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ANOTACE 

Diplomová práce se zabývá vzděláváním žáků v právech dítěte v podmínkách 

malotřídní školy. Ke splnění cílů diplomové práce bylo vytvoření metodiky pro 

vyučování práv dítěte v podmínkách malotřídní školy a její ověření v praxi. Tento 

záměr byl uskutečňován pomocí dílčích cílů jako je analýza právních dokumentů, které 

se váží к vzdělávání žáků v právech dítěte, zmapování podmínek pro realizaci výuky, 

čímž bylo vytvoření kauzuistiky Základní školy a mateřské školy Holetín, způsob 

ukotvování práv dítěte a jejich výuky ve Školním vzdělávacím programu „Poznávám 

svět" této školy, a v závěru samotné ověření didaktického materiálu akčním výzkumem. 

Klíčová slova - dětská práva, právní dokumenty, metodika, výuka, malotřídní škola, 

ANNOTATION 

The thesis deals with education of pupils in right of the child in the first stage of 

Primary school. The creation of the methodics for education in right of the child and 

putting it to practice are the aims of my thesis. This aim has been putting across using 

partial aims as analysis of the legal documents, which collocate with the education of 

pupils in right of the child, mapping the conditions for the education in order to realize 

the education, therefore the casuistry of Primary and Maternity school of Holetín has 

been created, the way of the right of the child settling and their education in School 

educational programme „Getting to know the world" of this school, and at the end the 

confirmation of the didactic materials by the operational research. 

Key words— right of child, legal documents, methodics, education, first stage of 

primary schoul, didactic material, School educational programme, operational research 



OBSAH: 

Úvod a cíle 

I. Teoretická část 

1. Historický vývoj práv dítěte 8 

2. Právní ochrana práva dítěte zakotvená v dokumentech 11 

2.1. Úmluva o právech dítěte 11 

2.1.1. Přípravná fáze 11 

2.1.2. Přijetí Úmluvy 12 

2.1.3. Základní principy Úmluvy 12 

2.1.4. Klasifikace práv v Úmluvě 13 

2.2. Dětská práva v dokumentech MŠMT 15 

2.2.1. Období před RVP 15 

2.2.2. Rámcový vzdělávací program 15 

2.2.2.1. Začlenění průřezového tématu osobnostní a sociální výchova 16 

2.2.2.2. Tématické okruhy průřezového tématu osobnostní a sociální výchova 18 

2.3. Školní řád 18 

3 Vývoj dětí mladšího školního věku 20 

3.1 .Členění školního věku 20 

3.2.Charakteristika mladšího školního věku 20 

3.3. Zaměření výuky 21 

3.4. Základní sociální skupiny ovlivňující vývoj a učení dítěte 22 

4. Specifika malotřídních škol 24 

II. Didakticko-empirická část 

1 .Tvorba ŠVP z hlediska začleňování práv dítěte 27 

1.1. Podmínky tvorby ŠVP 27 

1.1.1. Základní škola a mateřská škola Holetín 28 

1.2. Okolnosti tvorby ŠVP v ZŠ a MŠ Holetín ľ. 29 

1.3. Proces začleňování a reflexe po dvou letech z hlediska práv 31 

1.3.1. Tvorba projektu „Bezpečně do školy" 33 

5 



1.3.2. Ukotvování práv pomocí festivalu „Jeden svět dětem" 35 

2. Soubor metodických námětů pro vyučování práv na malotřídní škole 38 

2.1. Materiály pro výuku dětských práv 38 

2.1.1. Publikace „Ahoj, Úmluvo!" 38 

2.1.2. Slabikář dětských práv: Vím, co smím? 39 

2.1.3. První kroky 40 

2.1.4. Seznam odkazů na informace pro výchovu к dětským právům 40 

2.2. Metody použitelné pro výuku práv 41 

2.3. Vyučování práv 45 

2.3.1. Téma hodiny: Máš svá práva 46 

2.3.2. Téma hodiny: Já mám právo, ale ty máš také právo 51 

2.3.3. Téma hodin: Právo na jméno, adresa 55 

2.3.4. Téma hodiny: Máš právo mít své kamarády 61 

2.3.5. Téma hodiny: Máš právo na domov 65 

2.3.6. Téma hodiny: Máš právo na vzdělání 70 

2.3.7. Téma hodiny: Máš právo na život bez hladu. Právo na dostatek zdravé potravy 72 

2.3.8. Téma hodiny: Máš právo na pomoc v nemoci. Máš právo na ochranu zdraví 75 

2.3.9. Téma hodiny: Máš právo na hru (Všechny děti na světě si hrají) 78 

3. Závěr didakticko-empirické části 81 

Závěr 

Literatura a informační zdroje 

Přílohy 

6 



ÚVOD A CÍLE 

Smysl výchovy к lidským právům a právům dítěte v mladším školním věku tkví 

právě ve specifičnosti tohoto období. Dodržování práv dítěte a lidských práv se obecně 

týká především chování a jednání člověka. Cílem výchovy к lidským právům a právům 

dítěte jsou především jisté dovednosti, postoje a až s nimi následně související znalosti. 

Ve školním období dětí jsou cíle výchovy upřeny zejména na pěstování hodnot a 

návyků. Ve výchově к právům dítěte a lidským právům nejde jen o naučení se, jaká 

práva děti mají a co obsahují jednotlivé dokumenty této problematiky. Jde především o 

to, aby žák sám práva lidí neporušoval, aby nikomu práva nebral a naopak se snažil hájit 

práva druhých. Výchova к lidským právům a právům dítěte je o mezilidských vztazích 

- o solidaritě, slušnosti, toleranci, přizpůsobení se druhým, snaze vyjít s lidmi kolem 

sebe, o respektu... 

Hlavní smysl, proč se zaměřit na práva dětí tkví v tom, jak děti chránit a učit je, 

aby se chránily samy, provázet je při jejich rozvíjení a spoluvytvářet podmínky jejich 

života tak, aby se ho mohly účastnit. 

Záměrem vzdělávání к lidským právům je vést děti к toleranci a kultuře lidských 

vztahů, к předcházení konfliktů, násilí a pro řešení vzniklých sporů pokojným 

způsobem. 

Dále je zapotřebí zprostředkovat jim osvojení všeobecně uznávaných etických hodnot. 

Hlavní cíl diplomové práce je vytvoření metodiky pro vyučování práv dítěte 

v podmínkách malotřídní školy a její ověření v praxi, tzn. že její těžiště je 

v didakticko-empirické části. Pro teoretickou část to znamená vytýčit si dva následující 

cíle.: 

1) analyzovat právní dokumenty, které se váží к vzdělávání žáků v právech dítěte, 

2) vystihnout hlavní znaky malotřídních škol. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

V teoretické části, jak jsem předznamenala v úvodu, se budu zabývat dílčími cíli 

diplomové práce. Tato práce spočívá v analýze právních dokumentů, které ošetřují 

vzdělávání žáků v právech dítěte, a v posouzení znaků malotřídních škol. 

1. HISTORICKÝ VÝVOJ PRÁV DÍTĚTE 

Otázkou lidských práv a práv dítěte se zabývalo lidstvo již od svého prvopočátku. 

Míra práv byla ovlivněna sociálními podmínkami konkrétní vývojové etapy. Lze říci, že 

čím jdeme hlouběji do minulosti, tím byla práva lidí menší a velmi diferencovaná. 

V minulosti nebyli všichni lidé svobodnými občany. V období antiky status 

plnoprávného příslušníka státu byl přiznáván velmi malému počtu obyvatel. Někteří 

nebyli lidmi vůbec, např. římští otroci. V období středověku byly svobodnými občany 

šlechta a měšťanstvo se svými feudálními privilegii i omezeními. Status občana se 

stává, až vlivem buržoázni revoluce, stále více obecným pojmem. Formální rozdíly 

mezi lidmi se většinou ruší a přiznávají se jim občanská práva a svobody (nejdříve všem 

dospělým mužům, ženám později). Přesto je výkon práva vázán na určité podmínky 

(např. na výši majetku). 

