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Anotace 
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obsahuje teoretická východiska pro danou oblast volného času. Druhá, praktická část, 

zahrnuje výzkum na dané téma a odpovídá na stanovené hypotézy. 

Klíčová slova 

Volný čas, výchova mimo vyučování, zájmová činnost, základní škola praktická. 

Annotation 

This work captures the leisure preferences of pupils second instance of selected primary 

schools practical. It consists of two parts, which are logically connected. The first part 

contains the theoretical background for the area of leisure time. The second, practical part, 

includes research on the subject and corresponds to the set hypotheses. 

Keywords 

Leisure, education outside the classroom, leisure activities, elementary school practical. 

Souhlasím s půjčováním bakalářské práce v rámci knihovních služeb. 



Obsah: 

1. Úvod 6 

2. Volný čas 8 

2.1 Vymezení pojmu „volný čas" 8 

2.2 Význam a funkce volného času 9 

2.3 Vymezení pojmu „výchova mimo vyučování" 9 

2.4 Funkce výchovy mimo vyučování 11 

2.5 Zájmové činnosti ve volném čase 12 

3. Specifické možnosti trávení volného času žáků základní školy praktické 13 

3.1 Charakteristika základní školy praktické 13 

3.2 Profil žáka základní školy praktické 14 

3.3 Specifické zvláštnosti lehce mentálne postižených žáků 

základní školy praktické 14 

3.4 Problematika výchovy a vzdělávání žáků romské národnosti 

na základní škole praktické 16 

4. Možnosti výchovy dětí ze základních škol praktických ve volném čase 18 

4.1 Rodinné zázemí žáků základní školy praktické „ 18 

4.2 Vrstevnická skupina a její úloha ve volném čase 19 

4.3 Zařízení výchovy mimo vyučování pro žáky základní školy praktické 19 

5. Konkrétní nabídka volnočasových aktivit 22 
5.1 Základní škola praktická Městec Králové 22 

5.2 Základní škola praktická Lysá nad Labem . 22 

5.3 Základní škola praktická Chlumec nad Cidlinou 23 

5.4 Základní škola praktická Poděbrady 24 

6. Výzkumná část 25 

6.1 Cíle a hypotézy výzkumu 25 

6.2 Metody výzkumu 26 

6.3 Charakteristika zkoumaného vzorku 27 

6.4 Výsledky výzkumu 28 

7. Závěr 38 



8. Seznam použité literatury 

9. Přílohy 

39 

41 



- 6 -

1 Úvod 

Volný čas je pro každého z nás velice důležitý. Je to doba svobody, kdy vykonáváme 

takovou činnost podle vlastního zájmu, která nás uspokojí po stránce fyzické, psychické 

a sociální. Volný čas je důležitý v každém věkovém období. V dětství zaujímá většinu dne. 

S přibývajícími povinnostmi, které přináší škola, později zaměstnání a rodina, ubývá a stává 

se stále vzácnějším. 

Problémem a závažnou otázkou je však jeho využití. Většina žáků navštěvujících základní 

školu praktickou vychází z nepodnětného rodinného prostředí. Tyto rodiny jsou sociálně 

slabé a proto i podpora aktivit ve volném čase, hlavně z důvodu minimálních finančních 

prostředků, je nedostatečná. Děti se pak bezcílně toulají po ulicích, nudí se a v mnoha 

případech takové chování končí spácháním trestného činu. 

V poslední době pedagogičtí pracovníci naší školy musejí být ve vyšetřování těchto 

trestných činů nápomocni i Policii ČR. Jedná se o krádeže, vandalství, ničení soukromého 

i veřejného majetku. Tento problém se týká hlavně starších žáků, kteří navštěvují druhý 

stupeň základní školy praktické, ovšem výjimkou nejsou ani podobné případy dětí 

prvostupňových. 

I když v dnešní době mají děti mnoho školních povinností, přesto mají ještě stále velké 

množství volného času, který neumějí dostatečně a smysluplně využít nebo se v široké 

nabídce volnočasových aktivit neumějí dostatečně zorientovat. Proto je úlohou nás dospělých 

být kvalitním průvodcem a rádcem, ať už z pozice rodiče nebo pedagoga. 

„Žáci s mentální retardací mají vzhledem ke snížené úrovni svých rozumových schopností 

negativně ovlivněn rozvoj celé osobnosti. Porušené logické myšlení znesnadňuje orientaci 

ve složitějších životních situacích. Žák má omezený repertoár způsobů chování (stereotypně 

používá jeden určitý způsob bez ohledu na to, zdaje adekvátní dané situaci), jež jsou často 

výrazem dezorientace v sociální situaci." (Sborník příspěvků, 1999, s. 11). Tito žáci mívají 

také nízkou úroveň sebekontroly. Z toho následně poté samozřejmě vyplývají výše popsané 

skutečnosti - krádeže, vandalství a podobně. 

Cílem této práce by mělo být zmapování způsobů trávení volného času žáků druhého 

stupně ve vybraných čtyřech základních školách praktických a to zejména v oblasti 
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preferencí jejich volnočasových aktivit. V souvislosti s výše uvedeným také nástin toho, 

jak děti a mládež těchto škol ovlivňuje ve volném čase rodina, škola a vrstevníci. 
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2 Volný čas 

2.1 Vymezení pojmu „volný čas" 

Obsahem tohoto pojmu se zajisté zabývá mnoho odborných publikací. Volný čas je doba, 

kdy nemusíme vykonávat žádnou povinnost, ale můžeme se věnovat činnostem, které si 

sami vybereme, které nás zajímají, baví a uspokojují. Čtyřiadvacetihodinový cyklus dne 

bychom tak mohli rozdělit po osmi hodinách na práci, odpočinek a spánek. 

„Pod pojem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové činnosti, 

dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s těmito činnostmi spojené. 

Z hlediska dětí a mládeže do volného času nepatří vyučování a činnosti s ním související, 

sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci, povinnosti spojené s provozem rodiny, 

domácnosti, výchovného zařízení i další uložené vzdělávání a další časové ztráty. Součástí 

volného času nejsou ani činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka (jídlo, spánek, 

hygiena, zdravotní péče). Ale i z těchto činností si někdy lidé vytvoří svého koníčka, což je 

zřejmé např. ve vztahu к přípravě (i konzumaci) jídla." (Pávková a kol., 2002, s. 13). 

Jiné teorie tvrdí, že volný čas, jako samostatná oblast vlastně neexistuje, že činnosti, které 

se do této oblasti řadí, prostupují nezávisle na sobě celými dny, potažmo životem člověka 

(Bakalář, 1978, s. 62). 

Z volného času se v současné době stalo odvětví, které je ošetřováno jak z hlediska 

výchovy, tak hlavně komerčně. „Průmysl" volného času se stal velice dobře finančně 

prosperujícím odvětvím, ovšem o jeho kvalitě se dá zajisté mnohdy pochybovat. 

Proto je důležité na volný čas z pedagogického hlediska nahlížet ve dvou rovinách: 

• Výchova ve volném čase - v tomto čase děti a mládež vychováváme prostřednictvím 

zájmových aktivit, které si volí sami a kterým se dobrovolně chtějí věnovat. 

• Výchova к volnému času - je důležité naučit děti a mládež orientovat se v nabídkách 

zájmových činností a vybírat si kvalitní volnočasové aktivity. 

Pedagogická a psychologická hlediska berou v úvahu věkové i individuální zvláštnosti 
a jejich respektování ve volném čase. Zároveň je zapotřebí uvážit, zda, do jaké míry a jakým 

způsobem činnosti ve volném čase přispívají к uspokojování biologických i psychických 

potřeb člověka. Pedagogické ovlivňování volného času by mělo podporovat aktivitu dětí, 

poskytovat prostor pro jejich spontaneitu, seberealizaci, sociální kontakty a poskytovat 
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i pocit bezpečí a jistoty. Činnosti ve volném čase konané na základě dobrovolné účasti 

a vhodným pedagogickým způsobem motivované a usměrňované, poskytují příležitost 

pro rozvoj všech stránek osobnosti, tělesných a duševních vlastností i sociálních vztahů. 

(Pávková a kol., 2002, s. 17). 

Volný čas je doba, která nám zbývá po vykonání všech každodenních povinností. 

Volný čas je kompenzací pracovní doby, školního vyučování, povinností postarat se o bez-

problémový chod domácnosti a o rodinu. S tímto časem si můžeme svobodně nakládat tak, 

jak sami uznáme za vhodné. 

Je samozřejmostí, že v každém věkovém období svůj volný čas využíváme jiným 

způsobem, ovšem důležité základy využití volného času získáváme již v dětství, a to 

hlavně v rodině. Děti od svých rodičů přejímají určité vzorce chování, určitý životní styl, 

proto i v oblasti volnočasových aktivit by měli jít rodiče svým dětem příkladem a učit je 

smysluplnému využití volného času. 

