecí, 

ale žádosti stochovským občanů nebylo vyhověno. Úspěchu bylo dosaženo až v roce 1878. 

Prvním starostou po osamostatnění Stochova se stal Václav Koula. 

„Velkým neštěstím pro celý kraj byla epidemie cholery, která vypukla ve Stochově 

v roce 1850. Tehdy zde zemřelo 60 osob.“ (Březina, 2004, s. 106).  

„V polovině 19. století byly otevřeny první kamenouhelné doly na Kladensku. Stále více 

obyvatel tak začínalo hledat práci v dolech, později v hutích.“ (Chochola, 1983, s. 12). 

Podmínky pro horníky v nově otevíraných hutích nebyly dobré. Scházela jakákoliv sociální 

a hygienická zařízení, vzrůstal počet úrazů, prodlužovala se pracovní doba a odměna za těžkou 

práci byla minimální. 

Také do dění ve Stochově zasáhly události spojené s prusko-rakouskou válkou. 

Ve Stochově se objevili pruští jezdci a bylo zde zřízeno skladiště potravin pro vojáky a krmiva 

pro jejich koně. Tato situace trvala až do doby, kdy byl v Praze dojednán konečný mír mezi 

Rakouskem a Pruskem. 

Následující roky se začal zvyšovat počet obyvatel, a to hlavně v Čelechovicích. Největší 

událostí v dějinách Stochova byly zcela jistě oslavy tisíciletého výročí narození sv. Václava 

roku 1903. Slavnost byla velmi úspěšná a dlouho se na ni vzpomínalo.  

Začal se stavět nový stochovský vodovod. Jeho výstavbu provázelo mnoho problémů, 

ale nakonec se akce částečně zdařila. Dále zde probíhala v okolí obce intenzivní výstavba 

nových okresních silnic. Rozhodujícím způsobem obživy obyvatel však stále zůstávalo 

zemědělství. Ve druhé polovině 19. století se začínají objevovat první zemědělské stroje, 

zvyšují se výnosy obilí, staví se větší hospodářské stroje. Převážná část obyvatel však žila velmi 

skromně. Většina polních prací se stále ještě prováděla pouze rukama. Ale zvyšovala se úroveň 

služeb.   
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Přiblížila se 1. světová válka. Vyžádala si oběti ve Stochově, Honicích i Čelechovicích. 

Obyvatelé byli vyzýváni, aby přispěli penězi na válečné půjčky. Peníze upisovali jednotlivci, 

komunity i ústavy. Zpočátku lidé upisovali dobrovolně, později k tomu byli nuceni. Čím déle 

válka trvala, tím více se tenčily zbylé zásoby a stále více bylo třeba  omezovat potřeby, aby se 

dostalo na armádu. Většina životních potřeb byla na lístky. Velmi bolestné bylo zabavování 

zvonů v Čelechovicích. Bída a hlad na konci války dosáhly takového stupně, že bylo potřeba 

hlídat úrodu na polích. „Někdy byli dokonce do obce vysíláni vojáci, zejména Maďaři, aby 

hlídali úrodu.“ (Březina, 2014, s. 123). Hornické rodiny dostávaly od roku 1917 příděly na 

dolech. „Honičtí obyvatelé zažili v květnu 1918 velké drancování. Dav se násilím dobýval do 

selských stavení a vynucoval si vydání různých potravin.“ (Březina, 2004, s. 123). 

„Zpráva o vyhlášení samostatného československého státu přišla do Stochova 29. října 

1918. Zakrátko byly všechny domy ozdobeny prapory v zemských barvách a byl uspořádán 

průvod s hudbou k svatováclavskému dubu.“ (Březina, 2004, s. 124). Oslavy však brzy skončily 

a obyvatelstvo bylo nuceno čelit tvrdé poválečné realitě. V napjaté hospodářské a sociální 

atmosféře se rychle blížily obecní volby. Zdálo se, že situace se po volbách začíná stabilizovat. 

Na vítězství ve Stochově i v Honicích dosáhli pouze sociální demokraté a agrárníci. 

V Čelechovicích zvítězila republikánská strana. Po volbách docházelo však v republice 

k nepokojům a ty se nevyhnuly ani Stochovu. Situace vyústila v generální stávku a také 

ve Stochově a jeho okolí začal působit revoluční výbor. Jeho činnost však skončila neúspěchem 

a všichni členové výboru byli zatčeni. Posléze byli však v rámci amnestie propuštěni. 

Po generální stávce došlo v českých zemích i ve Stochově k částečnému zmírnění sociálního 

napětí. 

Začala výstavba nových rodinných domků a s postupným rozvojem životní úrovně 

místních obyvatel se zvyšoval počet živnostníků, kteří poskytovali široké spektrum 

nejrůznějších služeb. V průběhu dvacátých let se významně rozšířily i zpočátku velmi skromné 

kulturní aktivity místních občanů, a to zvláště ve Stochově. Poměrně bohatá zde byla spolková 

činnost. Vznikl tělovýchovný spolek Sokol. Prezident T. G. Masaryk často Stochov 

navštěvoval.  

V  dalších letech museli místní obyvatelé čelit závažným hospodářským problémům. 

Ve světě vypukla světová hospodářská krize, prudce klesal vývoz domácího zboží, hluboko se 

propadala i průmyslová výroba. Stochov byl poznamenán hlavně hutnictvím, ve kterém  byla 

zaměstnána značná část místních obyvatel. Přesto se ve Stochově dokončovaly různé stavební 
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akce. Dokončil se vodovod Ve Stochově a začal se připravovat i v Honicích. I přes danou krizi 

a ne příliš dobrou situaci se konaly ve Stochově různé společenské a kulturní akce a slavnosti, 

které neměly v sousedních vesnicích obdoby. 

Dne 14. září 1937 došlo k události, která zdejší obyvatele hluboce zasáhla. Ve věku 87 

let zemřel na zámku v Lánech první československý prezident T. G. Masaryk. Lidé se s ním 

chodili několik dnů rozloučit do lánského zámku. 

Blížila se 2. světová válka. V březnu 1939 byl zřízen Protektorát Čecha a Morava. Stejně 

tak jako v celém protektorátu, i ve Stochově, Honicích a Čelechovicích drtivá většina občanů 

s nově vzniklou situací nesouhlasila, svůj odpor ale nedávala výrazněji najevo. Po vypuknutí 

války se zhoršil u místních obyvatel kromě zhoršující se ekonomické situace, hlavně 

společenský život. Občané si museli odepřít značnou část nejrůznějších zábav a oslav, jež 

provozovali v období první republiky. Okupace se dotkla také provozu místních obecních 

knihoven. Dále si museli občané zvykat i další změny. Odpor proti okupaci narůstal. Lidé však 

žili také svými každodenními starostmi. Život v této době nebyl jednoduchý. Přežívali rok 

po roku a konce roku 1944 se přiblížil konec války. Na konci dubna 1945 byla válka již 

v samém závěru a 2. května 1945 procházela Čelechovicemi, Honicemi a Stochovem část 

Ruské osvobozenecké armády. 

Po válce nastalo v českých zemích, tudíž i ve Stochově budování socialismu. V tomto 

období zažíval Stochov obrovský rozvoj. Život zde plynul stejným způsobem, stejně jako 

v jiných koutech republiky. Zatímco Stochov se v průběhu dalšího desetiletí proměnil 

v „pulzující“ a moderní město, Honice a Čelechovice zůstávaly v jeho stínu.  

Velkou a významnou událostí pro každou obec bylo její povýšení na město. „Stochov 

se stal de facto městem 19. září 1967, kdy Krajský národní výbor v Praze rozhodl o zřízení 

Městského národního výboru ve Stochově.“ (Kronika Stochova II., s. 119). 

V srpnu 1968 začaly jednotky sovětské armády za pomoci vojsk NDR, Maďarska, 

Polska a Bulharska obsazovat československé území. Také v blízkosti Čelechovic se objevily 

sovětské tanky v blízkém lese nazývaným, dle místních obyvatel, Konopas, dále za Kačicí u 

kasáren a podél okraje lesa. Obyvatelé Stochova, Honic a Čelechovic se o okupaci dozvěděli 

z ranního vysílání rozhlasu. V nastalé panice se před všemi obchody tvořily fronty a vypukla 

nákupní horečka. Představitelé města nezůstali nečinně přihlížet. Městským rozhlasem byl 

vysílán text rezoluce, která odsuzovala okupaci Československa cizími vojsky. V situaci, kdy 
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okupační vojska stále pobývala v zemi, mnoho demokratizačních prvků postupně mizelo ze 

společnosti. Koncem října proběhly oslavy 50. výročí vzniku Československa. V souvislosti 

s tímto výročím byly ve Stochově vysazeny lípy svobody. V dalším roce se konaly demonstrace 

a ve Stochově se také Městský národní výbor snažil o zajištění pořádku různými opatřeními. 

Např. vedoucí pohostinských zařízení měli zajistit klid v těchto provozovnách dodržovat 

vyhlášku o podávání alkoholu. 

Další roky docházelo ke změnám ve vedení města, které se odvíjely dle dané politické 

situace. Vývoj ve společnosti šel nezadržitelně kupředu, až dospěl ke známým událostem 17. 

listopadu 1989, který se stal mezníkem a zlomem v dosavadním vývoji Československa. 

Ve Stochově se rozšiřovala výstavba sídliště, podporována byla i výstavba nových rodinných 

domů. Stavěly se nové prodejny, často v rámci Akce Z. V osmdesátých letech byla realizována 

výstavba centrálního sportovního areálu. Po roce1990 dochází k plynofikaci města. Bytová 

politika se začala řešit jiným způsobem, než doposud. Žadatelé o městský byt byli zařazeni po 

vyplnění dotazníku do pořadníku.  

V těchto letech se dále rozvíjí sportovní činnost ve městě, velmi dobře pracuje oddíl 

stolního tenisu, tenisu, fotbalu a šprtce (stolního hokeje) gymnastiky. Některé sportovní oddíly 

pracovaly pod záštitou TJ Sokol Stochov - Honice. 

Velkou akcí města Stochova  byla výstavba multifunkční sportovní haly kolem roku 

roku 2000. Současně s touto akcí byla i rekonstrukce sportovního hřiště. 

Vzhledem ke zvyšování kriminality ve městě, město začalo jednat o zřízení městské 

policie. Z důvodu velkého nedostatku bytů, se začínají ve Stochově v roce 1995 budovat půdní 

vestavby. Pokračují v následujících dvaceti letech. Město v těchto letech pokračuje ve 

spolupráci se sárským městem Saarwellingern a francouzským městem Bourbon-Lancy. 

Stochovští občané pravidelně navštěvovali a stále navštěvují obě města a zvou obě obce na 

opětovné návštěvy do Stochova.  

Ve Stochově stále pokračuje v činnosti divadelní soubor Luna, který připravoval pro 

stochovské občany zajímavé divadelní hry. „V roce 1999 se uskutečnil premiérový ročník 

přehlídky amatérských divadelních souborů Stochovská Thálie.“ (Sybera, 1999, s. 1). 

Ke konci 90tých let byla ve městě dokončena plynofikace, telefonizace a rozvod 

kabelové televize. Po roce 2004 byla také ukončena kanalizace celého města. V tomto roce 

dochází k přestavbě hasičské zbrojnice a vzniká zde profesionální hasičský sbor. 
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V roce 1991 vznikla ve Stochově soukromá Speciální škola Slunce, pro děti se 

zdravotním postižením. 

1.1.1 Současnost města 

Město Stochov leží mezi Kladnem a Novým Strašecím, poblíž dálnice D6. Do města 

vedou silnice III. třídy. Území města protíná dálnice D6 Praha – Karlovy Vary, nejblíže je exit 

25 (Kačice) ve vzdálenosti 2 km. Město se skládá ze 3 částí: Stochov, Čelechovice, Honice. 

Můžeme zde najít tyto pamětihodnosti jako kostel svatého Václava a Svatováclavský dub. 

Známou osobností, která se učila na Stochově je spisovatel Jan Adam. Partnerskými městy jsou 

Saarwellingen (Německo), Bourbon-Lancy (Francie). 

V současné době dochází ve městě k velkému rozvoji. Díky změně územního plánu 

dochází k neustálému navyšování stavebních parcel, a tím k navyšování obyvatel. Nyní žije ve 

městě přibližně 5 400 obyvatel. Ve městě se také rozvíjí kultura, konají se různé společenské 

akce (Masopust, Svatováclavské posvícení apod.). Kromě toho město zajišťuje různá divadelní 

představení. Tradicí se zde stala týdenní podzimní akce Stochovská Thálie, kdy město 

navštěvují různá divadelní seskupení. Představitelům města jde i o zlepšení životního prostředí, 

každoročně zde vysazují nové stromy. Proto se městu říká město zeleně.  

Město se také zabývá rozvojem volného času občanů. Nedávno zde byla postavena 

multifunkční sportovní hala, ve které se konají různé turnaje a závody. V hale se také nachází 

bowling, posilovna, squash a relaxační centrum. Toto všechno je k dispozici všem občanům 

města ve všech věkových kategoriích. 

Ve městě se nachází muzeum, které pořádá výstavy na aktuální témata. Kromě toho také 

vypisuje různé soutěže pro všechny občany (soutěž o nejhezčí betlém, fotografická soutěž atd). 

Pro občany je zde k dispozici velice dobře vybavená knihovna, kde se konají různé přednášky 

a setkání občanů. Velmi dobře spolupracuje také s naší základní školou. Žáci knihovnu 

pravidelně navštěvují. Knihovnice pro ně připravují různá autorská čtení, která jsou po děti 

velmi přínosná a zajímavá. 