Rozbití dosavadních představ o uspořádání společenských poměrů zapříčinila Velká 

francouzská revoluce, čímž docílila rozhodující obrat v chápání postavení člověka. Její 

vliv změnil myšlení většiny zemí Evropy 19. století. Tedy do 20. století se na děti 

nahlíželo jako na osoby podřízené dospělým. Dětství pak bylo chápáno jako krátká 

vývojová etapa 

Velkou roli v historii lidských práv sehrály dvě ničivé války, které vyvolaly vlnu 

odporu proti jejich krutosti a antihumanismu. Zásadní obrat v chápání lidských práv 

nastal především ve 2. světové válce, v jejímž průběhu si Hitlerovi protivníci uvědomili 

podmíněnost míru a dodržování lidských práv. 

První mezinárodní smlouvy v oblasti práv dítěte na mezinárodní úrovní se týkaly 

potlačení obchodu s děvčaty (1910) a se ženami a dětmi (1921). Prvním uceleným 

dokumentem však byla až Deklarace práv dítěte, která byla přijata Ligou národů již 
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v roce 1924. Vytýčila cil, ke kterému by ochrana dětí měla směřovat - dát dětem, to 

nej lepší, aby mohly být zabezpečeny základní potřeby dítěte. 

Na jaře 1945 nastala nová historická etapa ve vývoji lidských práv, kdy Ligu 

národů nahradila Organizace spojených národů (OSN). Vznikla v San Francisku za 

účasti 50 států. Při této příležitosti byla také schválena Charta OSN, jenž vstoupila 

v platnost 24. října 1945. 

„Charta OSN jednoznačně vyjádřila stanovisko signatářů, že jedním z pilířů budoucí 

existence lidstva je kromě zachování míru také ochrana lidských práv. Charta OSN jako 

mezinárodní dokument umožnila vznik nového odvětví mezinárodního práva -

mezinárodní právo lidských práv (International Law of Human Rights) - a mezinárodní 

spolupráci v oblasti lidských práv."(Hanzová, 1995, s.15) 

Součástí dokumentu bylo uloženo ustanovit Komisi pro lidská práva (1946), která 

měla za cíl připravit „Mezinárodní ústavu lidských práv". Mezinárodní ústava čítala dvě 

části. První část - Všeobecnou deklaraci lidských práv (1948) a část druhou -

„vypracování a projednání mezinárodních paktů lidských práv" (Hanzová, 1995,s. 16). 

V rámci řešení ochrany lidských práv byla řešena i otázka práv dětí a mládeže a to 

v kontextu rodiny: 

ČI. 25 odst. 2 stanovil, že „mateřství a dětství mají nárok na zvláštní péči a pomoc" 

a že „všechny děti, ať jsou narozeny v manželství či mimo ně, požívají stejné sociální 

ochrany". (David, 1999, s. 31) Dále stanovil (čl. 26 odst. 1), že každý má právo na 

vzdělání, a vyslovila přání, aby vzdělám bylo alespoň v počátečních a základních 

stupních bezplatné a aby základní vzdělání bylo povinné. Vyšší vzdělání mělo být podle 

schopností dostupné všem. Deklarace rovněž konstatovala (čl. 16 odst. 3), že rodina je 

přirozenou základní jednotkou společnosti a má nárok na ochranu společnosti a státu, a 

zakazovala zásahy do soukromého života rodiny, domova nebo korespondence (čl. 12) 

(David, 1999, s. 31). 

Neméně důležitou událostí byl vznik Dětského fondu UNICEF, jenž je datován na 

11. prosince 1946. Jeho založení bylo motivováno skutečností, že děti v poválečné 

Evropě nejsou dostatečným způsobem chráněny. V roce 1950 byl rozšířen mandát 

UNICEF tak, aby zahrnoval přežití a rozvoj dětí (a matek) na celém světě. 

20. prosince 1959 byla Valným shromážděním OSN přijata Deklarace o právech 

dítěte, která navazovala a rozšiřovala Deklaraci z roku 1923. vycházela z předpokladu, 

9 



že tělesná a duševní nezralost dítěte a neschopnost vést nezávislý život vyžaduje 

zvláštní záruky, péči a právní ochranu. Stanovila rovnost bez jakéhokoli rozdílu, právo 

na jméno a státní občanství, na sociální zabezpečení a pomoc a ochranu před všemi 

formami zanedbávání, krutostí a vykořisťováním. Deklarace obsahovala principy jako 

přihlédnutí к zájmům dítěte, stanovila cíle výchovy a vyzdvihovala potřebu porozumění 

a lásky pro rozvoj dítěte. 

Dne 19. prosince 1966 byl otevřen к podpisu Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech Kromě již zmíněného významu a postavení rodiny ve společnosti 

tento dokument stanovil právo dítěte „na takovou ochranu, která mu přísluší s ohledem 

na jeho postavení nezletilce ze strany rodiny, společnosti a státu" (David, 1999, s. 32), a 

to bez jakékoliv diskriminace. Stejný článek rovněž stanovil, že „každé dítě je 

registrováno okamžitě po narození a dostane jméno" a že „každé dítě má právo na státní 

příslušnost" (David, 1999, s. 31). Stanovil také zákaz trestu smrti pro osoby mladší 18 

let a nařizoval oddělení mladistvých od dospělých při obvinění a při výkonu trestu. 

S tímto dokumentem byl schválen i Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech. Smluvní strany uznaly, že „nej širší možná ochrana a pomoc by 

měla být poskytnuta rodině, která je přirozenou základní jednotkou společnosti, zvláště 

к jejímu založení a po dobu, kdy odpovídá za péči a výchovu nezletilých dětí" a že 

„zvláštní ochrana by měla být poskytována matkám v průběhu přiměřeného období před 

a po narození dítěte" (David, 1999, s.31) 

Dalšími významnými dokumenty, které ovlivnili vývoj ochrany práv byly: Mezinárodní 

listina lidských práv schválena OSN (1976) a Světová deklarace za přežití, podporu a 

rozvoj dětí (1990). 

10 



2. PRÁVNI OCHRANA PRÁVA DÍTĚTE ZAKOTVENÁ V DOKUMENTECH 

2.1. ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE 

Úmluva o právech dítěte je stěžejním dokumentem pro vzdělávání žáků v právech 

dítěte. V předešlé kapitole jsem se zabývala vývojem lidských práv. Z obsahuje zřejmé, 

že cesta, než došlo vůbec к pojmenování dětských práv, к vytyčení cílů a jak jich 

dosáhnout, byla časově dlouhá. Neopomeňme i řadu institucí, které se snažily o 

prosazení práv, které vnímaly potřebu ochrany dětí. Jejich úsilí vyústilo nejen ve 

vytvoření tohoto dokumentu, ale i к tomu, že byl přijat mnohými státy, jenž ho 

respektují a řídí se jím. Proto se domnívám, že pokud chce učitel vyučovat žáky 

v dětských právech, měl by znát historii vzniku Úmluvy, její strukturu a měl by umět 

charakterizovat principy v ní obsažené. Zároveň by měl mít v povědomí organizace, 

které přispěly к existenci Úmluvy, a i organizace pomáhající v naplňování práv. Budu 

se tedy zabývat přípravnou fází, přijetím Úmluvy, jejími základními principy a jejím 

členěním (klasifikací práv). Jako zdroj informací a poznatků mi posloužily publikace 

Úmluva o právech dítěte (překlad textu s neoficiálním komentářem) a Práva dětí R. 

Davida. 

2.1.1. Přípravná fáze 

Mezníkem ve vývoji mezinárodní ochrany práv dítěte se stala Úmluva o právech 

dítěte. Přípravné práce byly zahájeny na základě předlohy vypracované Polskem v roce 

1979 u příležitosti Mezinárodního roku dítěte a 20. výročí Deklarace o právech dítěte. 

Na tvorbě Úmluvy se podílela skupin ustanovená Komisí pro lidská práva za účasti 

delegátů členských zemí OSN a zástupců specializovaných orgánů, např.:UNHCR 

(Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, ILO (Mezinárodní organizace práce), 

WHO (Světová zdravotní organizace), UNICEF (Dětský fond OSN). Cílem činnosti 

bylo vypracovat dokument, který by přispěl к překlenutí rozdílů mezi různými zeměmi 

v různém politickém postavení a různé životní úrovně, ale který by zachovával kulturní, 

společenské a náboženské odlišnosti. 
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2.1.2. Přijetí Úmluvy 

Úmluva byla jednomyslně přijata Valným shromážděním OSN 20. listopadu 1989, 

dne 26. ledna 1990 byla otevřena к podpisu a hned první den jí podepsalo 61 zemí. 