2.2 Význam a funkce volného času 

Významnou funkcí volného času je zajisté funkce kompenzační. V této době bychom si 

měli odpočinout od činností, které jsou naší každodenní povinností. Dospělí svůj volný čas 

věnují odpočinku od záležitostí spojených například se zaměstnáním. Děti bychom měli 

v jejich volném čase zaměstnávat takovými činnostmi, které se svým druhem a charakterem 

odlišují od školního vyučování. К takovým zajisté patří především sport a tělovýchova. 

Pohyb je totiž jednou ze základních potřeb dítěte. A právě on střídá převážně duševní a se-

davou činnost v době výuky. Další funkcí volného času je tedy zákonitě funkce zdravotní, 

která s pohybem úzce souvisí. Pro děti předškolního a mladšího školního věku jsou pak 

velmi podstatnou součástí nejen volného času hry. 

2.3 Vymezení pojmu „výchova mimo vyučování" 

Na výchově mimo vyučování se podílí rodina, škola, zařízení pro výchovu mimo 

vyučování a některé další subjekty. (Pávková a kol, 2002, s. 37). Volný čas a výchova 

mimo vyučování к sobě nerozlučně patří. Je důležité děti ve volném čase nenásilnou formou 

vychovávat a učit je orientovat se v nabídce různých volnočasových aktivit. Obzvláště pak 

dětem s lehkým mentálním postižením je nutné ukázat správnou cestu při volbě činností 
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V jejich volném čase. Díky svému handicapu v oblasti intelektu nejsou často schopné 

odolávat nástrahám dnešního světa a bývají snadnou obětí různých podvodníků, kteří velmi 

často právě žáky základních škol praktických zneužívají к páchání trestných činů. 

Podle J. Pávkové lze výchovu mimo vyučování vymezit takto: 

• probíhá mimo povinné vyučování 

• probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny 

• je institucionálně zajištěná 

• uskutečňuje se převážně ve volném čase 

„Výchova mimo vyučování poskytuje příležitost vést jedince к racionálnímu využívání 

volného času, formovat hodnotové zájmy, uspokojovat a kultivovat významné lidské potřeby, 

rozvíjet specifické schopnosti a upevňovat žádoucí morální vlastnosti. Obsah i způsob 

vyžívání volného času mají značný význam z hlediska duševní hygieny. Způsob odpočinku, 

rekreace a zábavy se odráží i ve studijních výkonech žáka. Hodnotné a trvalé celoživotní 

zájmy mohou kladně ovlivňovat i partnerské vztahy a výchovu dětí v rodině." (Pávková 

a kol., 2002, s. 37). 

V oblasti výchovy mimo vyučování je v současné době důraz kladen na: 

• využití odbornosti a zájmů pedagogů při organizaci zájmové činnosti 

• respektování dítěte při využívání volného času 

• propojení zájmových činností s vyučováním 

• zachování principu dobrovolnosti 

• individualizaci výchovného působení, práci s malými sociálními skupinami 

• využívání specializace vychovatelů pro vedení zájmových činností 

• prostupnost jednotlivých typů zařízení, jejich spolupráci 

• vytváření nových typů zařízení pro volný čas 

• zapojování rodičů do zájmových aktivit, společné aktivity 

• využití zájmových činností pro budoucí uplatnění na trhu práce 

• integraci jedinců s handicapem 

• vytváření podmínek pro rozvoj spontaneity, aktivity a tvořivosti dětí a mládeže 

(Pávková a kol, 2002, s. 38 - 39) 

Výchova mimo vyučování má několik funkcí, které budou popsány v následující 
kapitole. 
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2.4 Funkce výchovy mimo vyučování 

Funkce výchovně - vzdělávací 

Na plnění této funkce se klade zvlášť velký důraz. Jednotlivé instituce se dle svých 

možností podílejí na rozvíjení schopností, usměrňování, kultivaci a uspokojování potřeb dětí 

a mládeže. „Prostřednictvím pestrých a zajímavých činností se děti motivují к společensky 

žádoucímu využívání volného času, к získávání nových vědomostí, dovedností i návyků 

a tím i к rozvoji poznávacích procesů а к celoživotnímu vzdělávání. Úspěchy v zájmových 

činnostech přinášejí pocit uspokojení, příležitost к seberealizaci a přiměřenému 

sebehodnocení. Na základě praktických činností a zkušeností si mladí lidé vytvářejí vlastní 

názor na život a na svět." (Pávková a kol., 2002, s. 40) 

Funkce zdravotní 

Zdravotní funkce výchovy mimo vyučování spočívá hlavně v kompenzaci dlouhého 

sezení při vyučování, v usměrňování režimu dne tak, aby pomáhal vytvářet zdravý životní 

styl. Ten spočívá převážně ve střídání činností různého charakteru. Například střídání 

duševní a tělesné činnosti, práce a odpočinku nebo organizované a spontánní činnosti. 

„Velký zdravotní význam má i účelně volené, hygienicky nezávadné a estetické materiální 

prostředí a dostatek prostoru pro činnosti. Neopominutelné je i dodržování zásad bezpečnosti 

při všech činnostech." (Pávková a kol., 2002, s. 40) 

Funkce sociální 

„Výchovně - vzdělávací zařízení mají možnost v době mimo vyučování vyrovnávat 

rozdíly mezi nestejnými materiálními i psychologickými podmínkami v rodinách. Tím 

pomáhají zejména dětem z méně podnětného nebo konfliktního rodinného prostředí. Celou 

svou prací se podílejí na utváření bohatých a žádoucích sociálních vztahů. 

Součástí sociální funkce výchovy mimo vyučování je i nácvik komunikativních 

dovedností, rozvoj sociálních kompetencí a seznamování s pravidly společenského chování." 

(Pávková a kol, 2002, s. 40 - 41) 
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Funkce preventivní 

Preventivní funkce spočívá zejména v prevenci sociálně patologických jevů a to 

zejména: 

drogové závislosti, alkoholismu, kouření 

• kriminality a delikvence 

• virtuálních drog 

• patologického hráčství 

• záškoláctví 

šikanování, vandalismu 

• rasismu, intolerance 

(Pávková a kol., 2002, s. 41) 

2.5 Zájmové činnosti ve volném čase 

„Zájmové činnosti chápeme jako cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozví-

jení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají silný vliv na rozvoj osobnosti i na správ-

nou společenskou orientaci." (Pávková a kol., 2002, s. 92). 

V průběhu zájmových aktivit, které si ve volném čase vybíráme svobodně a dobrovolně, 

dochází к prohlubování různých poznatků, dovedností a schopností. 

Zájmy jsou nejčastěji vyvolávány potřebami a právě zájmy umožňují jejich uspokojování. 

„Zájmy souvisejí s celkovým zaměřením osobnosti a lze je charakterizovat jako relativně 

stálé snahy zabývat se předměty nebo činnostmi, které člověka upoutávají po stránce 

poznávací nebo citové." (Pávková a kol., 2002, s. 92). 

Zájmy patří mezi aktivačně-motivační vlastnosti člověka, to znamená, že vedou člověka 

к nějaké činnosti, o kterou jeví zájem. 

Zájmová činnost může probíhat organizovaně například ve školských zařízeních, 

zařízeních pro volnočasové aktivity, v různých organizacích zabývajících se tělovýchovou 

a podobně, to znamená pod přímým pedagogickým vedením. Může ale probíhat zcela 

neorganizovaně, individuálně, bez přímého pedagogického vedení. Jsou to například 

činnosti jako sběratelství, chovatelství a podobně. 
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3 Specifické možnosti trávení volného času žáků základní školy 
praktické 

3.1 Charakteristika základní školy praktické 

Základní škola praktická je v současné době ještě stále známá spíše pod názvem Zvláštní 

škola. V posledních několika letech převládl názor, že tento název je diskriminační, proto se 

v roce 2005 MŠMT rozhodlo i pod tlakem Evropské unie pro přejmenování zvláštních škol 

na základní školy, respektive na z ákladní školy praktické. 

Vzdělávání žáků probíhá podle „Vzdělávacího programu zvláštní škola", č.j. 22980/ 

97-22 s platností od 1. 9. 1997. Tento program je ovšem dobíhající. Výuka v 1., 2., 6. a 7. 

ročníku probíhá již podle školních vzdělávacích programů. Tyto programy školy vytvořily 

podle „Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání s přílohou upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením". 

Výchovně vzdělávací proces na základní škole praktické se přizpůsobuje úrovni 

psychofyzického rozvoje žáků. Vzhledem к variabilitě jejich schopností a dosažené úrovně 

vědomostí je nezbytné uplatňovat při jejich vzdělávání individuální přístup. Ten by měl být 

odpovídající jejich vývojovým a osobnostním zvláštnostem. 

Z individuálního přístupu vyplývá i možnost vytvářet žákům individuální vzdělávací 

plány, které se časově přizpůsobují zvládám učiva v určitých předmětech. Řada žáků na těchto 

školách potřebuje pro pochopení daného učiva delší časový úsek, případně i speciální 

metody práce. Proto je na základních školách praktických také snížen počet žáků ve třídách, 

v současné době je maximální naplnění takové třídy na prvním stupni 12 a na druhém stupni 

14 žáků. V některých odůvodněných případech může ve třídě spolupracovat se speciálním 

pedagogem také asistent pedagoga. V jedné třídě bývají též vzděláváni žáci ze dvou i více 

ročníků. 