Mezi důležité organizace a služby ve městě patří: Hasiči, Policie ČR, Městská policie, 

Česká pošta, Zdravotnické zařízení, Dům s pečovatelskou službou a Technické služby. 

Vedení města se podílí na vydávání místního informačního časopisu, který se jmenoval 

do nedávna Naše město Stochov. Nyní nese název Stochovské noviny. 
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Město Stochov i ZŠ, ZUŠ a MŠ, Stochov je součástí místního spolku, který se jmenuje 

MAS Svatováclavsko. Tento spolek byl založen v roce 2015 jako podpora udržitelnosti rozvoje 

v územní působnosti ve prospěch partnerství města a obcí, neziskových organizací, drobných 

podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících v území, 

prostřednictvím vlastní činnosti a realizace rozvojových koncepcí a strategií. 

1.2 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, 

Stochov 

1.2.1 Základní informace  o škole 

Škola se nazývá Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Stochov. 

Její adresa je Stochov, Jaroslava Šípka 387, 273 03. webové stránky jsou www.zssstochov.cz. 

„Tato příspěvková organizace zahájila činnost 1. 1. 2003. Hlavní předmět činnosti příspěvkové 

organizace je vymezen ve Zřizovací listině ze dne 27. 5. 2014, odst. II/1. Do 31. 12. 2002 

působily jednotlivé školy jako samostatné organizační složky obce. S účinností od 1. 1. 2003 

byly vyřazeny ze sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení. Nové zřízená příspěvková 

organizace přebírá veškerá práva a povinnosti vztahujících se ke zrušeným organizačním 

složkám obce. Zřizovatelem je město Stochov.“ (Mazuchová, 2020, s. 1) 

Příspěvková organizace se stává z těchto částí: 

a) Základní škola Stochov 

b) Speciální třídy ZŠ Stochov 

c) Základní umělecká škola Stochov 

d) Mateřská škola se dvěma oddělenými pracovišti Stochov 

e) Školní družina Stochov – 4 oddělení 

Všechny části školy navštěvuje v současné době 1030 žáků, působí zde 69 pedagogických 

pracovníků a 25 provozních zaměstnanců. 

V současné době je ředitelkou školy PhDr. Lenka Mazuchová, MBA 

1.2.2 Historie školy 

První písemné zmínky o stochovské škole spadají do období konce osmnáctého 

a začátku devatenáctého století. Přesné datum však určit nelze. Je téměř jisté, že k založení 

došlo někdy po roce 1774, kdy vyšel Všeobecný školský řád vydaný císařovnou Marií Terezií. 

http://www.zssstochov.cz/
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„Jako nejpravděpodobnější se pro vznik místní školy jeví období těsně po zřízení zdejší lokace 

v roce 1787. Toto tvrzení podporuje zápis ze stochovské školní kroniky, který právě 1787 uvádí 

ustanovení prvního učitele a zároveň správce místní školy Františka Zemana.“(Kronika školy 

ve Stochově 1882, s. 70). Problém je i otázka prostor školy. „První zmínky se vztahují až k roku 

1800. Ani dva, dnes již patrně ztracené prameny té doby, Školní zprávy o letním kurzu 

Stochovské triviální školy z roku 1802 a Katalog Pilnosti žáků školy Stochovské, tyto informace 

neposkytují.“ (Kronika školy ve Stochově, 1882, s. 52). První z dokumentů však podle místní 

kroniky dokládal zajímavé skutečnosti z dějin školy na přelomu 18. a 19. století. „O dodržování 

povinné školní docházky svědčí fakt, že školu podle této zprávy pravidelně navštěvovalo 

pouhých 63 žáků z celkového počtu 189.“ (Kronika školy ve Stochově, 1882, s. 52). 

Do stochovské školy chodily tehdy děti ve věku 6 – 12 let a kromě místních ji 

navštěvovala i mládež z přiškolených obcí Čelechovic, Honic, a Kačice. Vyučovalo se 6 hodin 

denně kromě čtvrtka. Hlavními předměty tehdy kromě čtení, psaní, počítání, byly i základy 

některých praktických profesí. Zvláštní důraz se kladl na výuku náboženství. Mimo výuku pro 

tyto malé žáčky byly pořádány i pravidelné, tzv. nedělní opakovací hodiny pro mládež do 18 

let. I když v této době si již vrchní dozor nad školstvím uchovával stát, jednotlivé školy byly 

řízeny a spravovány církví. Církev si nad školami zachovávala i kontrolní funkci, a to 

prostřednictvím vikářů, kteří podávali zprávy zejména o průběhu a výsledcích vyučování 

chování učitelů a jejich způsobilosti k výuce. Stochovská škola náležela k vikariátu ve Smečně.  

I samo učitelské povolání však bylo ve svých počátcích úzce spjato s duchovní správou. 

„Jedním ze správců stochovské školy byl Josef Pokorný. Během jeho učitelování byli žáci 

rozdělení do dvou oddělení neboli tříd.“ (Kronika školy ve Stochově 1882, s. 2). Během jeho 

působení došlo také k výstavbě nové školní budovy v letech 1835 – 1836. Díky přispění 

náboženského fondu mohlo vzniknout dílo, které svému účelu sloužilo až do padesátých let 

minulého století. Ke konci života si učitel Pokorný vydržoval na vlastní náklady pomocníky, 

kteří mu pomáhali s vyučováním a dalšími povinnostmi vyplývajícími z jeho povolání (služby 

v kostele). Jedním z nich byl i František Vlasák, který Pokorného po jeho smrti nahradil v jeho 

učitelské funkci. 

Brzy po Vlasákově jmenování byla stochovská jednotřídka, a to patrně již od roku 1853, 

povýšena na školu dvoutřídní. Během Vlasákova působení (1852 – 1877) se vystřídalo ve 

Stochově celkem 10 pomocných učitelů. 
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Zákonem ze dne 25. 5. 1868, který vešel v platnost v roce 1870, byla církevním 

orgánům odňata řídící a správní pravomoc nad školami, a ty od nich převzal stát, resp. 

Jednotlivé zemské, okresní a místní školské rady. Dohledem nad školami byli pověřeni zemští 

a okresní školští inspektoři, jejichž jména se dochovala i ve stochovské školní kronice.  

Po smrti Františka Vlasáka postihl stochovskou školu znatelný úpadek. Hlavním 

důvodem bylo jmenování Jana Bláhy správcem místní školy. Tento učitel ze Smečna se v obci 

netěšil příliš dobré pověsti. Dokladem toho je i zápis ze školní kroniky, která Bláhu vykresluje 

následovně: „Pokazil však zde za rok svého působení více, než prospěl. Zvláště mládež odrostlá, 

která jej často na návsi opilého vidívala, měla v něm prabídný vzor. Kázeň ve škole podkopána 

byla úplně. Štěstím ještě bylo pro osadu, že měla v osobě místního faráře, P. Václava Slavíka 

vůdce a rádce vzorného.“ (Kronika školy ve Stochově, 1882, s. 3). 

1. listopadu 1878 převzal správu školy František Lippert. Působil zde 2 roky a jeho 

působení konsolidovalo poměry ve škole, na které pak mohl s úspěchem navázat nový správce 

školy Petr Hybler. Po něm působil ve škole 10 let Václav Vosyka. Během těchto let došlo opět 

k pozvednutí její bývalé prestiže. Václav Vosyka jako první začal psát od roku 1884 do školní 

kroniky. Pravidelně zapisoval o dění v místní škole. Snažil se žákům školu co nejvíce zpestřit. 

K tomu mu posloužilo hojné používání učebních pomůcek, jejich sbírku v průběhu deseti let 

značně rozšířit. Často také nezůstával pouze u probírané látky a do výkladu operativně 

zařazoval i různé poznatky, které žáci mohli uplatnit v praktickém životě, a zároveň nebyly 

obnoveny v osnovách. Také se pokusil o reorganizaci školní knihovny. Peníze za nové knihy 

získával hlavně z divadelních představení stochovských žáků pod jeho vedením. 

 Významným mezníkem v historii zdejší školy se stal rok 1886. Od 1. ledna tohoto roku 

přestaly kačické děti navštěvovat stochovskou školu a začaly chodit do své nově otevřené školy. 

Ve stochovské škole zůstala asi polovina žáků. I přes dobré renomé, které si stochovská škola 

během několika let působení Václava Vosyky získala, se jí nevyhnula jedna vážná aféra. Na 

podzim 1886 bylo po návštěvě okresního inspektora zavedeno vyšetřování proti tehdejšímu 

podučiteli S. Svojíkovi. Byl nařčen z fyzického týrání dvou dětí. Ten to podučitel na jaře dalšího 

roku rezignoval. Naštěstí se tato aféra nedotkla dobrého jména školy. Svědčí tomu fakt, že za 

dalších 5 let jeho působení uspořádali místní lidé u příležitosti jeho odchodu rozlučkovou 

zábavu, které se zúčastnil velký počet obyvatel nejen ze Stochova, ale i z okolních obcí.  

 Odcházejícího učitele na necelý rok vystřídal učitel Antonín Pucholt. Následně ho 

vystřídaly Terezie a Vilemína Procházková. Další roky vyvstal problém odškolení další obce, 
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a to Čelechovic. Obecní výbor v Čelechovicích se rozhodl, že příslušné orgány zažádá 

o povolení k zřízení školy vlastní. „Nakonec místní rada souhlasila se zřízením expozitury (tzv. 

třetí třídy školy) v Čelechovicích. Ta byla zřízena až po dvou letech. Navštěvovat ji měly 

všechny školou povinné děti s obce Čelechovic pod vedením Josefa Vorla, který přišel do 

Čelechovic po předešlém ročním působení v Pozdni.“ (Březina, 2004, s. 332). 

 Rokem 1903 se tedy cesty obou dvou obcí, alespoň co se týká návštěv společné školy, 

na delší dobu rozešly. Jejich osudy však spolu v mnoha případech zůstávaly spjaty i nadále. 

Pojila je hlavně osoba faráře Karla Procházky, který do Čelechovic pravidelně dojížděl 

vyučovat náboženství. Zvláštní pozornost je v této souvislosti třeba věnovat působení učitele 

Rudolfa Pokorného, u kterého sehrály obě obce významnou úlohu. Do Čelechovic přišel po 

několikaletém působení ve stochovské škole. Podle zpráv z místní školní kroniky to byl právě 

on, kdo se významně zasloužil o vznik místní školy. „Jeho součinností se stalo, že Čelechovští 

začali akci o dosažení vlastní školy a jeho obratnost přičítat zásluhu, že snaha obce se potkala 

s úspěchem.“ (Březina, 2014, s. 333). O celé záležitosti týkající se vzniku školy si údajně vedl 

dokumentaci, kterou posléze věnoval obci. Ani kontakty mezi čelechovickými a stochovskými 

žáky se odtržením školy zcela nepřerušily. Kromě různých společenských akcí docházelo ke 

vzájemnému setkávání u zkoušek z náboženství konaných ve stochovské škole nebo během 

účasti žáků obou škol na mších při tzv. úředních oslavných dnech v kostele sv. Václava.  

 Od zřízení čelechovické školy do vypuknutí první světové války byly dějiny obou 

školních ústavů spjaty se dvěma osobnostmi: stochovská Antonínem Tůmou a čelechovická 

Rudolfem Pokorným. Antonín Tůma zasvětil práci ve stochovské škole 35 let. Při svém 

pedagogickém úsilí navazoval na tradici Václava Vosyky a kladl velký důraz zejména na 

činnost knihovny a rozšiřování učebních pomůcek. Také uskutečňoval s místními četné výlety. 

V počátcích jeho působení se ve Stochově objevují o první případy péče o žáky ze sociálně 

slabších rodin. „Roku 1903 založili místí občané Spolek pro vydržování kuchyně pro školní 

mládež ve Stochově, který v místě zřídil tzv. Polévkový ústav.“ (Kronika školy ve Stochově, 

1882, s. 112). Jeho úkolem bylo obstarat dětem alespoň základní množství jídla. Dětem se vařila 

hlavně teplá polévka. Pokrmy připravovala žena řídícího učitele Tůmy. 

 Stochovské škole se v tomto období nevyhnuly ani nepříjemné události. Byly to časté 

výskyty epidemií, které vždy na určitou dobu zcela paralyzovaly chod školy. „Tyto problémy 

se nevyhnuly ani škole čelechovické, kde se epidemie mezi žáky rozšířily zejména v letech 1905 

– 1909.“ (Březina, 2004, s. 334). 
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 Na rozdíl od Stochova, kde škola fungovala již před sto lety a její chod se ubíral v pevně 

zaběhnutých kolejích, muselo se v Čelechovicích začínat z velmi skromných základů. Po 

získání budovy bylo prvořadým úkolem školy, v čele s jejím učitelem Rudolfem Pokorným, 

obstarat potřebné množství učebních pomůcek a knih pro žáky. Právě pan učitel Pokorný se 

sám aktivním způsobem pokoušel přispět k prohloubení vlastivědných znalostí o místní obci. 

Asi největším jeho úspěchem a vůbec celé školy v období před rokem 1914 byla účast souboru 

celkem 304 výtvarných prací místních žáků na výstavě školních prací při IV. Mezinárodním 

sjezdu pro uměleckou výchovu, kreslení a příbuzná umění v Drážďanech konaným 

v srpnu 1912, na němž vybrané práce reprezentovaly celé české školství. 