V platnost vstoupila tato Úmluva 2. září 1990. 30. září 1990 byla Úmluva v New Yorku 

podepsána jménem ČSFR a vstoupila v platnost 6. února 1991 Po rozpadu Federace 

přijala Úmluvu i Česká republika. A je jí vázána od 1. ledna 1993. Tato úmluva, 

připravovaná odborníky deset let, navazuje na předcházející dokumenty a stala se 

prvním mezinárodním dokumentem, kteiý kodifikuje práva dítěte formou smlouvy. Pro 

státy, které ji ratifikovaly, je právně závazná. 

Podpisem Úmluvy se stát zavazuje, že bude respektovat a zabezpečovat práva 

stanovená Úmluvou, a to každému dítěti, bez jakékoliv diskriminace. Podle této 

Úmluvy je dítětem každý lidský tvor do 18 let, pokud není věk dospělosti stanoven 

jinak zákony té země. Ustanovení Úmluvy mají vyšší právní moc, nežli zákony domácí, 

jsou tedy "platnější". Podpisem Úmluvy se stát zavázal, že bude tuto Úmluvu nejen 

dodržovat, ale že bude o ní informovat nejen děti, ale i celou veřejnost a že se jí bude 

řídit ve všech záležitostech, kteří se týkají dětí. 

r 

2.1.3. Základní principy Úmluvy 

David (David, 1999, s. 12-13) seznamuje čtenáře se čtyřmi základními principy, 

které mají napomáhat výkladu Úmluvy jako celku. Pojmenovává principy, které jsou 

formulovány v článcích 2,3,6 a 12, Jsou to: zákaz diskriminace, nejlepší zájem dítěte, 

právo na život, přežití a rozvoj dítěte a názor dítěte. 

Zákaz diskriminace - první z uvedených principů, stanovuje všem smluvním státům 

povinnost, že musejí zajistit,aby se „všechny děti mohly těšit právům, která Úmluva 

obsahuje, a že žádnému dítěti nebudou tato práva odepřena; všechny děti jsou si rovny 

bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, politické nebo jiné 

smýšlení, národostní, etnický nebo sociální původ, majetek, tělesnou nebo duševní 

nezpůsobilost, rod a jiné postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo zákonných zástupců; 

toto ustanovení znamená také rovnost příležitostí; tyká se dívek i chlapců, uprchlických 

dětí, dětí cizinců, dětí národnostních menšin; rovněž handicapované děti by měly mít 

rovné šance a právo těšit se z přiměřené životní úrovně"(David, 1999,s. 12). 
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Pro zachování dalšího principu, čímž je „Nejlepší zájem dítěte" musejí státy zajistit, 

„ že se při jakékoliv činnosti týkající se dětí bude přihlížet к jejich nejlepším zájmům. 

To se týká všech státních orgánů, veřejných i soukromých sociálních ústavů, škol 

apod."(David, 1999,s. 12) 

Článek „Právo na život, přežití a rozvoj dítěte", který definuje toto právo, také 

stanoví maximální možnou míru jeho zajištění. Termínem rozvoj v širším slova smyslu 

se myslí nejen rozvoj fyzický, ale také rozvoj duševní, citový, kulturní včetně rozvoje 

poznání 

Posledním principem, který autor uvádí je názor dítěte. Podle výkladu by děti měly 

svobodně vyjadřovat své názory ve všech záležitostech, které se ho dotýkají, a těmto 

názorům musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni. 

Znamená to, že se dítěti musí poskytnout možnost, aby bylo slyšeno a aby se jeho názor 

bral vážně, a to v jakémkoliv soudním nebo správním řízení, které se ho dotýká. 

Autor se dále zmiňuje o jakémsi neformálním principu, který lze odvodit z jiných 

ustanovení, Jedná se o „zachování rovnováhy mezi dítětem a jeho rodinou nebo jinými 

osobami, kterým je svěřeno do péče". „Účelem Úmluvy totiž není vrážet klín mezi dítě 

a jeho rodinu či vychovatele" 

К této interpretací základních principů se hlásí i autorka článku Znalost dětských 

práv jako prevence Mgr. Jitka Hubáčková.(únor 2008 na http://www.icm.cz/znalost-

detskych-prav-iako-prevence). Mezi autory, kteří definují pouze tři základní principy 

Úmluvy o právech dítěte, patří PaeDr. Lenka Kubrichová a PhDr. Jiří Kovařík. Činí tak 

ve své prezentaci Nadace Naše dítě. 

2.1.4. Klasifikace práv v Úmluvě 

Otázka klasifikace práv v Úmluvě je pro pedagogy neméně důležitá. Pokud 

poznatky o právech mají dětem zprostředkovat, musí nejen znát obsah zmiňovaného 

dokumentu, ale musí mít také sami představu o struktuře práv v Úmluvě. 

Práva obsažená v Úmluvě mohou být hodnocena klasickým způsobem jako u 

jiných listin lidských práv nebo s ohledem na práva vztahující se к určitým oblastem.. 

Úmluva sama rozlišuje mezi ekonomickými, sociálními a kulturními právy na jedné 

straně a občanskými a politickými právy na straně druhé. Toto rozdělení (podle R. 
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Davida, 1999,s. 14) , je odrazem dlouhodobé diskuse mezi stoupenci směru, který 

apeloval na dodržování lidských práv (proti vykořisťování, postavení uprchlických dětí 

apod.) 

se směrem, který zdůrazňoval sociální zajištění dětí. Úmluva tak vlastně zastřešuje oba 

tradiční směry. Důležitým se jeví článek 4, jenž volá po mezinárodní spolupráci, která 

by zajistila uskutečňování Úmluvy. Toto ustanovení je proto novinkou v mezinárodním 

právu lidských práv. Poukazuje na potřebu mezinárodní pomoci organizací, jako je 

UNICEF, nebo na potřebu dvoustranné pomoci. Podle Úmluvy jsou totiž průmyslové 

země zavázány pomáhat zemím rozvojovým". 

Jiná klasifikace dětských práv uvedená v příručce Práva dítěte rozlišuje práva, 

která se vztahují к určitým tematickým oblastem: přežití dítěte (např. právo na život, 

zachování života), rozvoj dítěte (např. životní úroveň, nej lepší dosažitelný zdravotní 

stav, právo na vzdělám, na odpočinek, volný čas a hru) a ochrana dítěte. 

Autorky publikace Práce učitele s právy dítěte (Hradečná, 1996, s.6) seskupují práva 

v Úmluvě podle obsahového zaměření. Uvedu zkrácený výčet pro možnost porovnání 

jednotlivých přístupů ke klasifikaci práv v Úmluvě: 

• dítě potřebuje, aby mu společnost poskytovala ochranu (sem patří např. právo na 

jídlo, lékařskou pomoc, při živelných pohromách aj.) 

• dítě potřebuje být respektováno jako jedinec ve společnosti (např. právo na 

přátelství, na respektování barvy pleti, náboženství aj.) 

• dítě potřebuje emočně kladné prostředí a projevování lásky (např. právo na 

rodinu, právo žít s oběma rodiči aj.) 

• dítě má být respektováno jako jedinec s možností vývoje (např. právo na 

vzdělání, právo na soukromí, právo na hru aj.) 

• dítě má být respektováno jako individualita, která si tvoří vlastní život (právo na 

informace, právo na rozhodnutí aj.) 

Jak už jsem uvedla, způsobů členění práv v Úmluvě je mnoho. Nejde o klasifikaci 

práv jako takovou. Podstatou dělení je pomoc při studiu obsahu Úmluvy. 
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2.2. DĚTSKÁ PRÁVA V DOKUMENTECH MŠMT 

V této kapitole se budu zabývat právními dokumenty, které ošetřují vzdělávání žáků. 