Pro vřazení žáka do základní školy praktické je nutné doporučení dvou na sobě nezávislých 
institucí. Bývá to návrh pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogického 
centra a vyjádření ošetřujícího dětského lékaře. Bez vyšetření v těchto institucích, jejich 
doporučení a bez souhlasu rodičů, nemůže ředitel(ka) žáka pro vzdělávání do školy tohoto 
typu přijmout. 
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3.2 Profil žáka základní školy praktické 

Do základní školy praktické přicházejí žáci, jejichž mentální schopnosti jsou 

diagnostikovány v pásmu 50 - 70 IQ. Jsou vychovatelní a vzdělavatelní, svéprávní, mohou 

vykonávat intelektuálně méně náročné práce. „Mají opožděné, těžkopádné myšlení (méně 

chápou, obtížně zvládají abstraktní pojmy, snadno podléhají vlivu jiných osob, nejsou 

schopni orientovat se ve složitějších životních situacích), sníženou kapacitu učení (paměť 

je převážně mechanická). Bývají motoricky neobratní, časté jsou poruchy vnímání. Řeč bývá 

postižena ve všech složkách (gramatická stavba, slovní zásoba, oblast porozumění). Dlouho 

u nich přetrvávají různé závažné dyslálie (poruchy výslovnosti). Tyto děti bývají citově 

nevyspělé, mají sníženou úroveň sebekontroly, chování a prožívání mívá mnoho infantilních 

znaků (infantilismus znamená ustrnutí vývoje na dětském stupni). 

Podle převahy temperamentových rysů lze charakterizovat dva krajní typy tohoto 

mentálního handicapu: 

• eretická forma - je typická neklidem, zvýšenou pohyblivostí, impulzivním jednáním, 
výchovnými problémy. 

• torpidní forma - projevuje se pomalostí, těžkopádností, výrazovou chudostí, někdy 
se vyskytují stereotypní automatické pohyby jako například kýváhí tělem nebo přešlapování." 
(M. Novotná, 1997, s. 66) 

3.3 Specifické zvláštnosti lehce mentálně postižených žáků základní 
školy praktické (vnímání, schopnosti; zájmy) 

Zájmová činnost rozvíjí jedince mnoha směry. Z hlediska rozvoje patří do jejich cílů 
i rozvoj adekvátního vnímání jako jeden z předpokladů pro rozvoj jedince. 

Vnímání 

Hlavní nedostatky vnímání mentálně postižených spočívají v organicky podmíněné 

formě analyticko - syntetické činnosti. V důsledku toho se v různých činnostech projevuje 

zúžená schopnost rozlišovat (v hudbě například tóny, ve výtvarných činnostech rozlišování 
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barev a jejich odstínů). Snížený rozsah vnímání a zpomalenost se projevují i ve vnímání 

prostoru, času, pohybu. Dítě běžné populace vidí prostor globálně, mentálně postižené 

vnímá postupně, čímž se stěžuje jeho orientace. Při vnímání obrazu není dítě schopno 

pochopit perspektivu, částečné překrývání kontur, nerozlišuje pozadí (Krejčířová, 1998, 

s. 35 - 37). 

Schopnosti 

Struktura schopností mentálně postižených je velmi rozdílná. Obecně platí, že jejich 

schopnosti jsou závislé na stupni defektu, v jehož rozsahu mají svou specifičnost. Výzkumy 

ukazují, že se u této populace častěji vyskytují poruchy vnitřních orgánů (vrozené vady 

srdce, poruchy oběhového systému nebo trávicí soustavy). Častěji než u běžné populace 

se také objevují onemocnění dýchacích orgánů. To vše se pak promítá do fyzických i mo-

torických schopností a bývají narušeny i schopnosti smyslové vnímavosti (Krejčířová, 1998, 

s. 38-40). 

Zájmy 

Odborníci v oblasti speciální pedagogiky se shodují v tom, že zájmy osob postižených 

nějakým defektem jsou ve většině případů nedostatečně intenzivní, plytké a nestálé, jsou 

jednostranné a nedostatečně rozvinuté. „Zájmy jsou charakterizovány pasivním vztahem 

к předmětům a činnostem u inertních dětí a neschopností soustředění u dětí vzrušivých. 

Autoři na druhé straně ale také zdůrazňují, že někteří žáci zvláštních škol mohou dosáhnout 

i zájmů odpovídající síly a intenzity." (Krejčířová, 1998, s. 40). 

Úkoly pro rozvoj zájmů takto postižených osob můžeme zobecnit do několika okruhů. 

V první řadě je to úsilí o dosažení souladu mezi individuálním zájmem a schopností dítěte. 

Je třeba vždy vycházet z úrovně schopností dítěte a rozvoje zájmů z hlediska přiměřenosti 

a individuálních zvláštností postižených dětí. (Krejčířová, 1998, s. 40 - 41). 

Z toho tedy vyplývá, že v každém případě musíme i ve volnočasových aktivitách 

uplatňovat individuální přístup к žákům, respektovat jejich věkové a mentální zvláštnosti, 

individuální schopnosti a dovednosti, přihlížet к jejich zájmu a citlivě je pedagogicky 

ovlivňovat. 
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3.4 Problematika výchovy a vzdělávání žáků romské národnosti na 
základní škole praktické 

Do základních škol praktických přicházejí žáci romského etnika, kteří jsou handicapováni 

ve velké míře jazykově. Ve svých rodinách slyší převážně romský, v lepším případě slovenský 

jazyk. Proto je velmi důležité, najít s takovým dítětem adekvátní způsob komunikace, 

postupně ho naučit porozumět obsahu a významu slov, snažit se odstranit předsudky, které 

v naší společnosti stále převládají. 

Velkým problémem je také nepodnětné, sociálně nevyhovující rodinné zázemí. Romové 

bohužel vzdělání nepřikládají většinou velký význam, tradiční romská rodina má odlišný 

hodnotový systém. 

A výběr těchto hodnot je v největší míře ovlivněn a podmíněn právě výchovou v rodině, 

poté školou a následně celou společností. Pro ilustraci předkládám hodnotový systém Romů 

podle V. Ševčíkové: 

• svobodný život 

• uznávání rodových tradic 

• láska к dětem jako vize zachování rodu a budoucnosti 

• peníze 

prožívání přítomnosti 
• preferování požitku 

kolektivní výchova v rodině 

prosazování individuality 

„Romové si sami sebe cení a současně uznávají za nejvyšší hodnoty romského etnika 

upřímnost, přátelství, rodinnou soudržnost, úctu ke starším, lásku к dětem, solidaritu, 

pohostinnost a podobně." (Šotolová, 2001, s. 88 - 89). 

Jak vyplývá z předešlého textu, jsou Romové velmi svobodomyslní, proto i organizování 

jejich volného času není jednoduchou záležitostí. Zejména někteří žáci druhého stupně 

mají problém se zájmových aktivit zúčastňovat pravidelně. S velkým elánem se za začátku 

školního roku přihlásí do různých kroužků a nepovinných předmětů, ovšem s plynoucím 

školním rokem jejich zájem upadá, zvláště zjistí-li, že místo kroužku mohou svůj čas 

věnovat jiným, pro ně v tu chvíli zajímavějším aktivitám. Romové totiž žijí přítomností 

a mnohdy neřeší, co bude zítra. 

Z dostupných informací je zřejmé, že se převážně zajímají o hudbu, tanec a v současné 
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době je samozřejmě jako všechny mladé a dospívající zajímají počítače a různé komunikační 

technologie. 

Je téměř nemyslitelné těmto dětem volnočasové a zájmové aktivity zpoplatnit. Tyto 

rodiny velmi často řeší existenční problémy, a pokud by měly platit za volný čas dětí, potom 

by se děti místo smysluplného trávení volného času v kroužku či školní družině spíše 

toulaly po ulicích a byly tak vystavovány nebezpečí podlehnutí nástrahám v podobě krádeží, 

vandalismu, drogové závislosti a podobně. 
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4 Možnosti výchovy dětí ze základních škol praktických ve volném 
čase 

4.1 Rodinné zázemí žáků základní školy praktické 

Rodina vždycky byla, je a bude hlavním a nejdůležitějším prostředím, ve kterém dochází 

к socializaci dítěte. Z rodiny by měly vycházet základní vzorce slušného a společenského 

chování. Rodina má hlavní odpovědnost za výchovu svých dětí a tato odpovědnost je 

zakotvena i v zákoně. Škola a ostatní výchovné instituce odpovídají vždy jen za určitou dílčí 

část výchovy. 

„Rodina je jedním z nejdůležitějších faktorů ve vývoji dítěte. Je souhrnem vědomých 

i nevědomých podnětů působících již od narození na utváření osobnosti dítěte a má prioritní 

postavení pro rozvoj jedince." (Vocilka, 1998, s. 26). 