 Tato doba začala být zajímavá blížící se událostí, která se zapsala do dějin nejen školy, 

ale i všech obyvatel obou obcí. Dne 28. června 1914 byl spáchán atentát v ulicích Sarajeva na 

arcivévodu Františka Ferdinanda a jeho ženu Žofii, kterému oba podlehli. Po atentátu byly na 

školách ve Stochově a Čelechovicích vyvěšeny černé prapory a 3. července se konala za účasti 

všech učitelů i žáků smuteční mše. Takřka vzápětí vypukla světová válka a byla vyhlášena 

všeobecná mobilizace. Zdejší učitelé měli různé povinnosti, které jsou zaznamenány ve 

školních kronikách obou obcí. Válka měla samozřejmě vliv i na průběh školní výuky. 

Především se u žáků zhoršila školní docházka. Děti musely často pomáhat doma při 

hospodářských pracích. Také děti trpěly četnými nemocemi, které vznikaly z nedostatku 

potravin a namáhavé práce. Přesto na začátku školního roku 1915/1916 došlo k navýšení počtu 

školou povinných dětí. Dalším problémem, se kterým se školy potýkaly, byl nedostatek paliva. 

Projevovalo se to hlavně v zimních měsících, kdy musela být přerušena výuka, a žáci měli 

tzv. uhelné prázdniny. Ve Stochově byly tato prázdniny vyhlášeny v roce 1917 a 1918. 

 Převrat 28. října 1918 zastihl stochovskou školu právě v období uhelných prázdnin. 

O to víc si mohli učitelé a žáci vychutnat pocity svobody a radosti, které mezi obyvateli vyvolal 

konec války a vytvoření nového československého státu. Školní život se postupně začal 

přizpůsobovat novým poměrům. Ze škol byly odstraněny symboly starého Rakouska 

a nahradily je oficiální symbol mladé republiky. Dosud řídící učitel Antonín Tůma byl na 

začátku roku 1919 odvolán a jeho nástupce se stal správce školy Karel Lippert. Ten učil na 

stochovské škole až do konce školního roku 1927/1928. Angažoval se také i v kulturním životě 

obce a stejně jako jeho kolega Pokorný v Čelechovicích se živě zabýval historií obce a jejími 

zvyky. Rudolf Pokorný byl známou osobou v celém slánském regionu. I přes své rozsáhlé 

aktivity nezanedbával ani školní záležitosti. Po čtyřiceti letech učitelské služby, z níž velkou 
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většinu prožil na čelechovické a stochovské škole, byl dát koncem roku 1926 do výslužby. 

Odstěhoval se do Rakovníka. 

Období po odchodu Rudolfa Pokorného z Čelechovic i Karla Lipperta ze Stochova se 

vyznačovalo častými změnami ve vedení obou škol. Nově příchozí učitelé si za krátký čas ani 

nestačili na nové působiště zvyknout, většinou hned vzápětí odcházeli na jinou školu. Právě 

v průběhu těchto let na stochovské škole dochází k eskalaci jednoho z problémů, který se 

s touto institucí pojil již takřka půl století. Vlivem stálého přírůstků řádků se škole opět 

nedostávalo vhodný prostor pro výuku. Také samotná školní budova díky částečnému nezájmu 

ze strany obce postupně chátrala. Hlavním důvodem byl především nedostatek financí. Koncem 

roku 1929 upozornil správce školy okresní školní výbor ve Slaném na trhliny, které na školní 

budově vznikly, a zároveň žádal o posudek odborného znalce, zda je za těchto okolností možné 

pokračovat dále ve výuce. Závěr komise byl jasný - buď bude do roku 1334 postavena škola 

nová, nebo budou stochovské děti přeřazeny do školy v Lánech a honické do Čelechovic. Obce 

poslali žádost na Ministerstva školství, ale ta byla zamítnuta. 

V těchto letech byl správcem školy Vladislav Kučera a správcem čelechovické školy 

Václav Pokorný. Vladislav Kučera založil Rodičovské sdružení. Ve Stochově se stalo tradicí 

časté pořádání různých žákovských divadelních představení a výstavy školních prací žáků. 

 Nejvýznamnější událostí před vznikem Protektorátu se v čelechovické škole stalo její 

rozšíření na školu dvoutřídní. Již od školního roku 1935/1936 zde byla při 1. třídě zřízena 

i druhá, prozatímní třída.  Po záboru tzv. Sudet a zvláště pak po následné okupaci zbytku 

českých zemí v březnu roku 1939 nastaly v českém školství značné změny. Např. učitelé byli 

donuceni složit přísahu věrnosti, na školách se objevily dvojjazyčné nápisy. Ve Stochově to byl 

název kromě českého názvu i označení „Volksschule in Stochau“ (Březina, 2004, s. 343). 

Změny se dotkly i samotného vyučování – došlo k revizi učebnic. Dále si museli učitelé 

zvyknout na časté inspekce, které zjišťovaly, zda se dodržují všechna tehdejší nařízení. Během 

válečných let se učitelé na stochovské i čelechovické škole snažili, aby byl dopad válečných 

událostí na chod školy co nejmenší. Promítaly se filmy, hrála divadelní představení, sportovalo 

se, místní školní rady obou obcí žákům poskytovaly přísun alespoň těch nejzákladnějších 

potravin. Ne vždy se to však dařilo. Vlivem všeobecného nedostatku topiva byly v obou školách 

takřka každoročně vyhlašovány uhelné prázdniny, přičemž některé z nich trvaly i několik 

měsíců. V dubnu 1945 se začala výuka pomalu vracet do normálních kolejí. Když začátkem 

května 1945 skončila válka, školní docházka byla opět na nějakou dobu přerušena. Lidé 
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spontánně vítali znovuobnovení republiky a na návštěvu školy se příliš nedbalo. Prvotní snahou 

všech zaměstnanců školy bylo zabezpečit rychlý přechod k jejich fungování, přičemž prvním 

krokem se stala úprava interiéru po německých uprchlících. Postupně byly doplňovány i obě 

školní knihovny. Místní mládež začala navštěvovat cvičení v místním Sokole, jehož činnost 

byla v době okupace násilně přerušena. 

Po roce 1948 vznikly ve Stochově 2 školy. Hornické učiliště spolu s internátem pro 360 

učňů a mateřská škola. Rychle rostoucí počet obyvatel Stochova přinesl také značný nárůst žáků 

místní školy. V této době muselo vedení školy situaci řešit a zajisti dostatek vhodných místností 

pro další chod školy. Proto se prozatím pronajímaly prostory pro výuku v širokém okolí. Toto 

provizorium však průběh školní výuky značně narušovalo, stěžovat si začali i rodiče. Bylo stále 

více zřejmé, že Stochov potřebuje novou, moderní školní budovu, ve které by sídlily pohromadě 

všechny třídy. Kritickou situaci se podařilo vyřešit až po dlouhém vyjednávání delegace MNV 

na ministerstvu školství a předsednictvu vlády v Praze v říjnu roku 1954. Byla to především 

zásluha členů delegace, že celá akce získala podporu příslušných orgánů.  

„Na začátku roku 1955 tak mohlo dojít k zahájení prací na výstavbě nové školy. Jedno 

křídlo bylo dokončeno ještě téhož roku a 5. 12. 1955 vyučování v nové budově začalo. Prozatím 

zde bylo 7 tříd, sborovny a kabinet byly umístěny ve školníkově bytě.“ (Březina, 2004, s. 348). 

Žáci i učitelé se nejdříve stravovali v mateřské škole, poté v bývalé jídelně hornického učiliště. 

Přes všechny tyto problémy výstavba nové školní budov výrazně zasáhla do vývoje místního 

školství. V roce 1956 byl otevřen 8. ročník a všechny zbývající třídy. Tím skončilo neustálé 

dojíždění žáků a učitelů do pronajatých učebních prostor. 

 Ve školním roce 1961/1962 došlo k prodloužení povinné školní docházky 1 rok a škola 

se začala jmenovat Základní devítiletá škola ve Stochově. Tím opět vzrostl počet žactva a škola 

pod vedením Jaroslava Šípka požadovala rozšíření školy o další pavilony. Jaroslav Šípek byla 

velmi významná osobnost stochovské školy. Kromě toho, že byl součástí výstavby nové školy, 

také velmi působil na své kolegy. Jeho přímý vliv na rychlou integraci nových žáků do nového 

prostředí velmi ocenila tehdejší školní inspekce. Jeho úsilí o povznesení místní školy ukončila 

bohužel jeho předčasná smrt. Zemřel ve věku pouhých 48 let. Byl to vynikající pedagog 

a kolega, autor mnoha metodických materiálů pro učitele a spoluautor učebnic zeměpisu. 

Rok po jeho smrti se vyřešila situace s nedostatkem vhodných prostor pro výuku. 

Základní devítiletá škola, dále jen ZDŠ ve Stochově byla rozdělena na dvě samostatné části, 

přičemž obě dvě školy i nadále zůstaly ve stejné budově. Jedna z nich měla výuku dopoledne a 
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druhá odpoledne. Po čtrnácti dnech se skupiny prostřídaly. Ke zlepšení situace došlo až 

v polovině šedesátých let, kdy byla zahájena výstavba nových školních pavilonů. V tuto dobu 

navštěvovalo školu 1 192 žáků. Tehdy měla škola 2 ředitele. 1. ZDŠ vedla Božena Koulová a 

2. ZDŠ Václav Kučera. V tomto období dochází také k výstavbě dalších školních budov 

(mateřská škola a jesle). Došlo i k řadě změn v pedagogickém sboru, který byl, stejně jako žáci, 

rozdělen do nově vzniklých dvou škol. Začala nová práce v nových podmínkách. Tento stav 

nebyl trvale únosný, odpolední směna byla mnohem méně efektivní, byli unaveni žáci i učitelé. 

Žáci z Čelechovic se dostávali domů pozdě večer. Bylo rozhodnuto o stavbě dalších školních 

budov – pavilonů, které měly být v těsné blízkosti hlavní budovy. Tyto pavilony byly uvedeny 

do provozu ve školním roce 1967/1968. V této podobě pracovaly obě školy i v kritických letech 

1968 a 1969, která poznamenala i další osudy obou škol. Koncem školního roku 1969/1970 

odešla do důchodu dosavadní ředitelka 1. ZDŠ paní B. Koulová. Po ní nastoupil do funkce pan 

Karel Švarc a ředitelem 2. ZDŠ se stal pan Jaroslav Jirkovský. Ten byl ředitelem velmi krátce, 

neboť ho postihla mozková mrtvice. Po něm nastoupil ve školním roce 1972/1973 pan Jaroslav 

Volf. V dalším školním roce došlo ke sloučení dosavadní 1. a 2. ZDŠ a vznikla ZDŠ Stochov. 

Tehdy bylo ve škole 33 tříd a 7 oddělení školní družiny. Byla to v této době největší škola 

v okrese Kladno. Novým ředitelem školy byl jmenován Miroslav Valenta, který zastával funkci 

do roku 1978. V těchto letech docházelo k organizačním změnám, jak ve školní budově, tak 

v pedagogickém sboru. Tehdy měli žáci možnost pracovat celkem v 17 zájmových kroužcích, 

které vedli jednak učitelé a výchovní pracovníci školy, jednak rodiče – členové Sdružení rodičů 

a přátel školy, dále jen SRPŠ, popřípadě dobrovolní funkcionáři ostatních zájmových 

organizací. Konaly se kurzy němčiny a francouzštiny, nabídnuty byly kroužky házené, kopané 

a lehké atletiky TJ Baník Stochov, kynologie a fotoamatérský, turistický, zdravotnický, 

knihovnický, výtvarný, plavecký, taneční, branný, technický, dramaticko recitační, klub 

mladého diváka, sportovní gymnastika. Velký zájem byl i o pěvecký kroužek 1. stupně, který 

vedla paní učitelka Houžvičková. 

V tomto školním roce dochází také k výstavbě tábora ve Višňové, která je realizována 

spolu se SRPŠ. Tábor pomohlo postavit hodně dobrovolníků z řad rodičů i učitelů. 

Tento rok se také konal  tradiční lyžařský zájezd do Stříbrné, do objektu, který patřil 

Dolu Nosek v Tuchlovicích. Ten ho v rámci patronátní smlouvy propůjčoval každoročně 

stochovské škole. O tento lyžařský kurz byl obrovský zájem, kapacita lůžek byla omezená, 

proto se museli žáci vybírat (podle zdravotní způsobilosti a chování). Tehdy proběhly 2 týdenní 

běhy.  



22 
 

  Škola také pořádala různé sběrové akce, např. sběr léčivých bylin, papír, textil, železo. 

Ideově se na žáky působilo v pionýrských oddílech a tzv. jiskrách. Škola také pořádala různé 

výlety a exkurze, které byly voleny tak, aby doplňovaly probírané učivo a vhodně na ně časové 

navazovalo.  Školní výlety probíhaly hlavně v závěru školního roku, podle sestaveného plánu. 

Trasy byly přiměřené schopnostem, znalostem i věku žáků. Konaly se různé besídky, průvody 

apod. Žáci se v tomto období pravidelně zúčastňovali celostátních soutěží, organizovaly se 

školy v přírodě. Velké úspěchy měli žáci hlavně ve sportovních soutěžích, hlavně v lehké 

atletice. To byla zásluha lehkoatletického trenéra pana Davida, který se své práci věnoval celou 

svojí osobností, soustavně a svědomitě. 

V dalším školním roce 1975/1976 byla jedním z nejdůležitějších úkolů školy 

mimotřídní a mimoškolní výchova dětí. Ve škole pracovalo 13 zájmových kroužků vedených 

učiteli a vychovateli. Jejich náplň byla podobná jako v roce předchozím. Nově se zavedl 

kroužek vaření, kroužek rybářů, letecko modelářský a balet. Žáci se opět účastnili několika 

soutěží a olympiád, ve kterých měli velké úspěchy. 