2.2.1. Období před RVP 

Dříve než vešlo v platnost vzdělávání podle rámcového vzdělávacího programu byly 

poznatky o lidských právech, právech dítěte a příslušné vnitrostátní předpisy zařazeny 

do společensko vědní části Standardu základního vzdělávání MŠMT ČR č.j. 208195/95 

- 2 6 . 

Konkrétní obsah učiva výchovy к lidským právům, právní a etické výhovy byl 

rozpracován ve všech schválených vzdělávacích programech pro ZŠ - Základní škola, 

Národní škola, Obecná škola a Alternativní programy. Výuka práv mohla být 

zapracována do předmětů u jednotlivých vzdělávacích programů následovně:: 

1). Základní škola - prvouka, vlastivěda a občanská výchova, rodinná výchova 

2). Národní škola prvouka, vlastivěda občanská a rodinná výchova a nepovinný předmět 

myšlenkové dovednosti 

3). Obecná škola - prvouka, občanská výchova, dramatická výchova 

V pojetí české školy nebyla před platností školních vzdělávacích programů 

samostatně obsažena stránka kurikula, která by měla být přípravou na zvládání 

životních situací nejrůznějšího druhu. Hovoříme o tzv. osobnostní výchově, tj. o 

programu systematicky zaměřeného na rozvoj osobnosti dítěte. Jde v něm o osobnostní 

a zároveň sociální rozvoj dítěte v rámci sociální skupiny. Pokud se učitel v rámci své 

činnosti chtěl soustřediti na rozvoj osobnostní a sociální nabízela se mu u nás nejblíže 

dramatická výchova, která obsahuje do jisté míry osobnostně formativní cíle, kromě 

jejího dalšího úkolu, jímž je i umělecká výchova. Problematiku práv dítěte bylo možno 

také zařadit jako samostatný projekt v rámci školních projektů. 

2.2.2. Rámcový vzdělávací program 

Rámcový vzdělávací program pro ZV oproti předešlým letům zařazuje osobnostní a 

sociální výchovu jako povinnou součást základního vzdělávání, a to jako jedno 

z průřezových témat RVP ZV. 

15 



„Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do 

vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP 

ZV. Všechna průřezová témata však nemusí být zastoupena v každém ročníku. V 

průběhu základního vzdělávání je povinností školy nabídnout žákům postupně všechny 

tematické okruhy jednotlivých průřezových témat, jejich rozsah a způsob realizace 

stanovuje ŠVP. Průřezová témata je možné využít jako integrativní součást 

vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu nebo v podobě samostatných předmětů, 

projektů, seminářů, kurzů apod. 

Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich propojenost se vzdělávacím 

obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků 

realizovaných ve škole i mimo školu."( RVP,2007, s. 91) 

Každá škola, tvořící svůj Školní vzdělávací program, se musela seznámit s RVP. 

Uvádím možnosti začlenění vyučování dětských práv do průřezového tématu 

osobnostní a sociální výchova. 

2.2.2.1. Začlenění průřezového tématu osobnostní a sociální výchova 

Rámcový vzdělávací program charakterizuje průřezové téma Osobnostní a sociální 

výchova následovně: „Průřezové téma Osobnostní a sociální výchova v základním 

vzdělávání akcentuje formativní prvky, orientuje se na subjekt i objekt, je praktické a 

má každodenní využití v běžném životě. Reflektuje osobnost žáka, jeho individuální 

potřeby i zvláštnosti. Jeho smyslem je pomáhat každému žákovi utvářet praktické 

životní dovednosti. 

Specifikou Osobnostní a sociální výchovy je, že se učivem stává sám žák, stává 

se jím konkrétní žákovská skupina a stávají se jím více či méně běžné situace 

každodenního života. Jejím smyslem je pomáhat každému žákovi hledat vlastní cestu к 

životní spokojenosti založené na dobrých vztazích к sobě samému i к dalším lidem a 

světu." (RVP,2007,s.91) 

Propojení průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova s ostatními 

vzdělávacími oblastmi bylo pro mě před tvorbou metodiky vyučování práv stěžejní. 

Bylo nutno zjistit, co která vzdělávací oblast ošetřuje, jaké cíle si stanoví, kterých 

kompetencí má žák na konci základního vzdělávání dosáhnout. 
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Jako nejvíce otevřená právům dítěte se mi jevila vzdělávací oblast Jazyk a jazyková 

komunikace. Je to tím, že naplňování témat této oblasti , je založena na samotném faktu 

komunikační podstaty jazyka s tím, že se zaměřuje na každodenní verbální komunikaci 

jako klíčový nástroj jednání v různých životních situacích. Prohlubuje vztah mezi 

verbální a neverbální složkou komunikace a rozšiřuje specifické aplikace jazyka o 

sociální dovednosti". (RVP, 2007, 91) 

Druhou důležitou vzdělávací oblastí použitelnou v mém záměru je vzdělávací oblast 

Člověk a jeho svět. Znalosti a dovednosti ve výuce práv lze získávat prostřednictvím 

témat směřujících k sebepoznání, zdravému sebepojetí, seberegulaci а к udržení 

psychického zdraví - psychohygieně, komunikaci, mezilidským vztahům. 

V osobnostní a sociální výchově se nám také nabízí využití různých postupů 

dramatické výchovy. Doplňující vzdělávací obor Dramatická výchova užívá jako 

základní metody „nástroje dramatické a inscenační tvorby, osobnostní a sociální 

výchova vedle toho užívá i tréninkové postupy sociálně psychologické povahy, které 

nemají divadelní podstatu"(RVP,2007, s.91). 

Jaký přínos má průřezové téma к rozvoji osobnosti žáka? Opět nám odpovídá 

RVP, který člení oblasti rozvoje žáka na oblast vědomostí, dovedností a schopností a 

oblast postojů a hodnot. 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma 

vede к porozumění sobě samému a druhým 

napomáhá к zvládání vlastního chování 

přispívá к utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

rozvíjí základní dovednosti dobré komunikace a k tomu příslušné vědomosti 

utváří a rozvíjí základní dovednosti pro spolupráci 

umožňuje získat základní sociální dovednosti pro řešení složitých situací (např. 

konfliktů) 

formuje studijní dovednosti 

podporuje dovednosti a přináší vědomosti týkající se duševní hygieny 

V oblast postojů a hodnot průřezové téma 

pomáhá к utváření pozitivního (nezraňujícího) postoje к sobě samému а к druhým 

vede к uvědomování si hodnoty spolupráce a pomoci 
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vede к uvědomování si hodnoty různosti lidí, názorů, přístupů к řešení problémů 

přispívá к uvědomování mravních rozměrů různých způsobů lidského chování 

napomáhá primární prevenci sociálně patologických jevů a škodlivých způsobů chování 

(RVP,2007, S.91). 

2.2.2.2. Tematické okruhy průřezového tématu osobnostní a sociální výchova 

Tematické okruhy osobnostní a sociální výchovy jsou členěny do tří částí, které 

jsou zaměřeny na osobnostní, sociální a mravní rozvoj. Pro jejich realizaci je užitečné 

zařazovat do výuky ta témata, která reflektují aktuální potřeby žáků, popřípadě 

vycházejí ze vzájemné domluvy s nimi. Všechna uvedená témata se uskutečňují 

prakticky, prostřednictvím vhodných her, cvičení, modelových situací a příslušných 

diskusí. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o živá setkání dotýkající se osobní existence, je 

třeba počítat s tím, že na různé věci budou mít žáci různé názory, že se může objevit 

odmítání témat či technik, ostych, případně, že některé hry tzv. "nevyjdou". Právě tyto 

okamžiky však bývají v Osobnostní a sociální výchově velmi užitečné, neboť nabízejí 

příležitost к přemýšlení o tom, co se děje. 

Prvním tématický okruhem osobnostní a sociální výchovy je osobnostní rozvoj. 

Spočívá v rozvoji schopností poznávání, v sebepoznání a sebepojetí, v seberegulaci 

a sebeorganizaci v Psychohygiene, v kreativitě. 