„Na způsob výchovy v rodině působí celá řada faktorů, např. sociální postavení rodičů, 

jejich věk, vzdělání a kulturnost rodičů, početnost rodiny, mravní kvality rodičů, ale i způsob 

jejich soužití a hlavně kvalita rodinné výchovy. V posledních letech kvalitu rodinné výchovy 

významně ovlivňuje aspekt ekonomické náročnosti rodinného rozpočtu, který sekundárně 

ovlivňuje rodinu jako celek, vztahy mezi členy rodiny a vede к trvalému napětí v rodině." 

(Sborník příspěvků, 1999, s. 19). 

Výchova ve volném čase taktéž vychází z rodinného prostředí. Je důležité, aby rodiče 

věděli, co dítě ve volném čase dělá, jaké má kamarády. V dnešní době volný čas dětí vyplňují 

i počítačové hry a Internet. Děti často u PC prosedí řadu hodin a vzhledem к moderním 

technologiím komunikují s neznámými lidmi, kteří ne vždy mají dobré úmysly. Rodiče často 

o takovém chování svých dětí nemají vůbec ponětí. 

Je proto důležité se o volný čas svých dětí zajímat. Rodiče by svým dětem měli umět 

nabídnout a zabezpečit kvalitní náplň volného času, měli by být, stejně jako v ostatních 

životních situacích, svým dětem dobrým příkladem. 

Rodina žáka základní školy praktické bývá v mnoha případech neúplná nebo je jeden 

z rodičů nevlastní. Často bývají děti svěřeny do péče prarodičů nebo jiných blízkých 

příbuzných, jelikož vlastní rodiče ve výchově dlouhodobě selhávali nebo jsou právě ve vý-

konu trestu. 

V romských rodinách není výjimkou soužití několika generací, ale i širokého příbuzenstva 

v jednom bytě či domě, kde podmínky nejen pro bydlení nejsou zrovna ideální. Tyto 

rodiny řeší často finanční problémy. Přesto, že rodiny bývají početné, jen málokterý její 

člen pracuje. Tudíž je celá rodina odkázána na sociální dávky, se kterými často nedokáže 
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vhodně hospodařit a brzy po výplatě zůstává opět bez finančních prostředků. To se druhotně 

odráží na docházce žáka do školy, na jeho stravování, oblékání. Nemůžeme proto očekávat, 

že v takové situaci budou rodiče ochotní platit za volnočasové aktivity, které nejsou jako 

například povinná školní docházka stanoveny zákonem. 

Rodinné zázemí žáka základní školy praktické bývá málo podnětné, ovšem toto neplatí 

pro všechny rodiče žáků těchto škol. Je mnoho rodin a rodičů, kteří o své dítě řádně pečují a 

snaží se mu dát to nejlepší, co je v jejich silách. 

4.2 Vrstevnická skupina a její úloha ve volném čase 

Vrstevnická skupina je pro dítě důležitá v každém věku, ovšem na významu získává 

zejména v období puberty. Taková skupina může dítě, respektive dospívajícího ovlivňovat 

jak v pozitivním, tak bohužel i v negativním směru. 

Vrstevnická skupina nabývá na významu v průběhu vývoje dítěte, zvláště od prepuberty, 

v pubertě a v dospívání. Dítě zde projevuje svou spontaneitu. Ovšem i zde musí dodržovat 

určité normy, na kterých se jako člen samo spolupodílí. Dítě je zde přijímáno pro to, jaké 

je, učí se zde souřadné roli, učí se podřizovat se skupině, řešit konflikty, uzavírat a vy-

jednávat kompromisy, učí se ale také řídit, prosazovat se a ovlivňovat dění ve skupině. 

Význam vrstevnické skupiny je právě v tom, že se zde dítě učí žít v rovnocenných vztazích 

s ostatními, kteří jsou jiní než on, ale přesto s nimi musí vyjít Všechny sociální dovednosti, 

které zde dítě získá, bude potřebovat a využívat v celém dospělém životě. Vrstevnická 

skupina je společně se školou a rodinou jedním z prostředí, které dítě a dospívajícího 

socializuje. (Hadj-Moussová, 2003, s. 16). 

4.3 Zařízení výchovy mimo vyučování pro žáky základní školy 
praktické 

Zařízením, kterým při své školní docházce prochází většina dětí, je školní družina. 
Většinou bývá součástí školy, může ale také fungovat jako samostatné zařízení. Je určena 
pro žáky prvního stupně základních škol. Na základních školách praktických ovšem nebývá 
výjimkou, že do školních družin docházejí i žáci druhého stupně, u kterých je díky jejich 
mentálnímu postižení nutné vykonávat celodenní pedagogický dozor a svou mentální úrovní 
se žákům prvního stupně přibližují. 
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Školní družina ve svém programu navazuje většinou na dopolední školní vyučování 

a pokračuje v odpoledních hodinách. 

„Činnost školní družiny navazuje specifickým způsobem na vzdělávací činnost základní 

školy. Není však přímým pokračováním vyučování, ani ho nenahrazuje. Týdenní a denní 

rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny (střídání 

klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních 

činností apod.). Zároveň musí režim vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování 

výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí 

a respektoval jejich věkové zvláštnosti." (Pávková a kol. 2002, s. 114). 

Činnost ve školní družině probíhá formou střídání odpočinkových, rekreačních, 

zájmových, sebeobslužných, veřejně prospěšných činností a přípravy na vyučování. 

Přípravě na vyučování bývá ve většině základních škol praktických věnováno daleko 

více času než na klasických základních školách. Mnozí žáci základních škol praktických 

nemají v domácím prostředí podmínky pro to, aby se mohly dostatečně na vyučování 

připravit. Proto si mnoho z nich právě v družině píše domácí úkoly a připravuje se na druhý 

den. Jelikož i ve školní družině na základní škole praktické je snížený počet žáků najedno 

oddělení, může se vychovatelka dětem v tomto směru dostatečně věnovat. Někdy jí bývá 

nápomocna i asistentka pedagoga nebo romská asistentka. 
v 

Záci základních škol praktických využívají „služeb" školní družiny i proto, že bývá 

většinou zdarma nebo za symbolickou finanční částku, kterou jsou rodiče ještě ochotní 

uhradit. 

Kromě školní družiny fungují na některých základních školách praktických také školní 

kluby, které jsou určené pro žáky druhého stupně základní školy. 

Na rozdíl od školní družiny, která pracuje pravidelně každý den, a žáci jsou do ní při-

hlášeni, mohou školní kluby pracovat jen ve vybraných dnech v týdnu a žáci si mohou 

sami zvolit čas, kdy do takového zařízení přijdou a kdy odejdou. Mohou si zde vybírat 

činnosti, které jsou vychovatelkou nabízeny nebo si zde mohou v rámci určitých pravidel 

činnost organizovat dle svých zájmů. Zde se stěžejními činnostmi stávají hlavně hry na PC 

nebo využívání různého sportovní nářadí a náčiní. Školní kluby bývají většinou opět zcela 

zdarma nebo za mírnou úplatu. 

Většina ostatních zařízení, která nejsou organizovaná školou, nejsou pro děti ze základ-

ních škol praktických příliš dostupná. Jsou to například Domy dětí a mládeže, různé spor-

tovní kluby a zařízení v majetku měst a obcí. Za činnost v těchto zařízeních je od účastníků 
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volnočasových aktivit požadována celkem vysoká finanční částka, kterou rodiče žáků 

základních škol praktických, kteří jsou většinou ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, 

nejsou ochotni a většinou hlavně schopni zaplatit. 

Díky těmto faktům je nutné se otázkou volného času dětí ze základních škol praktických 

stále zabývat. 
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5 Konkrétní nabídka volnočasových aktivit na vybraných základních 
školách praktických 

5.1 Základní škola praktická Městec Králové 

Škola má jedno oddělení školní družiny, které pracuje každodenně a je v provozu i v době 

před vyučováním. Školní klub pracuje třikrát týdně a to hlavně ve dnech, kdy mají žáci 

odpolední vyučování a nemusejí tak dobu, kdy čekají autobusový, či vlakový spoj trávit 

venku. V rámci tohoto klubu pracují tyto zájmové kroužky: 

• stolní tenis 

• zábavný internet 

• kroužek ručních prací 

Žáci se také mohou zúčastnit výuky nepovinných předmětů. Tyto předměty probíhají 

jedenkrát týdně dvě vyučovací hodiny: 

romský jazyk 

• kurz dopravní výchovy 

základy práce s PC 

• logopedická péče 

Pravidelnou zájmovou činnost zajišťují pedagogičtí pracovníci školy. Výuku romského 

jazyka, dějin a tradic Romů vyučuje romská asistentka, která na této škole působí již několik 

let. Veškerá zájmová činnost je pro žáky bezplatná. 

Asi největší oblibě se těší kroužek stolního tenisu. Žáci naší školy se v letošním roce 

probojovali až do republikového kola, kde se dva chlapci stali mistry republiky ve čtyřhře, 

jeden z nich se umístil na druhém místě v kategorii starších žáků. 