V podobném duchu se nesly i další roky až do roku 1978, kdy do funkce nastupuje nový 

ředitel pan Milan Zimmermann.  

 Ve školním roce 1978/1979 došlo k celé řadě změn. Tento školní rok byly v zimě tuhé 

mrazy, které ochromily těžbu hnědého uhlí, dopravu a další výrobní odvětví. Proto byly ve 

škole dvakrát prodlouženy zimní prázdniny. Během těchto prázdnin pracovala normálně školní 

družina, aby pomohla zajistit rodičům péči alespoň o ty nejmenší. V celodenní práci 

vypomáhaly vychovatelkám i třídní učitelky 1. stupně. Také pionýrská organizace a ostatní 

učitelé se snažili o vyplnění volného času tím, že pořádali  různé akce.  

 V dalším školním roce se pokračovalo v zavedeném rytmu školy, výchovnou poradkyní 

se stala paní učitelka Hana Zimmermannová. Ve školní družině bylo tehdy 6 oddělení. Tento 

rok došlo k výměnnému pobytu žáků se žáky z NDR. Žáci stochovské školy měli možnost 

navštívit hodně historických míst a také drážďanskou ZOO. Němečtí žáci trávili čas v táboře 

ve Višňové. Akce se velmi zdařila a byla hodně přínosná.  

 „Následující školní rok, v důsledku úbytku žáků (odchody žáků 8. tříd na střední školy 

a do učebních oborů ve stále stoupajícím počtu), bylo nutné podle platných organizačních 

směrnic, přikročit ke sloučení některých třídních kolektivů. Tyto změny postihly 13 třídních 

kolektivů, ve svých důsledcích tedy zasáhly přes 50 procent žáků školy. Ohlas tohoto opatření 
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byl na veřejnosti samozřejmě nepříznivý.“ (Kronika základní školy, 1980, s. 127). Důsledky 

byly velmi vysoké počty žáků ve sloučených třídách, výjimkou nebylo i 39 žáků. Ve školní 

družině bylo stále 6 oddělení. Tento rok se žákům nabídlo 14 volnočasových aktivit. 

 V budově školy se odehrávalo velké stěhování – došlo k záměně různých tříd, vznikla 

nová ředitelna a přemístila se i sborovna pro pedagogy. Místo změnila i školní knihovna. 

 Na jaře se plánovala škola v přírodě pro 4. ročníky. Bohužel se neuskutečnila, z důvodu 

nemoci paní učitelky, která měla akci zajišťovat. Akce se uskutečnila až v dalším školním roce. 

 V létě se uskutečnily 4 turnusy pionýrských táborů ve Višňové. Bohužel 2. turnus musel 

skončit předčasně, z důvodu povodní. Chatky i budova byly zaplaveny do půl metru. Proto 

musely být děti evakuovány. 

 Další školní rok opět došlo k různým stavebním úpravám, např. vznikl v pavilonu 

kabinet přepažením jedné třídy. Opět došlo k přesunutí školní knihovny. 

 Zahájení školního roku 1982/1983 začalo tradičním slavnostním nástupem – všechny 

děti se seřadily po třídách na školním hřišti. V tomto školním roce byla ve škole pouze jedna 9. 

třída, která sdružovala zbývající žáky loňských 8. tříd, kteří neodešli na střední školy nebo do 

učebních oborů. Chodili sem i žáci z okolních vesnic – Tuchlovic a Kamenných Žehrovic. Na 

1. stupni bylo dvanáct tříd a na 2. stupni jedenáct.  Školní družina měla 6 oddělení a 6 

aprobovaných vychovatelek. Vedoucí šklní družiny, dále jen ŠD byla paní Bohuslava Fantová. 

Ve škole pracovala i nadále jedna placená skupinová vedoucí pionýrské organizace, dále jen 

PO.  

Žáci se, jako každoročně, připravovali k různým olympiádám a soutěžím. Došlo 

k velkému nárůstu volnočasových aktivit. Žáci měli k dispozici 17 kroužků, které opět vedli 

většinou pedagogové působící ve škole. Zdařilou akcí byla návštěva dětí u vojenského útvaru 

ve Slaném u příležitosti oslav dne Československé lidové armády. V zimě se uskutečnil další 

lyžařský výchovně – výcvikový zájezd, který se tradičně konal ve Stříbrné u Kraslic. Proběhly 

tři turnusy. Koncem školního roku se konal lehkoatletický trojboj mezi Stochovem a německým 

městem Boxdorfem. Kromě toho se odehrály i zápasy v minikopané a vybíjené. Celkově tehdy 

zvítězila základní škola Stochov. 
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Další školní roky jsou zapisovány v nové kronice, kde jsem již nedohledal bohužel větší 

podrobnosti. Jsou zde uvedeny základní údaje o škole, např. počet tříd, působící pedagogové, 

vystupující žáci některé zajímavé akce konané ve škole. 

Ve školním roce 1983/1984 se ve škole konal seminář ředitelů škol okresu Kladno 

věnovaný práci školních žákovských knihoven a prohlídka experimentální školní žákovské 

knihovny na zdejší škole.  V květnu se zde konal dokonce aktiv ministerstva školství ČSR pro 

oblast školních knihoven. Ve škole v těchto letech pracoval knihovnický kroužek, který vedla 

paní učitelka Antonie Beranová. V knihovně se konaly další semináře, které byly určené pro 

jiné školy z okolí. Místní pedagožky předváděly v knihovně tzv. ukázkové hodiny.  

Na začátku dalšího školního roku se ve škole konal seminář ředitelů škol pro mládež 

vyžadující zvláštní péči. V říjnu se konalo opětovné vzájemné sportovní utkání v lehké atletice 

a minikopané mezi Stochovem a Boxfordem. Pokračovalo se v ukázkových hodinách, které 

ukazovaly různé práce s knihou. Školu navštívili také učitelé z Gymnázia Rakovník. 

Ve školním roce 1986/1987 se zde uskutečnila akce okresního pedagogického střediska 

Kladno, tzv. Kabinet dějepisu. V dubnu se ve škole konal výchovný koncert. 

Následující školní rok proběhla v listopadu ukázková hodina zaměstnání dětí ve školní 

družině s využitím školní tělocvičny a s ukázkou zájmové činnosti dětí ve školní družině a 

jejích výsledků. Hodinu připravila a zájmový taneční kroužek při ŠD vedla vedoucí 

vychovatelka Eva Hrušková. Opět probíhaly ukázkové hodiny ve školní knihovně. Dokonce 

tuto školu navštívili pracovníci pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, kteří některé hodiny 

shlédli a velmi pedagogům této školy děkovali.  

Další významnou událostí byla v srpnu 1988 návštěva francouzských učitelů a následná 

návštěva našich žáků ve Francii. 

 V květnu 1989 navštívili školu žáci a učitelé družební školy z Boxfordu. Absolvovali 

zde tři dny, které využili k poznávání našeho hlavního města a památek v okolí (hrad Křivoklát, 

Karlštejn) a také navštívili tábor ve Višňové. 

 Po listopadu 1989 na většině škol proběhla výběrová řízení na vedoucí místa. Ředitelem 

školy byl na základě výsledků konkurzu v roce 1992 zvolen Mgr. Milan Hampel, který tuto 

funkci vykonával již od roku 1990 (Haužvic, 1992, s. 2). Škola v tuto dobu vyvíjela celou řadu 

aktivit. K nejvýznamnějším z nich patřila sportovní činnost. Žáci se účastnili i mnoha 
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dovednostních a znalostních soutěží. Bohužel školu zasáhla i jedna negativní událost. Při 

záplavách v srpnu roku 2002 byl zcela zničen tábor ve Višňové, který byl dlouhá léta součástí 

školy. Žáci i učitelé zde trávili hlavně prázdniny a školní výlety. Bohužel od tohoto roku již 

tábor nenavštěvují.  

 Ve Stochově i nadále fungovala Základní umělecká škola Stochov, mezi jejíž největší 

úspěchy posledních let patří 1. místo Davida Pokorného v celostátním kole soutěže houslistů 

v Trutnově v roce 1999. 

 Významnou změnou prošla také zvláštní škola, která byla do září roku 1996 přemístěna 

do budovy bývalé čelechovické školy. 

 V roce 2004 došlo ke sloučení základní, základní umělecké a mateřské školy a vznikl 

tak subjekt, který dostal název Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola 

Stochov. Ředitelem zůstal stávající pan Mgr. Milan Hampel. V roce 2018 vyhlásili 

představitelé města konkurz na nového ředitele školy. Stávající Mgr. Milan Hampel 

se do konkurzu nepřihlásil a v konkurzním řízení zvítězila paní PhDr. Lenka Mazuchová, 

MBA., která je ve vedení školy dodnes. 

 Je patrné, že současné školství ve Stochově si i přes problémy (nedocenění práce učitelů 

v dnešní společnosti, úbytek žáků, nedostatek mladých perspektivních pedagogických 

pracovníků, feminizace školství apod.) stále zachovává tradičně dobrou úroveň a v budoucnosti 

bude navazovat na bohaté kořeny historie a úspěšnou přítomnost. 

1.2.3 Volnočasové aktivity ve škole – vývoj v posledních dvaceti letech 

Škola věnovala a stále věnuje volnočasovým aktivitám velkou pozornost. Její hlavní 

zaměření bylo na sportovní činnosti. Žáci mohli k těmto činnostem využívat tělocvičnu, 

cvičebnu, školní hřiště (asfaltová plocha a běžecká dráha), sportovní areál Baník Stochov a jeho 

fotbalové hřiště, antukové kurty a sportovní halu města. Všem, kdo se na volnočasových 

aktivitách podílel, poskytovala škola tyto areály zdarma. 

Díky těmto aktivitám mohli následně žáci reprezentovat školu v různých sportovních 

soutěžích. Výborně se žáci umísťovali v okresních turnajích vybíjené, fotbalu, basketbalu, 

florbalu a čtyřboji v lehké atletice. 

Ve školním roce 2001/2002 byl  založen ve škole sportovní klub, který byl členem 

AŠSK. Tehdy členskou základnu tvořilo  88 žáků. V dalších letech se počet ještě zvyšoval. 
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O tři roky později se ve škole založili kroužky florbalu, volejbalu, přehazované, aerobiku a 

tance. Tento školní rok navštěvovalo tyto kroužky dohromady 100 žáků.  

Následující školní rok přibyl ještě kroužek futsalu a pohybových her. Tehdy se 

volnočasových aktivit zúčastňovalo 120 dětí a v dalším roce to bylo obdobné.  

V roce 2007/2008 se počet zúčastněných zvýšil na 130 žáků.  

V roce 2008/2009 se počet zvýšil na 140 žáků a aktivity se rozšířili o další kroužky. Byl 

založen školní časopis Cvrček, který se v následujících letech stal tradicí školy. Dále byl 

založen hudební kroužek a kroužek přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.  

V roce následujícím přetrvávaly uvedené kroužky, navíc vznikl kroužek dovedné ruce, 

kroužek internetu, angličtiny, vaření a francouzštiny. Celkem se tento rok účastnilo 

volnočasových aktivit 150 žáků. Počet žáků, kteří se aktivit účastnili, se nestále zvyšoval.  

Následující školní rok přibyl další sportovní kroužek, kterým byla malá kopaná. Ve 

školním roce 2011/2012 navštěvovalo školní kroužky celkem 180 žáků. Navíc se kroužky opět 

rozšířily. Vznikl basketbal, keramika a seminář z českého jazyka a matematiky pro 1. stupeň, 

do kterého chodili žáci pátých ročníků. 

V dalším školním roce se volnočasové aktivity rozšířily o další kroužky: ruský jazyk, 

řemesla, předškoláček a přírodovědný, který byl společným projektem s Gymnáziem v Kladně. 

Tento rok se těchto aktivit účastnilo opět 180 žáků.  

Tento počet se snížil v následujícím školním roce o 20 žáků, ale nabídka kroužků se 

opět rozšířila o bowling, minivolejbal, rytmiku a hudební hry. 

Ve školním roce 2015/2016 byla situace podobná. Nicméně zde stojí za zmínku fakt, že 

tento rok škola získala cenu ANDĚL 2015, kdy finančně podpořila nemocnému žákovi. Peníze 

získala škola sběrem plastových víček. 

V dalším roce se počet žáků zúčastňujících se volnočasových aktivit snížil na 130 žáků. 

Již nebyl k dispozici kroužek ruského jazyka, angličtiny, internetu, francouzštiny, předškoláček 

a přírodovědný. Naopak další školní rok přibyl kroužek zdravovědy a podpory českého jazyka 

pro cizince. 

Další školní rok byl zvláštní tím, že v kroužcích se pracovalo jen od září 2019 do února 

2020. Důvodem byla pandemie COVID 19. V tomto roce byly žákům nabídnuty tyto kroužky: 
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florbal 1. a 2. stupeň, volejbal, volejbalová přípravka, basketbal, atletická přípravka pro 1. 

stupeň, hudební hry, keramika, matematika – Hejného metoda, čeština a matematika hravě, 

šikovné ruce, ruský jazyk, příprava na přijímací zkoušky na střední školy. 

V dalším školním roce škola volnočasové aktivity nenabízela. Vedení školy čekalo, jak 

se bude vyvíjet pandemie COVID 19. Tyto aktivity se znovu rozběhly v roce 2021/2022. Škola 

v současné době nabízí kroužky: florbal, atletiku, přípravu na přijímací zkoušky na střední 

školy, hudební hry. I letos musela škola na 2 měsíce kroužky přerušit. Ale nyní již pracují podle 

plánu. 