Sociální rozvoj je druhým tématickým okruhem, který uplatňujeme ve výuce 

práv. Jeho obsahem je poznávání lidí, mezilidské vztahy, komunikace, kooperace a 

kompetice 

Posledním tematický okruhem je morální rozvoj, který zahrnuje problematiku 

řešení problémů a rozhodovací dovednosti a témata zpracovávající hodnoty, postoje, 

praktickou etiku. Více RVP. 

2.3. ŠKOLNÍ ŘÁD 

Škola ke své pozici výchovné a vzdělávací instituce potřebuje mít stanovena 

pravidla pro svou práci. K tomu jí slouží tzv. pedagogické dokumenty, к nimž patří i 

školní řád. 
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Školní řád vymezuje povinnosti žáků vůči škole a i jejich práva a vnitřní řád školy. Je 

zakotven ve školském zákoně pod § 28 zákona 561/2004 Sb., odst. 1, písm. g a § 30. 

§ 28 stanoví jakou dokumentaci mají mít školy a školská zařízení. V tomto paragrafu 

v odst. 1 pod písmenem g čteme toto: Školy a školská zařízení vedou podle povahy své 

činnosti tuto dokumentaci: g) školní řád nebo vnitřní řád, rozvrh vyučovacích hodin, 

Samotný Školní řád spolu s vnitřním řádem a stipendijním řádem je upraven § 30. 

Stanoví, kdo vydává školní řád, co upravuje. Obsahuje také pravidla pro hodnocení 

výsledků vzdělávání žáků a studentů. Zákon ukládá, kde má být školní řád zveřejněn, 

jak a kdo má s ním být seznámen. 

Školní řád Základní školy a mateřské školy přikládám v příloze č.2. 
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3. VÝVOJ DĚTÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Nedílnou součástí tvorby metodických materiálů pro výuku práv je zkoumání 

cílové skupiny, které se výuka dotýká.. Jelikož vyučuji na prvostupňové malotřídní 

škole, cílovým subjektem výuky budou žáci 1. stupně ZŠ. Proto je nutno zmapovat, jak 

probíhá rozvoj poznávacích procesů v tomto období, jak děti přistupují к novým 

sociálním rolím a připomenout si všechny hlavní faktory, které j e v tomto období 

ovlivňují. 

3.1. ČLENĚNÍ ŠKOLNÍHO VĚKU 

Období školního věku trvá od nástupu do školy, tj. přibližně od šesti či sedmi let do 

patnácti let, kdy dítě odchází ze základní školy. 

M.Vágnerová spolu s Z.Matějček člení školní věk na (Vágnerová, 1999, s. 163): 

Raný školní věk, který trvá dva roky a je charakteristický především změnou životní 

situace a adaptací na školu, dále na střední školní věk, v němž dochází к mnoha 

sociálním a biologickým změnám. Lze jej považovat za přípravu na dobu dospívání. 

Trvá přibližně 3 roky, od osmi až devíti do jedenácti až dvanácti, kdy dítě přechází na 

2. stupeň základní školy, A starší školní věk, neboli puberta, je ze školského hlediska 

dobou 2. stupně základní školy. Jiné členění uvádí Říčan. Strukturuje život školáka na 

mladší školní věk ( 6 - 1 1 let) a období pubescence (11 - 15 let) (Říčan, 2006, s. 54-

55). 

Na malotřídní škole, kde pracuji, jsou pouze žáci 1. stupně. Budu se tedy zabývat 

první polovinou školního věku. 

3.2. CHARAKTERISTIKA MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU 

Ať je členění jakékoli, je zřejmé, že dítě prochází během 1. stupně ZŠ nelehkým 

psychickým vývojem. 
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V myšlení dětí mladšího školního věku se objevují zásadní změny. Lze také toto 

období nazvat jako fázi konkrétních logických operací, kdy dítě respektuje základní 

zákony logiky, ale s vázaností na realitu. Dítě operuje s reálnými objekty, se symboly a 

znaky, které musí mít jednoznačný a konkrétní obsah. Vycházejí ze zkušenosti s vlastní 

činností, z kontaktu s jinými lidmi, se zacházením s různými předměty aj. 

Logické operace respektují více kritérií, jako např.: 

klasifikace a třídění různých objektů do různých kategorií podle více hledisek, např. 

podřazení prvku do určité třídy 

řazení objektů podle nějakého pravidla 

Významným znakem logického myšlení je jeho reverzibilita (Vágnerová, 1999, 

S.166).. Znamená to, že logické operace jsou vratné. Dítě chápe, že pokud něco 

odebereme a totéž vrátíme, znamená to návrat do původního stavu. 

Změna uvažování se projevuje i v úvahách o jiných lidech. Dítě chápe, že člověk má 

víc rolí. Vnímá rozdílnost potřeb jiných lidí. Ustupuje tedy vnucování něčeho někomu, 

protože to považuje za nej lepší. 

Co je velmi důležité pro moji práci, že dítě školního věku dovede odhadnout, jak se 

jeho chování jeví druhým lidem. V raném školním věku, tj. mezi 6. - 8. rokem, si dítě 

uvědomuje, že ostatní lidé mohou interpretovat situaci jinak než ony. Mezi 8. - 10. 

rokem dovede posuzovat situaci z pohledu jiného člověka. 

Pro tento věk je důležitá změna představy dítěte o kauzalitě v okolním světě. 

Ustupuje od egocentrického chápání vlastní osoby. Chápe, že mnohé dění kolem něho 

může mít příčinu, která s ním nesouvisí. Přestože akceptuje, že mohou být dvě události 

na sobě nezávislé, přičítají jim nějakou příčinu. Náhoda pro ně znamená nerespektování 

daných pravidel, a v tomto smyslu zdroj nejistoty. 

3.3. ZAMĚŘENÍ VÝUKY 

V období prvostupňová školní docházky se výuka zaměřuje na: 

1) na rozvoj logiky, tj na chápání souvislostí a vztahů mezi objekty. 

2) na schopnost používat určitá pravidla při řešení problémů 

a) soustředí se na detaily a vzájemné vztahy, 
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b) dovede informace opakovat, využívá myšlenkových operací při řešení úlohy, a to 

buď: 

• učením pokusem a omylem 

• odvozením na základě předchozí zkušenosti 

• učením nápodobou 

Mnohé školní úlohy vyžadují konvergentní myšlení, tj. hledání jedné správné 

odpovědi na daný problém. Problém tkví v tom, že jsou děti za tento způsob myšlení 

pozitivně hodnoceny a proto je upřednosňují. Naopak divergentní myšlení, které je 

tvořivé, nebývá školou mnoho rozvíjeno. К nápravě významně přispívá 

konstruktivistický přístup ve výuce, metody kritického myšlení a další alternativní 

metody. 

V kognitivním vývoji školáka nelze opomíjet ani rozvoj schopnosti uvažovat o 

vlastním poznávání. Je to schopnost uvažovat o vlastních možnostech a tím řešit 

problém efektivněji. 

Období mezi 3. a 5. třídou (tj. zhruba mezi 8. a 12. rokem) je méně dynamické. 

V tomto období není žádný významný mezník, biologický ani sociální. Dalo by se říci, 

že se jedná o přípravnou fázi na vývojově dynamičtější období dítěte, období puberty. 

Způsob uvažování dítěte středního věku je vázáno na realitu. Je nastavené к tomuto 

světu, který ovlivňuje jeho prožívání. Jak jsem se zmínila, jedná se o období relativního 

klidu, kdy má dítě tendenci mít ve všem jasno na základě jednoznačných a 

hmatatelných důkazů. Cílem rozvoje žáka v tomto období je zprostředkovat mu získání 

pozitivní jistoty к tomuto světu, který má objevovat a prozkoumávat. 

3.4. ZÁKLADNÍ SOCIÁLNÍ SKUPINY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ A UČENÍ 

DÍTĚTE 

Mezi skupiny, které ovlivňují vývoj a učení dítěte, patří rodina, škola a vrstevníci. 

Rodina je, či má být, místem tzv. primární socializace, místem, kde se dítě " učí 

učit". V rodině se kladou základy postojů a přístupu ke světu а к ostatním lidem. Pokud 
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je rodina funkční, je místem, kde si dítě osvojuje "základní důvěru", sebedůvěru a kde 

vznikají základy jeho budoucí osobní identity. 