5.2 Základní škola praktická Lysá nad Labem 

Pracuje zde jedno oddělení školní družiny, které mohou navštěvovat i žáci vyšších 
ročníků. Provoz školní družiny je v ranních i odpoledních hodinách. 

Ve škole také pracuje několik kroužků: 

• kroužek informatiky 
• kroužek pečení 
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• hra na flétnu a zpěv 

• vlastivědný kroužek 

• šikovné ruce 

• sportovní kroužek 

Vlastivědný kroužek probíhá jednou měsíčně formou celoodpoledního výletu do okolí. 

Kroužek pečení, hry na flétnu a šikovných rukou se uskutečňuje jednou na 14 dní dvě 

vyučovací hodiny, kroužek informatiky pak pravidelně jednu hodinu týdně. 

Všechny zájmové kroužky jsou bezplatné, žáci si hradí pouze výdaje například na 

suroviny nebo jízdné. 

5.3 Základní škola praktická Chlumec nad Cidlinou 

v 

Školní družina na této škole pracuje denně, a to jak v ranních, tak i odpoledních hodinách. 

Je určena žákům, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a dojíždějícím žákům prvního i druhého 

stupně. V rámci školní družiny pracuje kroužek vaření. Suroviny potřebné к výrobě různých 

jídel se nakupují z prostředků, které na tento kroužek věnuje občanské sdružení Most. 

Ve škole pracují tyto kroužky: 

sportovní 

• dopravní 

• výtvarný 

hudební 

Zajímavostí je, že hudební kroužek zde společně s paní učitelkou vede i jeden z tatínků, 
který ovládá několik hudebních nástrojů. Ostatní kroužky vedou pedagogičtí pracovníci 
školy. Všechny kroužky jsou bezplatné. 

Pro žáky druhého stupně má škola širokou nabídku nepovinných předmětů: 

• sportovní hry 

• dopravní výchova 

• výtvarné činnosti 

hudební činnosti 

• kuchařské práce 
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Škola má svůj vlastní sportovní oddíl, který je pododdílem klubu Integra, založeném při 

Speciální škole v Hradci Králové. Oddíl je jednotkou Českého svazu mentálně postižených 

sportovců (ČSMPS). 

5.4 Základní škola praktická Poděbrady 

Na této škole, stejně jako v ostatních, funguje školní družina v ranních i odpoledních 

hodinách. Je určena žákům prvního i druhého stupně a to bezplatně. 

Kroužky, které pracují jednou týdně: 

počítačový 

• sportovní 

• taneční 

• sborový zpěv 

Nepovinné předměty: 

• anglický jazyk 

• ruční práce 

• zdravotní tělesná výchova 

Při škole pracuje občanské sdružení Přístav, které finančně zajišťuje taneční kroužek, 

respektive šaty a kostýmy, které žáci tohoto kroužku používají při svých vystoupeních. 

Podle paní ředitelky je právě o tento kroužek mezi dětmi největší zájem. 



- 2 5 -

6 Výzkumná část 

6.1 Cíle a hypotézy výzkumu 

Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké volnočasové aktivity preferují žáci vybraných základních 

škol praktických, jakým způsobem a v jakém prostředí je realizují. 

Ze své dlouholeté praxe jsem vypozorovala, že pokud se žáci druhého stupně těchto 

typů škol vůbec do zájmových aktivit zapojují, pak většinou do programů, které jim nabízí 

jejich škola. Jako jednu z příčin bych uvedla tu, že v základních školách praktických bývají 

volnočasové a zájmové aktivity realizovány většinou zdarma nebo za mírný, symbolický 

poplatek. Ovšem s věkem ubývá zájem i o činnosti organizované školou, žáci raději tráví 

svůj volný čas neorganizovaně se svými vrstevníky, či kamarády. Toto podle mého názoru 

souvisí se svobodomyslnou povahou hlavně romských žáků, kterou jsem blíže popisovala 

v kapitole 3. Další možnou příčinou by mohlo být i to, že žáci těchto škol bývají uzavřenou 

skupinou, což je bohužel i v současnosti stále platný přežitek z dob minulých, kdy byli žáci 
bývalých zvláštních škol více méně segregováni od žáků klasických základních škol a tím 

zajisté v mnoha případech trpělo i jejich sebevědomí. A proto se prostřednictvím svého 

výzkumu pokusím odpovědět na otázku, zda žáci základních škol praktických realizují své 

zájmy pouze prostřednictvím svých škol nebo zda navštěvují i neškolské subjekty. 

Všimla jsem si také, že v poslední době se žáci snaží zabývat se ve volném čase činnostmi 

nenáročnými, kterými jsou hlavně zábava s kamarády, která bohužel v mnohých případech 

končí vandalstvím a hraničí s trestnou činností. Dalším fenoménem doby je sledování 

televize, DVD nosičů s brutálním či pornografickým obsahem nebo hraní her a chatování na 

počítači. Chatování a hraní různých her jsou ochotni věnovat velmi mnoho času. Troufám 

si tvrdit, že tyto aktivity žáci upřednostňují například před aktivitami sportovního a pohy-

bového charakteru. I na tento problém se ve svém výzkumu zaměřím. 

Sestavila jsem proto tři výchozí hypotézy, na které pomocí vyplněných dotazníků 
odpovím. 

Hypotézy: 

1. Předpokládám, že žáci 6., 7., 8. a 9. ročníků čtyř základních škol praktických dávají 

ve volném čase doma i ve škole přednost hraní a chatování na PC před ostatními činnostmi. 
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2. Předpokládám, že s přibývajícím věkem žáků základních škol praktických ubývá 
jejich zájem o pravidelnou organizovanou činnost a pokud nějaké organizované aktivity 
navštěvují, pak převážně ty, které pro ně připravují jejich školy. 

3. Předpokládám, že žáci druhého stupně základních škol praktických tráví častěji 

volný čas se svými vrstevníky, než se svými rodiči. 

6.2 Metody výzkumu 

Jelikož šlo o jednorázový průzkum, zvolila jsem metodu dotazníku. Předem jsem si 

stanovila oblasti, kterých jsem se ve svém výzkumu chtěla dotknout. První otázky se týkají 

faktů života respondentů. Dalšími otázkami pak zjišťuji, zda děti více preferují aktivity 

pořádané školou nebo organizacemi působícími mimo školní prostředí, zda svůj volný čas 

tráví i s rodiči a co vůbec ve svém volném čase nejraději dělají nebo by dělat chtěly. 

Z těchto oblastí jsem vytvořila 13 otázek a sestavila je do dotazníku. Vzhledem k tomu, 

že dotazovanými byly děti lehce mentálně postižené, snažila jsem se položit otázky tak, 

aby byly stručné a lehce pochopitelné. 

Pilotáž jsem provedla na druhém stupni Základní školy praktické v Městci Králové, v 6., 

7., 8. a 9. ročníku. Je to škola, ve které pracuji, proto zde i práce s žáky byla v tomto směru 

jednodušší, jelikož žáky znám a dokázala jsem odhadnout jejich schopnosti. Zjistila jsem, 

že není možné žákům dotazník pouze rozdat a žádat po nich vyplnění. Bylo nutné si s nimi 

o tématu volného času popovídat, přečíst a vysvětlit jednotlivé otázky z dotazníku. Žákům 

jsem vysvětlila, proč a jak mají dotazník vyplnit, zdůraznila jsem, že dotazník je anonymní 

a s jejich odpověďmi nebudu seznamovat spolužáky. 

Po zkušenosti v domovské škole jsem si telefonicky domluvila s řediteli ostatních škol, 

zahrnutých do mého výzkumu (viz. kapitola 6) schůzku a tyto školy jsem osobně navštívila. 

Požádala jsem ředitele a následně vyučující pedagogy o možnost rozdání dotazníků žákům 

druhého stupně a pohovořila s nimi o problematice volného času ve škole i v jejich regionu. 

S potěšením musím konstatovat, že na všech školách jsem byla srdečně přijata a můj 

výzkum mi byl umožněn. V každé ze škol jsem prožila téměř celý den, což bylo pro mě 

z profesionálního hlediska velice přínosné. 

V každé třídě jsem strávila jednu vyučovací hodinu, s žáky jsem vedla rozhovor o jejich 

volném čase a poté s příslušným vysvětlením rozdala dotazníky к vyplnění. Třídní učitelé 

mi velmi pomáhali usměrňovat kázeň žáků, hlavně ve vyšších ročnících. Rovněž zde třídní 
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učitelé působili jako poradci, někteří žáci se na ně obraceli s žádostí o pomoc při vlastním 

vyplňování dotazníků. 