1.2.4 Škola v roce 2021/2022 

Přestože v tomto školním roce pokračovala pandemie Covid 19 a škola musela čelit opět 

distanční výuce, podařilo se vedení školy modernizovat některé třídy. Na 1. stupni ve 4. a 5. 

třídách se dokončily elektrorozvody a do tříd se nainstalovaly dataprojektory a projekční plátna. 

Tím se umožnilo i v těchto třídách vyučovat multimediálně.  

 Zcela se předělala knihovna školy, která v posledních letech ztrácela pro žáky 

atraktivnost.  Kromě veškerého nábytku se knihovna doplnila i novými knihami. Nyní slouží i 

jako místnost pro využívání volného času žáků. Žáci se zde mohou scházet a sdílet své 

problémy a zájmy.  

 Došlo také ke generální opravě střech mateřských škol. Na hlavní budově ZŠ se střecha 

opravila částečně a vyměnily se okapy. 

 Při škole pracovala a pracuje školská rada, která má 6 členů. Setkávají se společně s paní 

ředitelkou dle pravidel a řeší aktuální problémy školy. 

 V základní škole bylo v tomto školním roce 18 tříd, které vyučovalo 23 učitelů. Ve škole 

působila a nadále působí výchovná poradkyně a školní psycholožka, které jsou součástí 

školního poradenského pracoviště. Zde se tvoří a hodnotí (společně s učiteli) preventivní 

program školy. Jeho základními cíli je pokračovat v aktivitě Rady žáků, podpořit práci školní 

psycholožky, věnovat se problematice kyberšikany a bezpečné využívání internetu, podporovat 

školní úspěšnost žáků a podporovat spolupráci učitelského sboru. Kromě výše uvedených 

aktivit, zajistila výchovná poradkyně a školní psycholožka služby žákům 9. ročníků v oblasti 

kariérního poradenství. Online proběhlo setkání s absolventy školy, kteří informovali o svých 

zkušenostech na středních školách. Dále jejich poradenské služby byly zaměřeny zejména na 
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děti s podpůrnými opatřeními, výukovými i výchovnými obtížemi. Výchovná poradkyně 

zajistila také zápis do 1. ročníků (v rámci individuálních konzultací). 

Školní poradenské pracoviště je plně vybavené a přispívá k aktivní práci a spolupráci 

výchovné poradkyně, psycholožky a metodičky prevence. 

 Škola nabídla žákům v září tyto kroužky: příprava na SŠ (matematika, český jazyk), 

pedagogická intervence, speciální pedagogická péče. Bohužel vzhledem k situaci (Covid 19) 

žádné zájmové kroužky neprobíhaly. Z tohoto důvody neproběhly ani žádné mimoškolní 

sportovní aktivity. 

 I v tomto školním roce se škola zapojila do projektu Šablony II. Zapojeny byly obě 

mateřské školy, základní umělecká škola, školní družina a  základní škola. Přestože byl tento 

školní rok velmi náročný, ve škole se realizovalo doučování pro žáky, kteří byli ohroženi 

školním neúspěchem. Ve školní družině i v mateřských školách se realizovaly projektové dny. 

Byly samozřejmě dodržovány veškeré hygienické podmínky.  

Prostřednictvím zakoupených notebooků a tabletů, byla žákům poskytnuta podpora při 

distanční výuce. Vedly se tak i třídnické hodiny a setkávání nejen za účelem vzdělávání, ale i 

podpory soudržnosti. 

Školní družina měla 4 oddělení, ve kterých pracovaly 4 kvalifikované vychovatelky. 

Školní družinu navštěvovalo 112 žáků. Na webové stránce jsou uloženy galerie jednotlivých 

oddělení a kronika ŠD. Plánované akce a činnosti byly plněny od září 2020 podle plánu školní 

družiny sestaveného na základě školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, který 

navazuje na vzdělávací program školy. Během školního roku však docházelo k jeho úpravám 

(Covid 19). Také školní družina se účastnila projektu Šablony II. Vychovatelky pracovaly ve 

školních klubech, ve kterých se scházeli žáci nadšení do logických a deskových her. V režii 

vychovatelek bylo také několik projektových dnů, kdy školu navštívili různí zajímaví 

odborníci, kteří přiblížili žákům svá řemesla. Akce školní družiny jsou uvedeny v příloze č. 5. 
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1.3 Školní družina při ZŠ Stochov 

1.3.1  Minulost školní družiny 

Školní družina ve stochovské škole pracovala ruku v ruce se základní školou. Takže, 

když byla postavena základní část školy v roce 1955, fungovala současně s ní i školní družina. 

Tehdy neměla vlastní prostory a nacházela se ve třídách. Bylo to složité, neboť škola fungovala 

následných 10 let směnným provozem.  

Největší nárůst žáků ve školní družině nastal v roce 1965, kdy se ve městě otevřel 

podnik Sázavan a hodně stochovských žen zde bylo zaměstnáno. Tehdy bylo ve školní družině 

rekordních 7 oddělení. Naštěstí se ke škole ve školním roce 1967/1968 přistavěly 3 pavilony a 

školní družina měla jeden celý pro sebe. Byly zde k dispozici 4 třídy.  

Nárůstem žáků se stochovská škola stala ve školním roce 1974/1975 největší školou 

okresu Kladno. Vedoucí školní družiny byla Miluše Adámková, která řídila dalších 6 kolegyň 

vychovatelek. Školní družina i cela škola spolupracovala s pionýrskou organizací. Vedoucí 

organizace paní Marie Lounová byla tehdy na mateřské dovolené a zastupovala ji paní Františka 

Letáková. Ta bohužel neměla příslušné vzdělání a neměla ani dostatek organizačních 

schopností, takže spolupráce ŠD a PO nebyla moc dobrá. Po návratu paní Lounové z mateřské 

dovolené se situace a spolupráce opět zlepšila. Oddílové vedoucí začaly spolupracovat 

s třídními učiteli i vychovatelkami. Společně zajišťovali  různé sportovní a tělovýchovné 

soutěže, olympiády v přírodovědných disciplínách. Vychovatelky zajišťovaly akce k MDD, 

zúčastnily se s dětmi akce Sázím stromy (Kronika základní školy, 1980, s. 10). 

V následujících letech měla družina stále 7 oddělení, ve kterém pracovalo 7 

kvalifikovaných vychovatelek. Vedoucí vychovatelka v 80. letech byly paní Miluše Adámková. 

V roce 1977 ve školní družině bylo jedno oddělení zrušeno, tudíž ŠD měla 6 oddělení. Zrušená 

třída je obnovila v roce 1980. Situace se měnila podle aktuálně přihlášených dětí. Vychovatelky 

vedly spolu s některými pedagogy zájmové kroužky, účastnily se letních táborů a 

spolupracovaly s pionýrskou organizací, kterou i nadále vedla paní Lounová.  

Ve školním roce 1982/1983 se stala vedoucí vychovatelkou paní Bohuslava Fantová. 

Školní družina měla 6 oddělení a pracovala ve stejném duchu jako doposud, až do roku 1989. 

Od tohoto roku docházelo k postupnému snižování počtu žáků, tudíž dochází k úbytku oddělení 

v ŠD. V devadesátých letech měla školní družina 4 oddělení. Ve školním roce 1997/1998 zde 

byly 3 kvalifikované vychovatelky a jedna vychovatelka si doplňovala kvalifikaci. 
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Vychovatelky chodily s dětmi hlavně na vycházky do přírody a na hřiště a s dětmi velmi 

zaměstnaných rodičů se věnovaly přípravě na vyučování a vypracovávaly s dětmi domácí 

úkoly. „Za školní družinu platili rodiče symbolický poplatek 20Kč.“ (Hampel, 1998, s. 7). 

Vychovatelky pracovaly také jako vedoucí zájmových kroužků, např. taneční hry, rukodělné a  

sportovní činnosti). V tomto duchu pracovala školní družina i v dalších letech po roce 2000. Po 

roce 2000 byla zakoupena pec na keramiku, takže vychovatelky začaly pracovat v keramickém 

kroužku, který má až doposud velkou tradici.  

„V roce 2003 se zvýšil poplatek za školní družinu na 50Kč (Hampel, 2004, str. 8) a 

v roce 2004 se zvýšila úplata za školní družinu na 100Kč.“ (Hampel, 2005, s. 5). 

V dalším školním roce došlo ke zrušení jednoho oddělení, tudíž školní družina měla jen 

3 oddělení. Tato situace trvala až do roku 2013. Tento rok bylo obnoveno 4. oddělení a takto 

funguje školní družina dodnes. „Od tohoto roku činí úplata za školní družinu měsíčně 

200Kč.“(Hampel, 2014, s. 5) 

1.3.2 Současnost školní družiny 

Školní družina je součástí základní školy. V současné době jsou ve ŠD otevřena 4 

oddělení, která navštěvuje 112 dětí. Všechna oddělení jsou umístěna ve II. pavilonu školy. Ke 

své činnosti používá kmenové třídy, které jsou vybaveny pomůckami pro jednotlivé činnosti, 

stolními hrami, časopisy, knihami, které jsou průběžně doplňovány dle potřeby. K dispozici má 

také PC učebnu, knihovnu, školní zahradu, tělocvičnu a školní kuchyňku.  

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými vychovatelkami. Ty jsou iniciátorkami 

a průvodkyněmi dětí při volnočasových činnostech, které následně řídí, navozují, motivují, 

umožňují a hodnotí. Základním prostředkem jejich činnosti je hra založená na zážitku 

účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti. Dále 

podněcují a rozvíjí přirozenou zvídavost dětí, jejich chuť objevovat i odvahu projevit se a 

ukázat, co všechno zvládnou. Jejich hlavním cílem je rozvíjet děti v dovednostech důležitých 

pro život ve společnosti a pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo 

vyučování je vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Děti se učí žít s ostatními, 

spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Povzbuzují méně průbojné jedince a snaží se, 

aby se aktivit účastnilo co nejvíce dětí, nejlépe všechny. Vychovatelky kladou důraz na 

vzájemnou pomoc, slušné jednání, ohleduplnost.  
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Kolektiv vychovatelek si plánuje vždy akce na celý školní rok, které jsou sestaveny na 

základě vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání, který navazuje na vzdělávací program 

školy. Vychází z oblasti „Člověk a jeho svět“, určené pro 1. stupeň základního vzdělávání. 

Uskutečňuje se formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými 

akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Umožňuje odpočinek i přípravu na vyučování. Rozvíjí 

poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti dětí získané ve výchově v rodině a v předškolním 

vzdělávání. Učí je pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti. Dětem 

se tak utváří prvotní ucelený obraz světa. Podněcuje jejich vlastní prožitky, propojuje herní 

činnost s reálnými situacemi.  

Základními tematickými okruhy jsou: 

a) Místo, kde žijeme – zahrnuje nejen poznávání nejbližšího okolí, ale také organizaci 

života v rodině, ve škole, ve společnosti, v obci a dopravní výchovu. 

b) Lidé kolem nás – žáci si osvojují zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, 

uvědomují si význam a podstatu tolerance, empatie a vzájemné úcty. Získávají první 

vědomosti o základních právech a povinnostech člověka. 

c) Lidé a čas – základním úkolem je budování správného režimu a jeho dodržování. Žáci 

se učí respektovat čas druhých, využívat svůj vlastní a vytvářet návyky, které přinesou 

pravidelnost a účelnost. Učí se tím smysluplně využívat svůj volný čas. 

d) Rozmanitost přírody – seznamování se s rozmanitostí a proměnlivostí živé a neživé 

přírody, rozvíjení poznatků při jejich výtvarném nebo jiném zpracování, při 

didaktických hrách s přírodními motivy. Využívají také zkušenosti z ekologické 

výchovy.  

e) Člověk a jeho zdraví – žáci se učí poznávat především sami sebe, získávají poznatky 

o zdraví, nemocech, o prevenci a odpovědnosti za své zdraví. 

Rámcový plán školní družiny (viz příloha č. 6) dle vzdělávacího programu se může během 

průběhu roku měnit dle zájmu a potřeb žáků. 

Jelikož součástí školy jsou též speciální třídy, školní družiny navštěvují také žáci se 

speciálními potřebami. Forma integrace vychází z individuálních potřeb žáků. Samozřejmostí 

je spolupráce se zákonnými zástupci. Dále vychovatelky spolupracují s třídními učitelkami 

a vychází z doporučení PPP, popř. individuálního vzdělávacího plánu. Výhodou školy, a tudíž 

i školní družiny je její bezbariérovost. Ve škole se nachází i výtah, který umožňuje 

bezproblémový přesun všech účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
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Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o bezpečnosti a organizaci zdraví při 

práci, dále jen BOZP jako ve školním řádu. Žáci jsou vedeni k hygienickému a bezpečného 

působení. Vychovatelky se snaží vytvářet zdravé prostředí užívaných prostor. Snaží se vytvářet 

pohodu prostředí, příznivé sociální klima, otevřenost a partnerství v komunikaci, úctu a 

toleranci, spolupráci. Dále respektují potřeby jedince, jejich činnosti vychází ze zájmu dětí. 
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2 Výzkumné šetření 

Výzkumná část je druhou částí bakalářské práce. Zaměřuje se hlavně na pamětníky 

pedagogického sboru a na současné pedagogy a jejich vztahy ke škole. Všichni dotazovaní 

školu znají velice dobře, i když má každý z nich jinou pozici.  

Šetření jsem prováděl kvalitativním výzkumem metodou polostrukturovaných rozhovorů. 

Cílem bylo srovnat pohled dotazovaných na daná témata v určitém časovém úseku. 