Škola je významnou "zprostředkující institucí" Zprostředkovává dítěti (- především 

na úrovni poznatků a informací ) seznámení s civilizací a kulturou současné společnosti 

i společností a civilizací ostatních. Je také významným socializačním místem - místem 

setkávání s j inou než rodičovskou autoritou, ale především místem setkávání 

s vrstevníky a jejich specifickou "dětskou vrstevnickou kulturou". 

Vrstevníci jsou sociální skupinou, která s věkem dítěte nabývá stále většího 

významu. Její socializační vliv je neopominutelný. Neproblémové začlenění do dobré, 

na pozitivní a konstruktivní zájmy a aktivity zaměřené skupiny vrstevníků je 

předpokladem další socializace dítěte, získání skupinové, generační identity, která 

předchází individuální osobní identitě. Nebezpečí spočívá jak v izolaci od vrstevnické 

skupiny, tak v možném negativním vlivu destruktivních part, vedených často 

psychopatickými jedinci. 

Pochopení psychického vývoje dítěte na 1. stupni základní školy je důležitý faktorem 

při tvorbě didaktického materiálu. 
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4. SPECIFIKA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL 

Jak už jsem se zmínila v úvodu, vyučuji již čtvrtým rokem na malotřídní škole. Proto 

také je metodika směrována právě tam. Co to je malotřídní škola? Právně je zakotvena 

ve Školském zákoně č.561/2004 Sb. ve znění 49/2009 a ve vyhlášce 48/2005 Sb.. 

Ve školském zákoně v sekci Organizace vzdělávání ve školách v § 23, který se 

přímo týká organizace škol se říká:. 

(3) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí, žáků 

a studentů v jednotlivých druzích škol, nejnižší anejvyšší počet dětí, žáků a studentů 

ve třídě, studijní skupině a oddělení. 

Vyhláška 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění 

povinné školní docházky stanoví v § 4 Počty žáků ve školách a třídách. Uvádím znění 

vybraných odstavců: 

(1) Školy, s výjimkou škol uvedených v odstavcích 2 až 5, mají nejméně 17 žáků 

v průměru na 1 třídu. 

(2) Škola tvořená jednou třídou prvního stupně má nejméně 10 žáků ve třídě. 

(3) Škola tvořená dvěma třídami prvního stupně má nejméně 12 žáků v průměru na 1 

třídu. 

(4) Škola tvořená třemi třídami prvního stupně má nejméně 14 žáků v průměru na 1 

třídu. 

(5) Škola tvořená čtyřmi a více třídami prvního stupně má nejméně 15 žáků v průměru 

na 1 třídu. 

§ 5 stanoví podmínky při zařazení žáků z více ročníků, a to v odstavci 2. 

(2) Na prvním stupni školy lze do jedné třídy zařadit žáky z více než jednoho ročníku 

prvního stupně. Na druhém stupni školy nelze do jedné třídy zařadit žáky z více než 

jednoho ročníku druhého stupně. Do jedné třídy nelze zařadit žáky prvního a druhého 

stupně. 

Shrňme si tedy výše zmíněná fakta. Co to tedy je malotřídní škola? Rozumíme tím 

školu se žáky různých ročníků v jedné třídě. Jedná se většinou o školy \ menších 

obcích, kde počet místních i dojíždějících dětí neumožní financovat větší počet 

pedagogických pracovníků. Někdy je na školy tohoto typu nahlíženo jako na 
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neplnohodnotné - ať co do výsledků vzdělávání, tak co do vybavenosti.. Z osobní 

zkušenosti nepovažuji toto podceňování za opodstatněné. 

Prvotním úskalím malotřídních škol jsou existenční problémy. Školy jsou 

nucené bojovat opravdu o každého žáka. Musí se snažit, aby nabízená výchovná a 

vzdělávací činnost byla pro rodiče dostatečně atraktivní a oni neodváželi děti do měst, 

kam dojíždějí za prací. Snahou škol je nabízet co nejpestřejší mimoškolní činnost, často 

vedenou pedagogy a dobrovolníky z řad rodičů - opět s cílem konkurovat nabídkám 

kroužků ve městech. 

Málotřídní školy mají obvykle i ve třídě se spojenými ročníky menší počet dětí, 

než bývá počet dětí ve třídě v plně organizované škole. To otvírá možnost 

individuálnějšího přístupu к jednotlivcům. Využívají toho také děti, které z různých 

důvodů měly problémy ve školách „masovějších" a do málotřídní školy přestoupily. 

Děti z málotřídních škol jsou obvykle dobře hodnoceny v jejich schopnosti samostatné 

práce. Zvládnutí samostatné práce je na málotřídkách nutností už od prvního ročníku. 

Více ročníků ve třídě klade vyučujícímu vyšší nároky na přípravu. 

Při klasickém pohledu to znamená na jednu vyučovací hodinu „zhotovit" dvě až tři 

přípravy; při jiném pohledu to znamená promýšlení vztahů mezi učivem jednotlivých 

ročníků a hledání styčných bodů pro projekty zasahující různé ročníky. Jeden i druhý 

pohled znamená vyšší náročnost na organizaci, než při práci s dětmi jednoho ročníku. 

V současnosti také dochází k tomu, že v jedné třídě se učí děti podle různých 

vzdělávacích programů (dobíhající Základní škola a školní vzdělávací program). 

Výhodou se jeví malý učitelský sbor, neboť menší počet pedagogů přináší možnost 

snadnější komunikace, snadnější koordinace plánů. Naproti tomu je ztíženo vzájemné 

zastupování v případě nemoci nebo výjezdu například na akci DVPP. (Na tomto místě 

lze přidat, že střediska DVPP bývají pro vesnické školy i geograficky vzdálenější.) 

Jak už jsem uvedla, bývají tyto školy v malých obcích. Obce si obvykle svých škol 

cení. Vyjadřují to příspěvky na činnost školy a v případě nižšího počtu dětí dokonce 

přispěním na mzdy pedagogů. Samospráva si je vědoma toho, jak důležité jsou vztahy, 

které děti ve škole získávají k obci a ke spolužákům. 

Malotřídní školy se hodnotí podle různých úhlů pohledů. Jsou lidé, kteří nesouhlasí 

s tímto způsobem výuky. Domnívají se, že je dítě při vyučování rušeno, že se dítě 
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nenaučí rozsah učební látky, která je stanovena. Tomuto názoru budu oponovat. 

Vyučovala jsem na velkých školách, na školách všech tří stupňů a mohu tedy posoudit, 

zda výukou na malotřídní škole může dítě utrpět znalostní újmů. Pro pedagoga to 

samozřejmě znamená více času na přípravu. Přesto stavím obranu malotřídních škol na 

individuálním přístupu к žákům. Samozřejmě, že může selhat pedagog, ale to se stává i 

na velkých školách. Je to lidský faktor, který selhává a ne malotřídní škola jako 

vzdělávací instituce.. 
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II. DIDAKTICKO-EMPIRICKÁ ČÁST 

Cíle didakticko-empirické části navazují na cíle části teoretické. 

1). Ukotvování práv dítěte a jejich výuky ve školním vzdělávacím programu Poznávám 

svět pro malotřídní školy včetně kauzuistiky této školy. 

2). Vytvoření metodického materiálu к vyučování práv dítěte pro potřeby malotřídní 

školy 

3). Ověřit tento didaktický materiál akčním výzkumem. 

Akční výzkum, který završí úsilí na diplomové práci, mi umožní lepší porozumění a 

zlepšení kvality vyučování. Spočívá v pozorování, kladení otázek, analýze, sdílení 

názorů a ve vyhodnocování výsledků.Výsledky budou odpovídat okamžitým aktivitám 

a mohou vést až к předefinování moji role učitele. A to je také důvod, proč jsem si tuto 

metodu zvolila. 

1. TVORBA ŠVP Z HLEDISKA ZAČLEŇOVÁNÍ PRÁV DÍTĚTE 

Tato kapitola pojednává o Školním vzdělávacím programu, který byl tvořen pro 

Základní školu a mateřskou školu Holetín. Zabývá se podmínkami a okolnostmi tvorby 

ŠVP a začleňováním práv dítěte. 