6.3 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Dotazník obdrželi žáci: 

Základní školy praktické v Městci Králové 

Základní školy praktické v Lysé nad Labem 

Základní školy praktické v Chlumci nad Cidlinou 

Základní školy praktické v Poděbradech 

Celkem bylo rozdáno 128 dotazníků na čtyřech základních školách praktických. Všechny 

dotazníky se vrátily, ovšem dva jsem musela vyřadit, jelikož v nich nebyly vyplněné 

všechny položky, v jednom dotazníku se objevily vulgarismy. Ke zpracování jsem tedy měla 

к dispozici 125 vyplněných dotazníků. 

V nabídce volnočasových aktivit provozovaných školou jsou si všechna čtyři zařízení 

podobná. Ve všech čtyřech školách najdeme kroužky sportovní, počítačové nebo hudební. 

Další nabídka se v každé škole odvíjí dle toho, jaké možnosti,-specializace a znalosti mají 

její pedagogové. V Městci Králové je to například romský kroužek, který vede romská 

asistentka působící na škole. Ovládá romský jazyk, zná tradice a zvyky Romů. Tento kroužek 

je u dětí oblíbený a navštěvují ho nejen romské děti. Konkrétní nabídku volnočasových 

aktivit nabízených školami uvádím v kapitole 5. 

Nabídka volnočasových aktivit organizovaných mimo školuje také srovnatelná. Ve všech 

městech je kino, základní umělecká škola, sportovní svazy a tělovýchovné jednoty, jako 

například Sokol. Ve všech těchto městech také funguje Junák. V Poděbradech a Chlumci 

nad Cidlinou ještě navíc provozují svou činnost Domy dětí a mládeže. Podle slov pedagogů 

zkoumaných škol ale žáci tato zařízení navštěvují jen sporadicky a to hlavně z finančních 

důvodů. Za veškeré kroužky a oddíly se totiž platí a i jakékoli vybavení, například sportovní 

(na fotbal, florbal, hokej apod.), stojí nemalé finanční částky, na které rodiny žáků základních 

škol praktických, které jsou většinou sociálně slabé, prostě nemají. 
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6.4 Výsledky výzkumu 

Celkový počet dotazníků 125 

Počet dívek 51 

Počet chlapců 74 

Počet položek v dotazníku 13 

Kruhový graf č. 1 názorně ukazuje počet žáků v jednotlivých ročnících. Z grafu vyplývá, 

že v devátých ročnících je nejvíce žáků a s nižším ročníkem počet žáků klesá. 

Graf č. 1 
Počet žáků v ročnících 

• 6. ročník • 7. ročník • 8. ročník Ш 9. ročník 

Kruhový graf č. 2 znázorňuje procentuální zastoupení chlapců a dívek v 6., 7., 8. a 9. 
ročnících čtyř základních škol praktických. Jak vyplývá z grafu, převažují chlapci nad 
dívkami a to o celých 18%. 
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Graf č. 2 

Rozdělení žáků dle pohlaví 
• Dívky • Chlapci 

Hypotéza č. 1 
Předpokládám, že žáci 6., 7., 8. a 9. ročníků čtyř základních škol praktických dávají 

ve volném čase doma i ve škole přednost hraní a chatování na PC před ostatními 
činnostmi. 

«4 

К vyslovení této hypotézy mě vedla hlavně moje zkušenost z praxe. Myslím si, že v posled-

ní době se zájmy dětí upínají většinou к počítačům, podle mého názoru jejich komunikace 

až nezdravě probíhá přes různé komunikační programy v PC, jako například ICQ, Skype 

a různé chaty i mobilní telefony. Ubývá tak vzájemné komunikace „tváří v tvář" a myslím 

si, že tím dochází i k tomu, že se nerozvíjí určité sociální komunikační dovednosti. К této 

hypotéze se vztahují otázky číslo 4, 5, 6 a 8 (viz. kapitola 9). 

V otázce č. 4 žáci odpovídali na to, čemu se ve školní družině či klubu nejvíce věnují. 

34% všech dotázaných žáků odpověděla, že v těchto zařízeních preferují sportovní činnosti. 

Je možné, že výběr sportovních činností vychází i z faktu, že různé sportovní kroužky 

nabízejí všechny čtyři sledované školy. Hraní her a chatování na počítači uvedlo celkem 36 

žáků ze 125 dotázaných, což je 29%. Na třetím místě je odpověď ta, že žáci preferují možnost 

samostatného výběru ostatních her (deskových, karetních apod.) Pro lepší přehlednost 

přikládám graf č. 3, který kompletně znázorňuje preference volnočasových aktivit ve škole. 
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Graf č. 3 

Preference volnočasových aktivit 
ve škole 

• Sportovní činnost • Výtvarná a pracovní činnost 

• Hry na PC • Ostatní hry (deskové, stavebnice) 

• Něčím jiným 

Ve větší míře se sportovním činnostem věnují chlapci, kde ze 74 dotázaných tyto činnosti 

preferuje 31 žák. Dívky ve větší míře dávají přednost výtvarným a pracovním činnostem, 

či deskovým, stolním nebo karetním hrám. 

Také hrám a chatování na počítači se věnují převážně chlapci. O preferencích volnočaso-

vých aktivit chlapců a dívek ve škole svědčí i následující graf č. 4. 

Graf č. 4 

Preference volnočasových aktivit 
ve škole dle pohlaví žáků 

ы Chlapci ы Dívky 

31 
ss 

26 

17 

Sportovní Výtvarná a Hry na PC Ostatní hry Něčím jiným 
činnost pracovní činnost (deskové, 

stavebnice) 
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Z výzkumu tedy vyplývá, že žáci základních škol praktických upřednostňují ve škole 

sportovní činnosti před hraním a chatováním na počítači. Souhrnné vyhodnocení této 

otázky přikládám také v příloze č. 2, tabulka č. 4 

V otázce č. 5 žáci vypisovali kroužky a nepovinné předměty, které ve škole navštěvují. 

V největší míře se v odpovědích vyskytovaly kroužky sportovní, počítačové a hudební. 

Otázka č. 6 se týkala kroužků, které žáci navštěvují mimo školu. Zde se ukázalo, že 70% 

všech žáků nenavštěvuje žádný kroužek mimo svou školu. Žáci, kteří nějaký kroužek mimo 

školu navštěvují, uváděli většinou návštěvu některých tělovýchovných jednot, kde hrají 

většinou fotbal, cvičí v Sokole nebo se účastní schůzek sdružení Skaut (příloha č. 2, tabulka 

č. 6). 

Otázka č. 8 se týkala volného času doma. Zde žáci vybírali jednu z možností, čemu 

se nejvíce věnují doma, po návratu ze školy. Z nabízených možností vybralo 37% všech 

dotázaných sledování televize, videa nebo DVD. Na druhém místě 30% dotazovaných 

vybralo hraní her a chatovaní na počítači a na třetím místě byla s 20% odpověď, že si hraje 

s kamarády. Smutný fakt je ten, že pouze 2% žáků tráví čas se svými rodiči. Toto ukazuje 

graf č. 5, graf č. 6 pak ukazuje výběr volnočasových aktivit chlapců a dívek v domácím 

prostředí. Souhrnné výsledky jsou zpracovány v příloze č. 2, tabulka č. 8. 

Graf č. 5 

Preference volnočasových aktivit 
doma 

• Příprava na vyučování • Sledování TV • Hraní her na PC 

И Hraní s rodiči 0 Hraníš kamarády E Zájmový kroužek 

• Jiné 

2% 



-32 -

Graf č. 6 
Preference volnočasových aktivit 

doma dle pohlaví žáků 
u Dívky li Chlapci 

28 

Příprava na Sledování Hraní her 
vyučování TV na PC 

Hraníš 
rodiči 

Hraníš 
kamarády 

Zájmový 
kroužek 

Jiné 

Po zhodnocení všech výsledků konstatuji, že hypotéza č. 1 se nepotvrdila. Žáci 

druhého stupně základních škol praktických nedávají přednost hraní a chatování na počítači 

před ostatními volnočasovými aktivitami, nýbrž upřednostňují ve školním prostředí 

sportovní a pohybové činnosti, v domácím prostředí upřednostňují sledování televize nebo 

DVD. 

Hypotéza č. 2 
Předpokládám, že s přibývajícím věkem žáků základních škol praktických ubývá 

jejich zájem o pravidelnou organizovanou činnost a pokud nějaké organizované 
aktivity navštěvují, pak převážně ty, které pro ně připravují jejich školy. 

К této hypotéze jsem opět dospěla vlastní praxí. Vypozorovala jsem, že s přibývajícím 

věkem žáků ubývá jejich zájem o pravidelné volnočasové aktivity. Pokud se na začátku 

školního roku přihlásí do některého zájmového kroužku, nepovinného předmětu, školní 

družiny či klubu, pravidelně vydrží chodit maximálně do pololetí a s příchodem jarních 
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měsíců už bývá problém žáky ve volnočasových aktivitách něčím nadchnout a docílit vůbec 

toho, aby kroužky a nepovinné předměty navštěvovali. Tady pak záleží na motivaci a také 

pedagogickém umu a talentu vyučujících. 

К této hypotéze se vztahují otázky číslo 3, 7 a 10 (viz. kapitola 9). 