Ve výzkumném šetření odpovídají pedagogové především na otázky týkající se volnočasových 

aktivit na dané škole. S otázkami jsou spojené i jejich zážitky, které jsou se školou úzce spjaty. 

Ve všech rozhovorech lze vysledovat určitý srdečný vztah k dané škole a k jejich práci vůbec. 

Při analýze rozhovorů jsem vysledoval určité stejné znaky u všech dotazovaných.  

2.1 Cíl výzkumného šetření 

Výzkumný cíl je zjistit podíl volnočasových aktivit ve škole, resp. ve školní družině. 

Výsledek šetření je zajímavým zjištěním a přínosem. Dalším cílem je ohlédnutí za 

pedagogickým životem dotazovaných a následné shrnutí a uchování vzpomínek starších členů 

pedagogického sboru pro další generace učitelů. 

2.2 Kvalitativní výzkum 

„Kvalitativní výzkum zkoumá jevy do hloubky, výzkumník se snaží porozumět všem možným 

souvislostem. Kvalitativní výzkum je tedy založen na intenzivním sběru co největšího množství 

dat, ve kterých následně výzkumník hledá vzájemné vztahy a souvislosti (indukce).“ (Linderová, 

Scholz a Munduch,  2016, str. 58). Z této definice vyplývají charakteristické rysy kvalitativního 

výzkumu. „Těmito rysy jsou: 

a) výzkumník získává velké množství informací o relativně malém počtu jedinců 

b) dochází k silné redukci počtu sledovaných jedinců 

c) generalizace na celou populaci je velmi obtížná, v některých případech nemožná.“ 

(Linderová, Scholz a Munduch 2016, str. 58). 

2.3 Rozhovor 

Jednou z nejpoužívanějších metod při kvalitativním výzkumu je rozhovor. Definicí 

rozhovoru může být tato věta: “Nestandardizované dotazování jednoho účastníka výzkumu 

zpravidla jedním badatelem pomocí několika otevřených otázek.“ (Švaříček a Šeďová 2016, 
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str. 159). Při rozhovoru se sledují výpovědi a slova dotazovaných v jejich přirozené podobě. 

Mezi dva základní typy patří polostrukturovaný a nestrukturovaný rozhovor.  

V práci jsem použil rozhovor polostrukturovaný, který vychází z předem připravených otázek.  

V rozhovorech sleduji tři oblasti: 

a) fungování školní družiny a školního klubu, dále jen ŠK 

b) nabídka kroužků ve ŠD a ŠK 

c) další volnočasové aktivity – podíl respondentů 

2.4 Charakteristika výzkumného souboru 

Výzkumný vzorek tvoří čtyři dotazovaní. Jedná se o bývalého ředitele školy, který 

působil na škole mnoho let, nyní je již v důchodovém věku. Další respondentkou je 

vychovatelka ve školní družině, která v současnosti ve škole působí. Dále jde o pedagožku, 

toho času ve starobním důchodu, která působila na škole jako učitelka 2. stupně, a též jako 

výchovná poradkyně. Její manžel byl ve škole ředitelem v osmdesátých letech. Tudíž si 

dovolím konstatovat, že je tou nejkompetentnější pamětnicí. Další respondentkou je 

vychovatelka ve školní družině, která v současnosti ve škole působí a další dotazovanou je paní 

učitelka, která učí na 1. stupni a působí ve škole 30 let. Všichni dotazovaní souhlasili 

s uveřejněním rozhovorů. 

Tabulka 1 Přehled respondentů 

respondent věk pohlaví pozice ve škole počet let praxe 

1 65 muž učitel, ředitel 40 

2 48 žena vedoucí ŠD 23 

3 80 žena učitelka 2. 

stupně, 

výchovná 

poradkyně 

60 

4 50 žena učitelka 

1.stupně 

30 

Zdroj: vlastní  
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2.5 Analýza výzkumného šetření 

Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zobrazení fungování školní družiny a školního 

klubu při základní škole Stochov a jejich nabídka kroužků a volnočasových aktivit. Vedlejším 

cílem bylo ohlédnutí se za pedagogickým životem dotazovaných a následné shrnutí vzpomínek 

spojených se školou. Ke zjištění potřebných informací byla použita metoda 

polostrukturovaných rozhovorů. 

Rozhovory s dotazovanými byly velmi zajímavé. Všichni ochotně vyprávěli. Všichni čtyři 

respondenti jsou více spjati s danou školou, a tudíž jsou kompetentní k odpovědím. Rádi 

zavzpomínali na své začátky ve škole. Z odpovědí bylo zřejmé, že mají ke škole vroucí vztah. 

Dále z rozhovorů vyplynulo, že se na kroužcích aktivně podíleli. Ať to byly kroužky sportovní, 

tak přírodovědné a v neposlední řadě i rukodělné.  

Výzkumné šetření shrnulo teoretickou část práce, která byla zaměřena na historický vývoj 

školy ve Stochově a školní družiny. Z rozhovorů vyplynulo, že škola měla vždy výbornou 

pověst a hodně absolventů se do ní rádo vrací, ovšem nyní již jako rodiče či prarodiče. 

 Ve škole bylo vždy tradicí nabízet žákům velké množství kroužků a jiných volnočasových 

aktivit. V 80. letech to byly hlavně kroužky zaměřené na sport a přírodovědu, později 

se nabídka zaměřovala na počítače a různé ruční práce.  

Celkově však lze konstatovat, že velkou měrou škola žila sportem. Ať už to byl fotbal, 

který má ve městě stále velkou tradici, nebo později volejbal, florbal a basketbal. Z velké míry 

byly žákům nabízeny také atletické disciplíny. Žáci se dlouhodobě díky tomu umísťovali na 

předních místech v různých atletických závodech okresních a krajských kol. Velké poděkování 

náleží panu řediteli Mgr. Milanovi Hampelovi, který těmto volnočasovým aktivitám dával 

hodně „zelenou“.  

Školní družina se velkou měrou na kroužcích podílela a stále podílí. Zde se vychovatelky 

zaměřovaly hlavně na ruční práce, zejména na keramiku. Ta má na této škole velkou tradici. 

Výrobky žáků nesmí chybět na různých trzích, které škola během poslední deset let pořádá. 
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Závěr 

 

 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stochov je součástí života 

ve městě Stochov. Tato příspěvková organizace zahájila činnost 1. 1. 2003. Hlavní předmět 

činnosti příspěvkové organizace je vymezen ve Zřizovací listině ze dne 27. 5. 2014, odst. II/1. 

Do 31. 12. 2002 působily jednotlivé školy jako samostatné organizační složky obce. Nyní má 

škola tyto části: Základní škola Stochov, Speciální třídy ZŠ Stochov, Základní umělecká škola 

Stochov, Mateřská škola se dvěma oddělenými pracovišti Stochov a Školní družina Stochov se 

čtyřmi odděleními.  

 Při psaní první části bakalářské práce jsem poznal minulost města Stochov a školy 

ve Stochově, což mi umožnilo lépe pochopit a poznat jejich současnost. Hodně stochovských 

pedagogů vykonávalo svoji práci velmi poctivě a zodpovědně. Podíleli se nejen na výuce, ale 

byli zároveň i „výrobci“  různých pedagogických pomůcek a založili ve škole několik knihoven. 

Velkou měrou se samozřejmě podíleli i na výchově stochovských dětí a mládeže.. Stochovskou 

školou prošli významní lidé, jako např.: Miroslav Valenta, Jaroslav Šípek, Milan Zimmermann, 

jeho žena Hana Zimmermannová a Milan Hampel. Někteří pamětníci na ně stále vzpomínají 

a velmi je uznávají. Zásluhu na dobrých výsledcích stochovských žáků měli samozřejmě 

i ostatní pedagogově a vychovatelé. Bylo a stále je zde tradicí řešit problémy se žáky společně. 

Tím, že je ve škole 1 společná sborovna a Stochov je malé město, řeší se problémy i s ohledem 

na jejich rodinné zázemí.  

 Dalším důvodem je, že ve stochovské škole je volná nabídka volnočasových aktivit. 

Tudíž se žáci zapojují ve velké míře do aktivního trávení volného času i v odpoledních 

hodinách. Velice tomu pomáhá i fakt, že je a vždy byl preferován sport. Tradiční sport je zde 

fotbal. Ve městě funguje fotbalový oddíl Baník Stochov a také tenisový klub. Těchto aktivit se 

účastní hlavně chlapci, nicméně dívky nezůstávají pozadu. Ty chodí zase do různých kroužků, 

které se zaměřují na ruční práce. Letošní rok začal ve škole pracovat kroužek atletiky pro 

všechny věkové kategorie, takž i tady mají dívky velkou účast. V minulosti dosahovali 

stochovští žáci v atletických disciplínách velkých úspěchů, tak se třeba i dnes zrodí ve Stochově 

dobrý atlet nebo atletka. 

Důležitou součástí školy je školní družina, ve které tráví volný čas hlavně mladší žáci. 

V současnosti má školní družina 4 oddělení se čtyřmi aprobovanými vychovatelkami. Ve školní 

družině se pracuje podle rámcového plánu, který se jmenuje Klíč k úspěchu, aktuálně se 
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doplňuje a je zkráceně představen v příloze č. 6. Rozděluje se na několik oblastí, kde každá tato 

oblast je zaměřena na aktuální témata. Základním cílem je rozvíjet děti v dovednostech 

důležitých pro život ve společnosti a pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy 

mimo vyučování je vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji. Děti se učí žít 

s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Povzbuzují méně průbojné 

jedince a snaží se, aby se aktivit účastnilo co nejvíce dětí, nejlépe všechny. Vychovatelky 

kladou důraz na vzájemnou pomoc, slušné jednání, ohleduplnost. Plán se během školního roku 

plní průběžně, navíc se pro žáky doplňuje různými zajímavými besedami a představeními. Tyto 

akce jsou hrazeny z prostředků projektu Šablony II., na kterém se školní družina podílí. Výhodu 

na této škole je, že školní družina je součástí areálu školy, má samostatné čtyři třídy a je blízko 

jídelny. Takže žáci se nemusí během pobytu ve škole několikrát přezouvat a převlékat. Školní 

družina má také k dispozici tělocvičnu, školní kuchyňku, počítačovou učebnu a hřiště, které 

bylo velmi pěkně zrekonstruováno před třemi lety.  

Cílem první části bylo zobrazení pohledu na historii a současnost Základní školy, 

Základní umělecké školy a Mateřské školy Stochov a zobrazení vývoje volnočasových aktivit. 

Tento cíl byl splněn. 

Ve druhé části bakalářské práce jsem se zabýval zobrazením fungování školní družiny 

a školního klubu při základní škole Stochov a jejich nabídkou kroužků a volnočasových aktivit. 

Ohlédl jsem se za pedagogickým životem dotazovaných a následně jsem  shrnul jejich 

vzpomínky spojených se školou. Ke zjištění potřebných informací jsem použil metodu 

polostrukturovaných rozhovorů. Z těchto rozhovorů vyplynulo, že všichni čtyři  dotazovaní 

mají ke škole velmi kladný a srdečný vztah. Všichni se sami aktivně podíleli a někdo stále podílí 

na vedení kroužků ve škole.  

Cílem druhé části bylo ohlédnutí se za pedagogickým životem dotazovaných 

a zpracování jejich cenných zkušeností. Dále jsem zjišťoval, jaké volnočasové aktivity se 

ve škole nabízely, a zda se respondenti na volnočasových aktivitách sami účastnili. Tento cíl 

byl také splněn. 

Stochovská škola je instituce, která vždy pomáhala vzdělávat a vychovávat „správné“ žáky. 

I přes všechny problémy držel a drží pedagogický sbor spolu a jde jim o jednu věc. A tou je, 

vychovat dobré lidi, kteří si v životě budou muset poradit s mnoha překážkami. Velkou zásluhu 

na tom mají pedagogové a vychovatelé, kteří ve škole působili, působí, a také velmi široká 

nabídka volnočasových aktivit, převážně sportu.  
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Příloha č. 4 

Rozhovory se současnými a bývalými zaměstnanci školy  

Rozhovor první: bývalý ředitel školy Mgr. Milan Hampel  

1. Souhlasíte s uveřejnění rozhovoru? 

Ano. Souhlasím. 

2. Odkdy působíte ve škole ve Stochově? 

Do školy jsem nastoupil jako žák 1. třídy v roce 1980, jako učitel jsem zde začal působit 1. 9. 1980 a jako 

ředitel jsem začal pracovat ve školním roce 1990/1991 a skončil jsem v roce 2018. Takže mohu říci, že 

školu znám velmi dobře. 

3. Když jste byl žákem školy, navštěvoval jste školní družinu? 

Ano, do školní družiny jsem chodil, na zdejší škole fungovala již od začátku vzniku této školy (tedy od 

roku 1955). Tehdy měla školní družina jednu místnost a postupně se začala rozšiřovat do tříd. V roce 

1965 – v době, kdy nebyla moc nabídka práce pro ženy – se otevřel ve městě podnik Sázavan a ženy měly 

více pracovních příležitostí. Tehdy se rapidně zvýšila poptávka po školní družině. Do školy chodilo v tuto 

dobu 1 100 dětí, učilo se na dvě směny. Ve školním roce 1967/1968 se otevřely tři pavilony, ve kterých 

bylo k dispozici 12 tříd a dílny. Školní družina se rovnou přesunula do 1. pavilonu, kde měla k dispozici 

4 třídy, tudíž 4 oddělení. 