1.1. PODMÍNKY TVORBY ŠVP 

Podmínky pro tvorbu ŠVP byly odlišné od podmínek plně organizovaných škol. 

Specifika tvorby ŠVP na malotřídních školách se především týkali organizace práce, 

kdy na programech pracovaly velmi malé týmy. I náš tým byl velmi malý. Velkou 

výhodou naší školy bylo a je, že učitelé spolu velmi dobře komunikují a vycházejí si 

vstříc. Dalším kladem pro tvorbu ŠVP bylo úsilí, které tyto školy vynakládají, aby 

obstály v konkurenci velkých škol. Dalším pozitivním faktorem bylo a je, že u nás na 

Chrudimsku málotřídky hodně spolupracují. Máme i Klub málotřídních škol, který má 
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své internetové stránky. Proto tvorba ŠVP, která se z počátku zdála až děsivá, proběhla 

úspěšně. 

Problémy při tvorbě ŠVP nastaly. Např. při formulování výchovných a vzdělávacích 

strategií, nebo při rozpracování vzdělávacího obsahu vyučovacích předmětů. Díky 

Klubu malotřídních škola a metodického portálu jsme ŠVP vytvořili. 

1.1.1. Základní škola a mateřská škola Holetín 

Základní škola a mateřská škola, pro kterou byl tvořen nový kurikulární dokument, 

je příspěvkovou organizací zřízenou Obcí Holetín. Škola sdružuje základní školu, 

mateřskou 

školu, školní družinu a školní jídelnu. 

Základní škola je malotřídní, to znamená, že v jedné třídě jsou umístěni žáci 

různých ročníků - nyní I. třídu (1., 2. a 5. ročník) navštěvuje 12 dětí a II. třídu (3. a 4. 

ročník) 11 dětí. Domnívám se, že díky nižšímu počtu dětí ve třídách se můžeme dětem 

věnovat srovnatelně jako ve školách úplných. Vyučování ve škole probíhá podle 

vzdělávacího programu Základní škola. Děti 1. a 2. ročníku (a v dalších letech postupně 

i ve vyšších ročnících) se vzdělávají podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání POZNÁVÁM SVĚT, č.j. 2007/23, děti od 3. ročníku se vzdělávají 

podle dobíhajícího programu Základní škola. 

Výuku zajišťují v základní škole tři pedagogičtí pracovníci, dva na celý úvazek a 

jeden na úvazek částečný. Do mateřské školy v současnosti dochází 26 dětí, což je 

téměř kapacitní strop pro jednotřídní MŠ. S dětmi pracují dvě paní učitelky. 

Menší počet narozených dětí v posledních letech zasáhl většinu škol, holetínská 

škola není výjimkou. Kritickým pro základní školu byl rok 2007/2008, kdy do zákonem 

stanoveného stavu chyběly dvě děti. Mateřská škola byla postavena před opačný 

problém - školka je naplněna к maximální možné hranici. Tím je zajištěno naplnění 

školy v příštích letech - předpokládaný stav je 30 žáků ve všech pěti ročnících. 

Školní děti se letos zúčastnily řady akcí pořádaných dalšími subjekty: .například 

výtvarné soutěže „Můj nej lepší kamarád", soutěže hlídek mladých zdravotníků, 

atletického čtyřboje, olympiády v anglickém jazyku a dalších s pěknými výsledky. 

Škola získala grant z programu Nadace Partnerství „Škola pro udržitelný život". 
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Snažíme se dětem nabízet i zajímavou mimoškolní činnost jako protiváhu trávení 

volného času u televize a počítače. V letošním roce ve škole působily zájmové útvary: 

hra na zobcovou flétnu, modelářský kroužek, kroužek ručních prací, sportovní kroužek, 

přírodovědný kroužek a výuka náboženství. Činnost jednotlivých aktivit by nebylo 

možno zajistit bez pomoci dobrovolníků z řad rodičů. 

V posledních letech se tvář školy a školky co do vybavenosti výrazně proměnila: 

v roce 2005 bylo zrekonstruováno nevyhovující sociální zařízení. Obě třídy byly 

vybaveny výškově stavitelnými lavicemi a židličkami, které lze přizpůsobit vzrůstu dětí. 

Schodiště ve škole s nebezpečnými hladkými kamennými schody bylo obloženo 

dlažbou a při té příležitosti i chodby v 1. patře. Malé letité botníky byly nahrazeny 

pěknými šatnovými boxy. Obě třídy jsou vybaveny počítači s připojením к internetu a 

v jedné třídě je umístěn datový projektor. V obou třídách je nový nábytek. Vybavenost 

didaktickými pomůckami je na dobré úrovni. Nedávno proběhla obnova zahrady: byly 

nainstalovány prolézačky pro děti MŠ, bylo vybudováno školních dvojhřišťě - travnaté 

a antukové. Zbývá umístit fotbalové branky, stojany na volejbalovou síť a koše na 

košíkovou. Tato proměna mohla nastat jen díky pomoci Obecního úřadu. 

Již od roku 2005 jsou v provozu internetové stránky, které podrobně informují o dění 

ve škole i školce. Na adrese www.zs.holetin.cz zájemci najdou základní informace o 

škole, mohou si přečíst důležité zprávy týkající se provozu školy, dozvědět se o 

posledních akcích, prohlédnout si obrázky výrobků dětí, najít zde i katalog školní 

knihovny.. 

1.2. OKOLNOSTI TVORBY ŠVP V ZŠ A MŠ HOLETÍN 

Málotřídní školy byly od počátku ve specifickém postavení. Na plně organizovaných 

školách řídil tvorbu ŠVP koordinátor, který byl zdarma proškolen na šestidenním 

školení. Málotřídních škol se tato akce netýkala, proto tvorbu ŠVP většinou musel řídit 

ředitel školy. Ten měl к dispozici RVP ZV, Manuál pro tvorbu ŠVP, metodický portál: 

www.rvp.cz. a další internetové zdroje, např. : www.ceskasko 1 a,.cz nebo 

www.skolaonline.cz. Dalším pramenem pro tvorbu ŠVP byly náměty získané od kolegů 

z Klubu malotřídních škol.. 
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Schůzky při tvorbě ŠVP probíhaly vždy odpoledne cca od 15:30 do 17:00. Účastnili 

se jich všichni pedagogičtí pracovníci a každý musel zpracovávat části ŠVP týkající se 

předmětů, které vyučuje. Schůzek se konalo okolo patnácti. 

Průběh tvorby ŠVP: 

školení pedagogů na téma ŠVP v únoru a dubnu 2006 pro okolní málotřídní školy ve 

Žd'árci u Skutče (vždy jedno odpoledne) 

internetový kurz SCIO absolvovaný ředitelem - duben 2006 

průběžně - kurzy DVPP ke školské reformě absolvované jednotlivými pedagogy 

SWOT analýza - připravována od dubna 2006 - inspirace pro dotazníky na portálu 

RVP; připraven dotazník pro děti, rodiče dětí ZŠ a rodiče dětí MŠ; dotazníkové šetření 

proběhlo na konci května 2005; na základě výsledků dotazníkového šetření a vlastních 

názorů formulujeme SWOT analýzu školy 

listopad 2006 - návrh postupu tvorby ŠVP přednesený ředitelem: 

krok - zpracování učebních osnov 

krok - vytýčení kompetencí a strategií 

krok - začlenění průřezových témat do jednotlivých předmětů 

krok - práce na identifikačních údajích, charakteristice školy, autoevaluaci 

březen 2007 - začleňování průřezových témat a tvoření charakteristiky ŠVP 

duben 2007 - zakotvení výchovných a vzdělávacích strategií v charakteristice školy. 