Otázka č. 3 se týká pravidelnosti navštěvování školní družiny či školního klubu. 

V následujícím grafu č. 7 můžeme sledovat tu skutečnost, že s přibývajícím věkem klesá 

zájem o pravidelnou návštěvu, naopak přibývá zájem o občasné využití těchto zařízení. 

Grafe. 7 
Návštěvnost ŠD a ŠK 

• Pravidelně ш Občas • Vůbec 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Souhrnné tabulky č. 3a, 3b, Зс a 3d v příloze č. 2 potom ukazují, že zatímco v šestých 
ročnících ŠD nebo ŠK navštěvuje 63% všech respondentů tohoto ročníku, v devátých 
ročnících je pak pravidelná návštěvnost naprosto nulová a to jak u chlapců, tak i u dívek. 
Velký skok nastal mezi sedmým a osmým ročníkem, kde pravidelná návštěvnost klesla 
ze 30% na 6%. 

Otázka č. 7 v dotazníku byla velmi jednoduchá, žáci zde měli vyjádřit, zda raději navště-
vují kroužky ve škole, či kroužky například ve městě nebo obci, kde žijí. Následující graf č. 8 
dokazuje, že 85% všech dotázaných jednoznačně upřednostňuje volnočasové aktivity, které 
jim nabízejí jejich školy. 
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Graf č. 8 
Návštěvnost kroužků ve škole 

a mimo školu 
ш Ve škole • Mimo školu 

Pokud žáci nějaké kroužky mimo školu navštěvují, pak chlapci převážně uváděli, 
že chodí hrát fotbal, děvčata pak chodí cvičit do Sokola, či aerobic. 

Z odpovědí na otázku č. 10 vyplývá, že se žáci ve 45% ye volném čase věnují také 
neorganizovaným činnostem, jako je například péče o domácí zvíře, sestavování různých 
sbírek, hraní na hudební nástroj a podobně, ovšem 55% žáků se žádné takové činnosti 
nevěnuje a ani věnovat nechce (tabulka ě. 10 v příloze č. 2). 

Hypotéza č. 2 se potvrdila. Zájem o organizovanou činnost s přibývajícím věkem klesá 
a žáci druhého stupně základních škol praktických upřednostňují volnočasové aktivity 
organizované na j ej ich školách. 

Hypotéza č. 3 
Předpokládám, že žáci druhého stupně základních škol praktických tráví častěji 

volný čas se svými vrstevníky, než se svými rodiči. 
Třetí a poslední hypotéza vychází také z mých pracovních zkušeností na základní škole 

praktické. Při různých rozhovorech s dětmi v průběhu vyučování, ale spíše na mimoškolních 
akcích, při kterých děti bývají otevřenější a přístupnější к jakékoli komunikaci, se dovídám, 
že děti tráví s rodiči jen velmi málo času. Společné výlety, či dovolené tyto děti prakticky 
neznají, možná i z ekonomických důvodů, které jsem již několikrát ve své práci zmínila. 
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Možná i proto vyhledávají žáci druhého stupně základních škol praktických své vrstevníky, 

se kterými tráví svůj volný ěas. Vrstevnická skupina nabývá na významu v průběhu vývoje 

dítěte, zvláště od prepuberty, v pubertě a v dospívání. 

К této hypotéze se vztahují otázky číslo 9, 11, 12, 13 (viz kapitola 9). V otázce č. 9 

odpovídali žáci na to, s kým tráví nejvíce svůj volný čas. Jak ukazuje graf č. 9, žáci nejvíce 

tráví volný čas s kamarády. Volný čas s rodiči tráví opravdu minimální počet žáků, pouhých 

16 ze 125 dotázaných respondentů zatrhlo v dotazníku tuto odpověď. Obdobný počet 

respondentů odpovědělo, že volný čas tráví s úplně někým jiným. Uváděli většinou příbuzné 

a to prarodiče nebo sourozence. Velmi smutný je potom fakt, že 8 dotazovaných odpovědělo, 

že volný čas tráví nejčastěji samo. 

Procentuální vyjádření přehledně ukazuje tabulka č. 9 (příloha č. 2), kde je propad mezi 

trávením volného času s kamarády (73%) a volným časem tráveným s rodiči (pouhých 13%) 

přehledně znatelný. 

Graf č. 9 
Trávení volného času mimo školu 

• Celkem • Dívky • Chlapci 

89 

S kamarády S rodiči Sám(a) S někým jiným 

V otázce č. 11 měli žáci zhodnotit, zda se jim rodiče ve volném čase dostatečně věnují. 60% 

dotázaných se domnívá, že se jim sice rodiče věnují, ale jenom občas a velmi nepravidelně, 

26% dotázaných se dokonce domnívá, že se jim rodiče věnují hodně málo. 4% žáků dokonce 

přiznala, že se jim rodiče vůbec nevěnují. Maximální, pravidelnou a dostačující péči pak 
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udává 10% žáků. Přehledně toto uvádí následující graf č. 10 a tabulka č. 11 (příloha č. 2). 
V tomto grafu můžeme názorně vidět, jak svou situaci s trávením volného času s rodiči vidí 
dívky a jak chlapci. Další graf č. 11 pak ukazuje procentuální vyjádření 125 respondentů. 

Graf č. 10 

Péče rodičů ve volném čase 
dle pohlaví žáků 
• Celkem • Dívky • Chlapci 

75 

Ano, hodně a Ano, občas Ano, ale hodně Ne, nevěnují 
pravidelně málo 

Graf č. 11 
Péče rodičů ve volném čase 

• Ano, hodně a pravidelně • Ano, občas Ano, ale hodně málo • Ne, nevěnují 



- 3 7 -

Následující otázka č. 12 navazuje na předchozí. 22% žáků uvedla, že by si přála trávit více 

času s rodiči, 34% jsou spokojená a více volného času s rodiči nevyžadují, ovšem 44% všech 

dotázaných se nedokázala rozhodnout. Přehledně o tomto vypovídá tabulka č. 12 (příloha č. 

2). 

Poslední otázka měla zmapovat obsah času tráveného s rodiči, toho, co žáci se svými 

rodiči dělají společně. Bohužel největší procento dotázaných, celých 45% uvedlo, že volný 

čas společně vůbec netráví, každý si dělá, co chce. Další velká skupina uvedla, že spolu 

sledují televizi, video nebo DVD (29%). Jen malé procento žáků uvedlo, že si doma společně 

hrají nebo pracují (6%, respektive 9%). 

Po vyhodnocení odpovědí na všechny otázky, které se vážou к této hypotéze lze 

konstatovat, že hypotéza č. 3 se potvrdila. 
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7 Závěr 

Tento průzkum by měl přispět к vytvoření komplexnější představy o preferencích žáků 

druhého stupně základních škol praktických v oblasti jejich volného času. Měl by tak nám, 

pedagogům napovědět, jaké činnosti tyto žáky uspokojují, jaké činnosti bychom jim v jejich 

volném čase měli nabízet a předcházet tak sociálně patologickým jevům. 

Jako velmi pozitivní hodnotím fakt, že žáci v dnešní době ve škole přece jen dávají 

přednost sportu a pohybovým aktivitám před činnostmi souvisejícími s počítači jako jsou 

například chatování a hraní her. Tato skutečnost totiž vyplývá z odpovědí v dotaznících. 

Proto bychom se i nadále této oblasti měli ve školách tohoto typu věnovat a snažit se získávat 

finanční podporu nejen od Českého svazu mentálně postižených sportovců, ale i od ostatních 

organizací a dále pořádat školní, okresní, oblastní a hlavně republiková kola v různých 

druzích sportů a motivovat tak žáky k tomu, aby vynikali například jako výborní sportovci 

a ne tím, že se mluví a píše o jejich vandalství a trestné činnosti. 

Žáci také uvedli, že dávají přednost volnočasovým aktivitám pořádaným ve škole před 

kroužky a aktivitami pořádanými jinými organizacemi. Proto rozhodně s výsledky tohoto 

výzkumu seznámím své kolegy, aby si uvědomili, že právě oni jsou těmi, kteří mohou volný 

čas svých svěřenců velmi ovlivňovat. Je nutné a důležité podporovat smysluplné trávení 

volného času, zvláště u žáků lehce mentálně postižených právě na základních školách 

praktických. Na druhé straně bude jistě důležité se zamyslet nad tím, proč žáci preferují 

volnočasové aktivity ve škole před akcemi pořádanými institucemi mimo školu. Je nutné 

nadále „bourat" bariéry mezi žáky základních škol praktických a žáky klasických základních 

škol a v současném trendu inkluzivního školství tyto děti integrovat do běžné společnosti. 

Trochu jiná situace pak nastává v trávení volného času v domácím prostředí, kde už se žáci 

tolik nevěnují sportovním aktivitám a v odpovědích uvádějí, že převážnou většinu volného 

času tráví sledováním televize a DVD, hraním her na počítači nebo s kamarády. Jen malé 

procento dětí uvedlo, že svůj volný čas tráví společně s rodiči. Možná tato skutečnost 

vychází i z toho, že v období puberty, kdy jsou žáci právě na druhém stupni základní školy, 

vyhledávají spíše vrstevnickou skupinu, ve které se prosazují a seberealizují, nacházejí sami 

sebe. 