4. Byl ve škole k dispozici školní klub?  

Ano, by. Bylo to v 70. letech. Ale trval jen rok, protože o něj nebyl zájem ze strany rodičů ani dětí. Tehdy 

děti chodily hodně ven, hodně sportovaly, takže nechtěly trávit volný čas ve škole. 

5. Jaká byla nabídka kroužků v době vašich pedagogických začátků? 

Ve škole fungoval velice úspěšný a hodně navštěvovaný kroužek lehké atletiky. Vedl ho nadšenec 

Koloman David, který se dětem hodně věnoval. Vybudoval, spolu s rodiči, ve škole atletické hřiště. 

Tehdy kroužek navštěvovalo 100 dětí. Tyto děti dosahovaly i velkých úspěchů v závodech. 

Další kroužek, který ve škole velmi dobře fungoval, byla házená, kterou vedl Jaroslav Šípek. 

V dalších letech byl založen atletický oddíl Baník Stochov, který navštěvovala i děvčata a měla velké 

úspěchy. Ostatní kroužky se konaly pod „Pionýrskou organizací“, kterou ve Stochově založila paní Hajná. 

Byla to např. němčina. Hodně dětí také navštěvovalo LŠU, která měla a stále má ve Stochově velkou 

tradici.  

6. Vedl jste vy sám nějaký kroužek? 

Vzhledem k tomu, že jsem od devíti let hrál fotbal, po nástupu do školy jako učitel jsem vedl kroužek 

fotbalu. Následně jsem se stal trenérem Baníku Stochov. Tehdy byl o tento kroužek obrovský zájem, do 

kroužku chodili kluci již od útlého věku. Současně s fotbalem jsem vedl kroužek malou kopanou a 

basketbal. 

7. Když jste se stal ředitelem školy, změnilo se něco v otázce kroužků ve vaší škole? 

Ano. Kroužků dost přibylo. Začaly vznikat hodně vzdělávací kroužky, hlavně jazyky. Pracoval také 

turistický kroužek, fungovaly tzv. Pear programy, které tehdy vedla výchovná poradkyně, dále oblíbený 

kroužek byl mladý zdravotník. To byla etapa před nástupem počítačů. V 90. letech vzniklo hodně kroužků 



 
 

souvisejících s počítači. Kolegyně, která tyto kroužky vedla, založila spolu se žáky školní časopis 

„Cvrček“, který měl ve škole dlouholetou tradici. Rozvíjely se také kroužky taneční a pohybové hry pro 

mladší děti. Po zakoupení keramické pece, se ve škole velmi dobře „ujal“ keramický kroužek, který vedly 

kolegyně vychovatelky ze školní družiny. Jejich výrobky se velmi líbily, zdobily naše školní trhy, které 

se konaly vždy před Vánoci a Velikonoci. 

 

8. Napadá vás ještě nějaká zajímavost týkající se volnočasových aktivit ve vaší škole? 

Naše škola byla zajímavá tím, že naši žáci měli možnost jezdit do tábora Višňová, který se nacházel přímo 

u řeky Berounky, a byl nedaleko od naší školy. Tento tábor byl postaven rodiči v rámci brigády. 

Nacházela se zde zděná hlavní budova a 8 chatiček. Škola tento tábor využívala na letní tábory, školní 

výlety. Jezdili sem i Pionýři. Bohužel při povodních byl tento tábor zcela zničen. 

 

Děkuji Vám za rozhovor. 

Rozhovor druhý: současná vedoucí družiny Bc. Petra Macáková 

1. Souhlasíte s uveřejnění rozhovoru? 

Ano. Souhlasím. 

2. Odkdy působíte ve škole ve Stochově? 

Byla jsem žákyní v této škole od roku 1980, tehdy jsem chodila do turistického kroužku pod vedením 

pana Jiřího Hávy. Účastnili jsme se různých setkání, trávil s námi víkendy a dělal pro nás i tábory.  

Pracovat ve škole jsem začala v roce 2003. Zpočátku jsem pracovala jako vychovatelka na poloviční 

úvazek. Vedoucí tehdy byla paní Grónská. V tuto dobu byly v naší družině 3 oddělení, bylo méně dětí a 

otevření 4. oddělení bylo otazníkem. Vedoucí školní družiny jsem od roku 2009. Stále byly 3 oddělení. 

Čtvrté oddělení se otevíralo v roce…… Zpočátku jsem učila i na 2. stupni – předměty občanská nauka a 

výtvarná výchova a ve 3. třídách jsem učila prvouku a tělesnou výchovu. 

3. Když jste byla žákyní školy, navštěvovala jste školní družinu? 

4. Byl ve škole k dispozici školní klub?  

Ne, od té doby, co působím jako vychovatelka ve školní družině, školní klub ve škole není. 

5. Jaká byla nabídka kroužků v době vašich pedagogických začátků? 

Tehdy ve škole byla nabídka hlavně sportovních kroužků – fotbal, volejbal, basketbal, turistika.  

6. Vedla jste vy sama nějaký kroužek? 

Ano. Vedla jsem taneční kroužek 10 let. Děvčata to velmi bavilo, účastnili jsme se i několika soutěží. 

Před Vánoci jsme chodili tancovat do DPS ( Dům s pečovatelskou službou) Stochov, kde z nás měli 

senioři velkou radost a těšili se na nás. Tehdy byl tento kroužek opravdu velmi oblíbený a stále naplněný 

do plného počtu. Po deseti letech nastoupila do naší školy kolegyně, která se specializuje na zpěv a tanec, 

takže po mne tento kroužek převzala. Já jsem následně vedla kroužek keramiky, který jsem vedla v 

podstatě donedávna. V roce 2009 nám byla zakoupena pec, takže si výrobky i sami vypalujeme. Kroužek 

byl velmi oblíbený, naše výrobky zdobily školní trhy, které se konaly pravidelně před Vánoci a 

Velikonoci. Nyní děláme výrobky z keramiky pouze v rámci školní družiny. 

 



 
 

7. Když jste se stala vedoucí školní družiny, změnilo se něco v otázce kroužků ve vaší škole? 

Ano. V rámci tzv. Šablon jsme rozjeli kroužky ruštiny a čtenářského kroužku. Tehdy jsme měli kroužky 

i zaplacené. Do této doby jsme kroužky vedli vždy zadarmo, po své pracovní době. Nikdy to nebylo 

v rámci pracovní doby ve školní družině. 

8. Napadá vás ještě nějaká zajímavost týkající se volnočasových aktivit ve vaší škole? 

 

Děkuji Vám za rozhovor. 

Rozhovor třetí: dlouholetá učitelka školy, nyní již v důchodovém věku Mgr. Hana 

Zimmermannová 

1. Souhlasíte s uveřejnění rozhovoru? 

Ano. Souhlasím. 

2. Odkdy působíte ve škole ve Stochově? 

Do školy jsem nastoupila v roce 1963, tehdy byla ředitelkou paní A. Koulová. V tomto období chodilo 

do školy pře tisíc žáků, v jednom ročníku byly 4 třídy po třiceti dětech. Byl to velký problém, proto se 

v roce 1964 škola rozdělila na dvě základní školy (1. ZDŠ a 2. ZDŠ). Učilo se střídavě, bylo ranní a 

odpolední vyučování, které bylo do 19 hodin. Po čtrnácti dnech se vyučování vyměnilo. Ředitelkou 1. 

ZDŠ byla A. Koulová a 2. ZDŠ Václav Kučera. Vedení mělo mezi sebou velké neshody, přesto 

rozdělení trvalo 10 let. V roce 1974 se školy opět spojily. Ředitelem se stal pan Valenta. Vyučování 

bylo již normálně. 

Ve škole jsem působila 56 let. Skončila jsem v roce 2019. Ze své vlastní zkušenosti bych doporučila 

všem učitelům, aby si prošli všemi druhy vyučování – aby si zkusili učit na střední škole, na 2. stupni, 

na 1. stupni, ve školní družině, v mateřské škole a ve speciální škole. Zde jsem měla možnost učit zde 6 

let – již v důchodovém věku – a musím říct, že to byla pro mne velká zkušenost. 

Ve škole jsem působila hodně let jako výchovný poradce a preventista 

3. Když jste byla žákyní školy, navštěvovala jste školní družinu? 

Ne. Tehdy družina nebyla, děti se hodně pohybovaly venku, pomáhaly rodičům na statku apod. 

4. Byl ve škole k dispozici školní klub?  

Ano, byl. Byl v přízemí vedle kabinetu TV a byl pro žáky 2 stupně. Vychovatelkou byla tehdy paní 

Hajná. Žáci si tam dělali úkoly. Moc velký zájem o to ale nebyl. 

5. Jaká byla nabídka kroužků v době vašich pedagogických začátků? 

Jak jsem již uvedla, v této době bylo ve škole i odpolední vyučování, takže nabídka byla velmi malá a 

žáky nevyužívaná.  

6. Vedla jste vy sama nějaký kroužek? 

Ano. Vedla jsem  kroužek zdravotnický a přírodovědný. V rámci Pear programu jsem vedla klub, který 

měl za úkol protidrogovou prevenci. Scházeli jsme se jednou týdně, zabývali jsme se zdravou výživou, 

hráli jsme různé kolektivní hry. Jezdili jsme na soustředění, na exkurze k soudu. Po školách jsme dělali  

programy, děti si to řídily samy. Učily se pravidla dialogu.  

7. Váš manžel byl tehdy ředitel školy. Změnilo se něco, když přestal být ředitelem? 



 
 

Ano změnilo. Bylo to po listopadu 1989. Ale o detailech bych nechtěla mluvit. Toto období nebylo pro 

mne ani pro něj zrovna jednoduché. Nicméně jsem ve škole zůstala, on také jako učitel a já jsem se více 

soustředila na děti a na svoji práci. Škola ale jinak fungovala normálně, nový pan ředitel Hampel byl 

velmi opatrný, pracovitý. Tehdy se na naší škole začal hodně rozvíjet tělocvik. 

8. Napadá vás ještě nějaká zajímavost týkající se volnočasových aktivit ve vaší škole? 

Chtěla bych jen zdůraznit, že na naší škole se, podle mého názoru, dětem vždy hodně věnovalo a 

věnuje. Vždy nás zajímaly jejich starosti a osudy. Snažili jsme se jim hodně pomoci. Vždy měli a mají 

k dispozici slušnou nabídku kroužků, ze kterých si mohou vybírat. 

Moje životní heslo je: „Když chceš zapalovat, musíš hořet!“ 

Děkuji Vám za rozhovor. 

 

Rozhovor čtvrtý: dlouholetá učitelka školy Mgr. Renata Tůmová 

1. Souhlasíte s uveřejnění rozhovoru? 

Ano. Souhlasím. 

2. Odkdy působíte ve škole ve Stochově? 

Do školy jsem nastoupila v roce 1994. Nejdříve jsem učila 2 roky na 2. stupni hudební výchovu a 

tělesnou výchovu. Potom jsem učila ve speciální škole, která se mezitím stala součástí ZŠ. ZUŠ a MŠ 

Stochov. Nejdříve jsme vyučovali v budově v Čelechovicích a v roce 2004 jsme se přesunuli do areálu 

zdejší školy. Potom jsem byla na mateřské dovolené a v roce 2006 jsem začala učit již na 1. stupni, pro 

který mám kvalifikaci. Od té doby působím ve škole jako učitelka 1. stupně, zároveň jako speciální 

pedagog.  

3. Když jste byla žákyní školy, navštěvovala jste školní družinu? 

Ano. Jako žákyně jsem do školní družiny chodila. Navštěvovala jsem ŠD v Novém Strašecí. Tato 

družina byla od školy vzdálena asi 300m. To byla velká nevýhoda, neboť jsme se neustále přemísťovali. 

To ŠD ve Stochově je součástí areálu školy a to je myslím, velká výhoda. Je ve stejném pavilonu jako 

školní jídelna, takže žáci jsou do jídelny v přezůvkách. Vůbec velká výhoda zde je, že třídy jsou 

oddělené od tříd, kde se vyučuje, jsou dostatečně velké a velice dobře vybavené. 

4. Byl ve škole k dispozici školní klub?  

Za mého působení školní klub ve škole nebyl. 

5. Jaká byla nabídka kroužků v době vašich pedagogických začátků? 

Nabídka kroužků byla velmi pestrá. Nejvíce kroužků škola nabízela v oblasti sportu. Nejvíce byl zájem 

o fotbal, volejbal a florbal a v posledních letech basketbal. Ve školní družině pracoval kroužek 

keramiky, který byl velmi oblíbený. Pro menší děti zde fungovaly pohybové  a taneční hry a výuka 

cizích jazyků. Oblíbený byl také kroužek zdravovědy.   

6. Vedla jste vy sama nějaký kroužek? 

Ano. Vedla jsem pohybové hry, které byly zaměřeny na žáky 1. – 3. tříd. Dále jsem vedla přípravu 

k přijímacím zkouškám na víceletá gymnázia. Poslední roky jsem vedla kroužek dovedné ruce. 

7. Změnilo se něco v oblasti kroužků v poslední pěti letech? 



 
 

Myslím, že nabídka kroužků se neustále zvyšovala. Bohužel v době pandemie Covidu 19 se kroužky 

úplně zrušily. Letošní rok začal ve škole fungovat nový kroužek – atletika pro 1., stupeň. To je myslím, 

velice dobře. 

8. Napadá vás ještě nějaká zajímavost týkající se volnočasových aktivit ve vaší škole? 

Myslím, že nabídka kroužků v naší škole je velmi různorodá. Také cena (300Kč za rok) je velmi rozumná. 

V naší škole byla a je tradice nabízet dětem hlavně pohybové aktivity a výborná spolupráce je i s místními 

tělovýchovnými jednotami. 