Ovšem celá čtvrtina dotázaných žáků se vyjádřila, že se jim rodiče věnují velmi málo 
a neprovozují spolu žádné činnosti. Někteří dokonce uvedli, že se jim rodiče nevěnují vůbec 
a dokonce by si 22% žáků přála, aby se jim rodiče věnovali více. Možná by bylo dobré 
například na třídních schůzkách seznámit rodiče s tímto výzkumem a přivést je к zamyšlení 
nad trávením volného času se svými dětmi. 
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3 Přílohy 

Příloha č. 1 

Dotazník 

DOTAZNÍK 

Děvčata a chlapci, 

prosím Vás o pravdivé vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky nás budou informovat o tom, jak 

trávíte svůj volný čas a zároveň poslouží jako inspirace pro další práci. Pravdivou odpověď 

zakroužkuj nebo doplň správný údaj. Dotazník je anonymní. 

1. Jsi: a) chlapec b) dívka 

2. Chodíš do: a) 6. ročníku b) 7. ročníku c) 8. ročníku d) 9. ročníku 

3. Navštěvuješ školní družinu, školní klub: 

a) pravidelně 

b) občas 

c) vůbec 

4. Ve školní družině či školním klubu se nejvíce zabýváš: 

a) sportovní činností 
b) výtvarnou či pracovní činností 

c) hraješ si na počítači 
d) hrami, které si sám(a) vybereš. Např. stolní hry, stavebnice a podobně 
e) něčím jiným (čím) 

5. Vypiš kroužky nebo nepovinné předměty, které ve škole navštěvuješ: 

6. Pokud navštěvuješ i jiné kroužky, které jsou organizované mimo tvoji školu, uveď 
jaké a kde 
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7. Navštěvuješ raději kroužky ve škole nebo ty, které jsou organizované mimo školu?: 

a) kroužky ve škole 

b) kroužky mimo školu 

8. Po návratu ze školy se doma nejčastěji věnuješ: 
(zakroužkuj jednu možnost) 

a) přípravě na vyučování 

b) sledování televize, videa, DVD 

c) hraní her a chatování s kamarády na počítači 

d) povídání a hraní s rodiči 

e) hraní s kamarády 

f) chodím do zájmového kroužku 

g) něčemu jinému 

9. Mimo školu svůj volný čas nejvíce trávíš: 

a) s kamarády 

b) s rodiči 

c) sám, sama 

d) s někým jiným (s kým) 

10. Věnuješ se ve volném čase také neorganizované činnosti? Například starání se o 
domácí zvíře, sbírání známek a podobně.: 

a) ano 

b) ne 

11. Myslíš si, že se ti rodiče ve volném čase věnují? 

a) ano, hodně a pravidelně 

b) ano, občas 

c) ano, ale hodně málo 

d) ne, nevěnují 

12. Kdyby to bylo možné, chtěl(a) bys být ve volném čase s rodiči častěji? 

a) ano 

b) ne 

c) nevím 
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13. Když se celá rodina sejdete doma, co nejčastěji děláte?: 

a) povídáte si nebo společně hrajete hry 

b) díváte se na televizi, video, DVD 

c) společně pracujete 

d) každý co chce, společně nic 

e) něco jiného (co) 
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Příloha č. 2 

Souhrne tabulky 

Otázka č. 1: Jsi chlapec nebo dívka? 

Tabulka č. 1 

Počet žáků % 
Dívka 51 41 % 

Chlapec 74 59% 
Celkem 125 100 % 

Otázka č. 2: Chodíš do 6., 7., 8. nebo 9. ročníku? 

Tabulka č. 2 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Celkem % 
Dívka 7 12 15 17 74 41 % 
Chlapec 12 15 20 27 51 59% 
Celkem 19 27 35 44 125 100 % 

Otázka č. 3: Navštěvuješ ŠD nebo ŠK? 

Tabulka č. 3a 

6. ročník 
Celkem % Dívky Chlapci Celkem % 

Pravidelně 5 7 12 63% 
Občas 2 5 7 37% 
Vůbec 0 0 0 0 % 
Celkem žáků 7 12 19 100 % 

Tabulka č. 3b 

7.ročník Celkem % 
Dívky Chlapci Celkem % 

Pravidelně 6 2 8 30% 
Občas 5 10 15 56% 
Vúbiľ 1 3 4 14% 
lelkem žáků 12 15 27 100 % 
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Tabulka č. Зс 

8 . ročník Celkem % 
Dívky Chlapci 

Celkem % 

Pravidelně 2 0 2 6% 
Občas 12 15 27 77% 
Vůbec 1 5 6 17% 
Celkem žáků 15 20 35 100 % 

Tabulka č. 3d 

9 . ročník 
Celkem % Dívky Chlapci Celkem % 

Pravidelně 0 0 0 0% 
Občas 10 5 15 34% 
Vůbec 7 22 29 66% 
Celkem žáků 17 27 44 100% 

Otázka č. 4: Ve školní družině či školním klubu se nejvíce zabýváš. 

Tabulka č. 4 

Dívky Chlapci Celkem % 
Sportovní činnosti 11 31 42 34% 
Výtvarné a pracovní činnosti 8 2 10 8% 
Hry na počítači 10 26 36 29% 
Hry dle vlastního výběru 17 12 29 23% 
Jiné činnosti 5 3 8 6% 
Celkem žáků 51 74 125 100% 

Otázka č. 5: Kroužky nebo nepovinné předměty navštěvované ve škole. 
Tabulka č. 5 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

Dívky Chla pci 6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník Celkem % Celkem % 

Žádný kroužek 2 5 10 15 14 27% 18 24% 
Jeden kroužek 9 12 9 8 20 39% 18 24% 
Dva a více kr. 4 2 6 5 17 34% 38 52% 
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Otázka č. 6: Pokud navštěvuješ i jiné kroužky, které jsou organizované mimo 

tvoji školu, uveď jaké a kde. 

Tabulka č. 6 

Dívky Chlapci Celkem % 
Žádný kroužek 38 49 87 70% 
Jeden a více kroužků 13 25 38 30% 

Otázka č. 7: Navštěvuješ raději kroužky ve škole nebo ty, které jsou organizované 

mimo školu? 

Tabulka ě. 7 

Dívky Chlapci Celkem % 
Kroužky ve škole 49 57 106 85% 
Kroužky mimo školu 2 17 19 15% 

Otázka ě. 8: Po návratu ze školy se doma nejčastěji věnuješ. 

Tabulka č. 8 

Dívky Chlapci Celkem % 
Příprava na vyučování 4 1 5 4% 
Sledování TV, DVD 18 28 46 37% 
Hraní her na PC 12 26 38 30% 
Hraní s rodiči 2 0 2 2% 
Hraní s kamarády 11 14 25 20% 
Zájmový kroužek 3 2 5 4% 
Jiné 1 . 3 4 3% 
Celkem žáků 51 74 125 100% 

Otázka č. 9: Mimo školu svůj volný čas nejvíce trávíš. 
Tabulka č. 9 

Dívky Chlapci Celkem % 
S kamarády 34 55 89 71 % 
S rodiči 11 5 16 13% 
Sám(a) 2 6 8 6% 
S někým i iným 4 8 12 10% 
Celkem žáků 51 74 125 100% 
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Otázka č. 10: Věnuješ se ve volném čase také neorganizované činnosti? 

Tabulka č. 10 

Dívky Chlapci Celkem % 
Ano 32 24 56 45% Ne 19 50 69 55% 
Celkem žáků 51 74 125 100% 

Otázka č. 11: Myslíš si, že se ti rodiče ve volném čase věnují? 
Tabulka č. 11 

Dívky Chlapci Celkem % 
Ano, hodně a pravidelně 7 5 12 10% Ano, občas 31 44 75 60% 
Ano, ale hodně málo 11 21 32 26 % 
Ne, nevěnují 2 4 6 4% 
Celkem žáků 51 74 125 100% 

Otázka č. 12: Kdyby to bylo možné, chtěl(a) bys být ve volném 
Tabulka č. 12 

čase s rodiči častěji? 

Ano 
Dívky 

19 
Chlapci 

9 
Celkem 

28 
% 

22% Ne 20 23 43 34% Nevím 
Celkem žáků 

12 
51 

42 
74 

54 44% 

Otázka č. 13: Když se celá rodina s< 
Tabulka č. 13 

;jdete doma 

Dívky 

co nejčastě 

Chlanri 

125 

jí děláte? 

100% 

Společné hry 
Sledování TV, DVD 
Společná práce 

5 
17 
2 J 

2 
20 
9 

lelkem 
7 

37 

% 
6% 

29% 

Každý, co chce - společně nic 
Něco jiného 
Celkem žáků 

21 
6 

51 

35 
8 

74 

11 
56 
14 

125 

9% 
45% 
11 % 

100% 