 

Děkuji Vám za rozhovor 

  



 
 

Příloha č. 5 

Akce školní družiny 2020/2021 

ZÁŘÍ PEXESIÁDA ÚČES MĚSÍCE PODZIM NA FARMĚ (SBÍRKA TVRDÉHO PEČIVA), LEGO – 

STAVITELÉ, PODZIMNÍ OPÉKÁNÍ BUŘTÍKŮ 

ŘÍJEN DRAKIÁDA  

LISTOPAD PUZZLEIÁDA 

PROSINEC MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA, VÁNOČNÍ BESÍDKA  

LEDEN SOUTĚŽ VE SNĚHOVÝCH STAVBÁCH, DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY – DĚTEM ZA 

VYSVĚDČENÍ  

ÚNOR SV. VALENTÝN KARNEVAL, MASOPUST KERAMICKÁ DÍLNA 

BŘEZEN NÁVŠTĚVA MĚSTSKÉ KNIHOVNY,  PREVENCE – BEZPEČNOST A PRAVIDLA DEN ZEMĚ 

DUBEN CELODRUŽINOVÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ – JARNÍ PŘÍRODA, APRÍLOVÉ LEGRÁCKY, 
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Příloha č. 6  

Rámcový plán činnosti ŠD 

MÍSTO, KDE ŽIJEME 

 

TEMATICKÝ OKRUH ČINNOST A JEJÍ POPIS ROZVÍJENÉ 

KOMPETENCE 

DOMA 

o Vyprávíme si o životě naší 

rodiny; kreslíme, jak trávíme volný 

čas s rodinou. 

o Popisujeme náš domov a jeho 

zařízení.  

 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

ŠKOLA 

o Učíme se orientovat v naší 

škole. 

o Pátráme, co skrývají pracovny 

a  kabinety. 

o Zjišťujeme, kdo všechno 

v naší škole pracuje; zdobíme školní 

družiny; projektujeme ideální třídu, 

návrhy výtvarně zpracujeme. 

 

 K učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

CESTA DO ŠKOLY 

o Povídáme si o cestě do školy 

a domů, o bezpečnosti cesty každého 

z nás.  

o Zajímáme se o dopravní 

značky, určujeme jejich význam, 

soutěžíme v jejich znalosti. 

o Vyrábíme si dopravní značky. 

 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 



 
 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

o Výtvarně znázorňujeme různé 

dopravní prostředky. 

o Hrajeme si na přepravu 

vlakem, autobusem, metrem, tramvají, 

jsme v roli cestujícího dítěte, 

dospělého, revizora atd.  

o Poznáváme dopravní značky 

a jejich význam. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 občanské 

 

 

 

NAŠEOBEC 

o Povídáme si o zajímavostech 

a historii naší obce; kreslíme 

a malujeme místa, kam rádi chodíme. 

o Seznamujeme se s posláním 

pošty, knihovny, lékárny, obchodu. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

JAK ŽIJEME 

o Povídáme si o důležitosti 

různých zaměstnání. 

o Kreslíme, čím bychom chtěli 

být a zjišťujeme, co musíme umět pro 

výkon dané profese. 

 k učení 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 

ZTRÁTY a NÁLEZY 

o Přehráváme si scénky, jak 

bychom se zachovali, kdybychom se 

ztratili. 

o Zamýšlíme se, jak bychom se 

zachovali, kdybychom našli malého 

kamaráda, který se ztratil. 

o Hrajeme si na ztráty a nálezy. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 občanské 

 

NAŠI OCHRÁNCI 

o Besedujeme o práci policie 

a hasičů, o porušování zákona. 

o Navrhujeme propagační plakát 

na téma NE alkoholu a drogám. 

 k učení 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 



 
 

POŠTA 

o Píšeme pohledy s adresou. 

o Navrhujeme známky 

s místními motivy. 

 k řešení problému 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 

 

 

KNIHA 

o Diskutujeme o hrdinech, o 

nichž rádi čteme. 

o Povídáme si o naší 

nejoblíbenější knize a jejích 

o ilustracích. 

o Vyrábíme obal na knihu, 

záložku do knihy. 

 k učení 

 komunikativní 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

 

 

VÍM, KDE ŽIJI 

o Cestujeme po mapě, 

„navštěvujeme“ známá místa, kde jsme 

byli. 

 k učení 

 komunikativní 

 k trávení volného 

času 

 

LIDÉ KOLEM NÁS 

 

VIZITKA NAŠÍ RODINY 

o Besedujeme o povolání našich 

rodičů, pantomimicky je předvádíme 

a kreslíme, povídáme si o prarodičích. 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 



 
 

MÍ KAMARÁDI 

o Malujeme portrét kamaráda, 

povídáme si o rozdílu mezi slovy 

kamarád, přítel, spolužák. 

 k učení 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 

TOLERANCE A POŘÁDEK 

o Přemýšlíme o vandalismu, 

opravujeme poškozené hry, uklízíme 

si školní tašky, věnujeme se 

sebeobslužné práci. 

 k řešení problému 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

VŠUDE ŽIJÍ LIDÉ 

o Čteme si pohádky z různých 

světadílů, snažíme se pochopit, v čem 

se národy liší 

o vyrábíme pohádkové masky, 

malujeme na motivy pohádek a knih. 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

 

SVÁTKY, OSLAVY ČAS 

VÁNOC VELIKONOCE 

o vyrábíme anděly, Mikuláše, 

čerty, vyprávíme si o vánočních 

zvycích, připravujeme dárky, zdobíme 

třídy. 

o čteme si o zvycích spojených 

s jarem, malujeme kraslice. 

 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

 

 

ČLOVĚK MEZI LIDMI 

o Povídáme si, čím můžeme 

druhého potěšit, denně si 

uvědomujeme, že se máme chovat 

slušně a laskavě. 

o Besedujeme o tom, jaké 

chování od sebe očekávají dívky 

a kluci navzájem, jaké děti od 

dospělých a dospělí od dětí. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 



 
 

KOUZELNÁ SLOVÍČKA 

o Besedujeme o kouzelných 

slovech „děkuji“, „prosím“, 

„omlouvám se“ a jejich významu, 

učíme se správně zdravit, podat ruku, 

požádat, poděkovat. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 

MLUVÍME SPRÁVNĚ 

o Cvičíme si jazyk jazykolamy, 

pomocí říkadel a básniček 

o cvičíme rytmus a melodii 

jazyka, čteme s porozuměním 

a správnou artikulací z knih a časopisů 

pro poslech ostatním. 

 k učení 

 komunikativní 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

V NAŠÍ JÍDELNĚ 

o Při stolování dodržujeme 

základní hygienické návyky 

a hodnotíme vzájemně naše chování u 

stolu, 

o denně procvičujeme zásady 

správného stolování. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 občanské 

 

 

 

ŘEKNI TO I BEZE SLOV 

 

o Vyprávíme si o využití 

těla k neverbální komunikaci, 

o pracujeme s gesty, 

pantomimicky předvádíme pocity,  

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 

 

 

VŠICHNI NEJSME STEJNÍ 

o Uvědomujeme si, v čem a jak 

jsou znevýhodněni někteří lidé, 

procvičujeme smysly 

o chodíme poslepu k cíli, 

určujeme podle hmatu, domlouváme se 

odezíráním, malujeme ústy. 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

 



 
 

ZÁKLADY MEDIÁLNÍ 

VÝCHOVY 

o Povídáme si o pořadech 

v televizi, rozhlase, porovnáváme 

realitu s filmovými příběhy, 

doporučujeme si vhodné pořady. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

 

 

LIDÉ A ČAS 

 

CO STIHNEME BĚHEM 

DNE 

o Povídáme si o zásadách 

pravidelného denního režimu, 

rozlišujeme povinnosti a zábavu.  

o Společně připravujeme 

týdenní plány naší činnosti, malujeme, 

co jsme zažili,  

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného času 

MĚŘENÍ ČASU 

o Kreslíme 

různá měřidla času, 

o besedujeme 

nad rozdíly časových pásem. 

 k učení 

 komunikativní 

 občanské 

 

PŘESNOST 

o Hledáme, co nás o čas okrádá 

a čím zdržujeme sebe, rodiče, 

kamarády, besedujeme o nebezpečí 

spěchu, který přináší zbytečná zranění. 

 k učení 

 k řešení 

problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení 

volného času 

VOLNÝ ČAS 

o Shromažďujeme obrázky 

z míst, která jsme navštívili, povídáme 

si o nich. 

 k učení 

 k řešení 

problému 

 k trávení 

volného času 



 
 

KDYŽ JSME BYLI MALÍ 

o Na fotografiích hledáme 

rozdíly typické pro jednotlivá věková 

období, povídáme si o tom, co může 

člověk v jednotlivých věkových 

obdobích zažít a naučit se. 

 k učení 

 k řešení 

problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 

 

MALÝ POMOCNÍK 

o Povídáme si, jak pomáháme 

doma, hrajeme scénky s touto 

tematikou, besedujeme o vybavení 

domácnosti dříve a dnes a o tom, jak 

nám technika pomáhá/škodí ve volném 

čase. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

PUTOVÁNÍ ČASEM 

o Čteme si úryvky z knížek, 

které nám přibližují život v minulosti, 

o vypravujeme si, s čím si hráli 

naši prarodiče, jak trávili volný čas 

v mládí. 

 k učení 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

LIDÉ A MINULOST 

o Čteme české pohádky, říkadla, 

básničky, hádanky. Vyprávíme si, 

odpovídáme na otázky týkající se 

života v minulosti, hrajeme scénky 

z pohádek. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 k trávení volného 

času 

 

ROZMANITOST PŘÍRODY 

 

PTÁCI 

o Sledujeme, kdy přilétají tažní 

ptáci, zjišťujeme, kdy a kam odlétají. 

o Besedujeme nad obrázky 

ptáků, využíváme literaturu. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 k trávení volného 

času 



 
 

KVĚTINY 

o Máme družinu samou květinu 

– povídáme si o odrůdách a jejich 

podmínkách k životu, pečujeme o 

květiny,  

o Pozorujeme klíčení semínek. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

NAŠI KAMARÁDI - 

ZVÍŘÁTKA 

o Vyprávíme si o domácích 

zvířatech, vysvětlujeme si, jakou péči 

vyžadují. Kreslíme a malujeme své 

oblíbené zvíře. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 k trávení volného 

času 

ROČNÍ OBDOBÍ 

o Sledujeme změny v přírodě, 

čteme o přírodě a jejích proměnách. 

Zpíváme písničky o zvířatech, 

rostlinách, počasí. Kreslíme první jarní 

květiny, mláďata domácích zvířat,  

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 k trávení volného 

času 

POČASÍ 

o Čteme pranostiky a uvažujeme 

o jejich smyslu, sledujeme předpovědi 

počasí a porovnáváme, jak u nás bylo. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 občanské 

 

 

 

VODA 

o Besedujeme o vodě a jejím 

významu s použitím dětských 

encyklopedií, provádíme jednoduché 

pokusy. 

 k učení 

 k řešení problému 

 

CHRÁNÍME SI SVÉ 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

o Třídíme odpad, povídáme si o 

tom, co do přírody nepatří, pomáháme 

při úklidu svého bydliště, okolí školy 

a družiny. 

 k učení 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

 

 



 
 

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

 

POZNÁVÁME SVÉ TĚLO 

o Vyhledáváme 

v encyklopediích zajímavosti o 

lidském těle a jeho funkcích, 

obkreslujeme postavu jednoho z nás 

a do obrysu dokreslujeme 

nejdůležitější orgány. 

o Zjišťujeme, kolik vážíme 

a měříme, zapisujeme si, jak rosteme. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 

MALÁ KOUZLA PRO 

ZDRAVÍ 

o Vyprávíme si o otužování 

a zdravém životním stylu, zjišťujeme, 

jak správně tělesně i psychicky 

relaxovat. 

 k učení 

 komunikativní 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

PŮL ZDRAVÍ 

o Besedujeme o osobní hygieně 

a jejím významu, ujasňujeme si 

hygienické zásady při kašli, kýchání, 

použití WC, stolování. 

o  Navzájem se upozorňujeme 

na prohřešky proti těmto zásadám. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 občanské 

 

 

 

ZDRAVÝ JÍDELNÍČEK 

o Sestavujeme náš zdravý 

jídelníček, kreslíme ovoce a zeleninu. 

o Obrázky jídel z časopisů 

třídíme na zdravá a nezdravá, smyslově 

poznáváme – čich, chuť, hmat – 

zeleninu, ovoce, koření atd. 

 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 sociální 

a interpersonální 

 k trávení volného 

času 

 



 
 

 

CHCEME BÝT ZDRAVÍ 

o Zajímáme se o zdravotní 

prevenci, povídáme si, jak pečovat o 

své zdraví, zacházet s léky, předcházet 

úrazům, co se nám může stát při 

koupání, jízdě na kole atd. 

o Učíme se ošetřovat drobná 

zranění, povídáme si o péči o náš 

chrup. 

 k učení 

 k řešení problému 

 komunikativní 

 

HURÁ VEN! 

o Denně chodíme na školní 

hřiště, učíme se nové hry, pořádáme 

jednoduché soutěže s míčem či 

švihadlem. 

o Hrajeme pohybové hry, 

cvičíme, relaxujeme při spontánních 

hrách – individuálně i ve skupinách 

 občanské 

 k trávení volného 

času 

MÍČOVÉ HRY 

o Seznamujeme se s pravidly, 

nacvičujeme vybíjenou, kopanou i 

další týmové hry na hřišti i v 

tělocvičně 

 k trávení volného 

času 

 