Vypracování úvodních pasáží к jednotlivým předmětům v učebních osnovách = 

charakteristika vyučovacího předmětu, obsahové, časové a organizační vymezení v. 

předmětu, výchovné a vzdělávací strategie (opět rozděleno podle toho, kdo co učí) 

prázdniny 2007 - ředitel strukturuje podklady připravené jednotlivými členy 

pedagogického sboru do závěrečné formální podoby ŠVP; ŠVP byl poskytnut 

zřizovateli Obci Holetín ke komentáři 
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1.3. PROCES ZAČLEŇOVÁNÍ A REFLEXE PO DVOU LETECH 

Z HLEDISKA PRÁV 

S průřezovými tématy přišel do našeho vzdělávání nejen nový pojmem, ale 

vstupují do něj i další "povinné výchovy Průřezová témata by měla být pojítkem mezi 

všemi nebo větším počtem vyučovacích předmětů i mezi výukou, životem ve škole i 

mimo školu. Celkem je do RVP ZV zařazeno šest průřezových témat: Osobnostní a 

sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova к myšlení v evropských a 

globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentálni výchova, Mediální 

výchova Jak už jsem uvedla v teoretické části, výuku práv lze zařadit do průřezového 

tématu osobnostní a sociální výchova. 

Významné postavení průřezových témat by se mělo projevit i ve způsobu jejich 

promýšlení a zařazování do ŠVP. Při práci na našem školním vzdělávacím programu to 

tak nebylo. Odborníci radí, aby se průřezovými tématy tvůrci ŠVP zabývali ještě před 

vzdělávacím obsahem ŠVP, nebo současně. Přiřazování průřezových témat jaksi "na 

závěr" do hotových učebních osnov, navíc jen označením tématu a tematického okruhu, 

je formální. A opět narážíme na malý nedostatečně kvalifikovaný tým pedagogů, 

kteří se účastnili tvorby ŠVP. Tím nechci zpochybnit jejich přístup к práci při tvorbě 

ŠVP. Naopak musím vyzdvihnout jejich pracovní nasazení a vynaložené úsilí. Pracovní 

tým tvořili pan ředitel, nekvalifikovaný pedagog pro 1. stupeň ZŠ a dva pedagogové se 

středním vzděláním v oborech vychovatelství a předškolní pedagogika. Za tuto práci 

jim náleží poděkování. Ale zpět к průřezovým tématům. 

Dnes vím, že bylo třeba zvažovat přínos jednotlivých průřezových témat a 

tematických okruhů pro žáky, hledat jejich vazby к cílům základního vzdělávání a 

klíčovým kompetencím, hledat jejich přínos pro nabývání očekávaných výstupů, 

zvažovat kdy, kam a v jaké podobě budou zařazena do učebních osnov a následně do 

samotného vzdělávání. 

Pro málotřídní školy bylo stanoveno, aby výběr a rozvržení tematických okruhů 

průřezových témat bylo přizpůsobeno к počtu ročníků ve škole. Splnění podmínky, 

aby byla začleněna všechna průřezová témata, je nereálné. Proto je vhodné 

spolupracovat se školou, kam žáci nejčastěji odcházejí, případně se zajímat o začlenění 

průřezových témat ve ŠVP následné školy. 

31 



Začlenění průřezového tématu osobnostní a sociální výchova bylo na naší škole 

následovně. 

Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Český jazyk je průřezové téma 

osobnostní a sociální výchova začleněno takto: 

• V I . ročníku 

Rozvoj schopnosti poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) 

Poznávání lidí (rozvoj pozornosti vůči odlišnostem) 

• V 2. ročníku 

Rozvoj schopností poznávání (řešení problémů) 

Mezilidské vztahy (chování podporující dobré mezilidské vztahy) 

• Ve 3. ročníku 

Sebepoznání a sebepojetí. (zdravé a vyrovnané sebepojetí) 

Do vzdělávacího obsahu vyučovacího předmětu Prvouka je průřezové téma 

osobnostní a sociální výchova začleněno takto: 

• V I . ročníku 

Rozvoj schopností poznávání (cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění) 

Poznávání lidí (vzájemné poznávání se ve skupině/třídě) 

• Ve 2. ročníku 

Sebepoznání a sebepojetí (já jako zdroj informací o sobě; druzí jako zdroj informací o 

mně; moje tělo, moje psychika (temperament, postoje, hodnoty) 

Mezilidské vztahy (péče o dobré vztahy) 

• Ve 3. ročníku 

Seberegulace a sebeorganizace (cvičení sebekontroly, organizace vlastního času, 

plánování učení) 

Komunikace (komunikace v různých situacích - informování, odmítání, omluva, 

pozdrav, prosba, přesvědčování, řešení konfliktů, vyjednávání, vysvětlování, žádost) 

V tabulce je výčet oblastí průřezového tématu přehlednější. 
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Osobnostní a sociální výchova 1. ročník 2. ročník 3. 
ročník 

Rozvoj schopnosti poznávání CJ, PRV CJ 
Poznávání lidí ČJ, PRV 
Mezilidské vztahy CJ, PRV 
Sebepoznání a sebepojetí PRV CJ 
Seberegulace a sebeorganizace PRV 
Komunikace PRV 

Podle analýzy začleňování osobnostní a sociální výchovy je jasné, že pro ukotvení 

práv dítěte mnoho prostoru nemám. Rozhodla jsem se tedy, že vyučování práv dítěte 

uskutečním prostřednictvím mezipředmětových vztahů. 

Co to jsou mezipředmětový vztah? Mezipředmětový vztah je něco, co vychází z 

učiva. Např. vlastivěda hovoří o umění jednotlivých dob a kultur, tedy i o architektuře a 

stavebních slozích, výtvarná výchova se jistě také dotkne problematiky staveb z 

pohledu uměleckého vyjádření jednotlivých kultur atd. V obou vyučovacích předmětech 

se hovoří o stejném tématu, učitelé obou na sebe mohou odkazovat, ale jiné předměty a 

jiní učitelé 

se tím zabývat nemusejí. Navíc ve vlastivědě (možná i v ne dobře vedené výtvarné 

výchově) nemusí jít vůbec o výchovnou záležitost. V mém případě o ní půjde. 

Vyučování práv dítěte mohu také do budoucna realizovat při vytváření projektů či 

účasti na projektech. Také mnoho činností v životě školy je příhodných pro jejich 

využití. Jde jen o to, nalézat prakticky zaměřené a neformální metody a formy práce, 

které navodí u žáků potřebný prožitek a povedou к utváření vlastností, vhodných 

postojů a praktického jednání žáků. 

1.3.1. Tvorba projektu „Bezpečně do školy" 

Projekt, který se dotkl práv dítěte, a to především práva na svůj vlastní názor a práva 

na život v bezpečí. Děti si také uvědomily, že jsou všichni stejně důležití. Jak to tedy 

probíhalo. 

V letošním školním roce jsme se s dětmi pokusili zapojit do aktivit, kterými můžeme 
«... 

ovlivnit život obce. Zajímavá základna pro tuto činnost je program „Škola pro 

udržitelný život" - společný program Nadace Partnerství a Střediska ekologické 
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výchovy a etiky Výchovy - SEVER. V oficiální informaci na internetových stránkách 

(http://www.nadacepartnerstvi.cz/p-25348&exp=male83') je uvedeno toto: 

Posláním programuje vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojení veřejnosti 

do konkrétních akcí směřujících ke zlepšení životního prostředí. Do programu se mohou 

přihlásit školy, které chtějí spolupracovat s obcí, aktivními občany, místními 

iniciativami a dalšími partnery na realizaci společných projektů, které přispějí ke 

zlepšení stavu životního prostředí, zlepšení vztahu učitelů a žáků, vztahů obce, školy a 

veřejnosti. Započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce. Pomáháme školám a 

jejich partnerům započít a rozvíjet procesy udržitelného rozvoje obce - péči o životní 

prostředí, stimulaci udržitelného způsobu života, občanské společnosti, mezisektorové 

spolupráce, účasti občanů ve věcech veřejných a vytváření dlouhodobého partnerství, 

které přinese měřitelné výsledky pro celou komunitu a vytvoří podmínky pro vznik a 

realizaci místní Agendy 21. Zároveň tím škola orientuje výuku na potřeby skutečného 

života a do školního vzdělávacího programu přirozeným způsobem zahrnuje rozvoj 

kompetencí potřebných pro řešení problémů současného světa. Program „Škola pro 

udržitelný život" tak poskytuje jak žákům, tak všem, kteří pracují na místní úrovni, 

potřebné základní znalosti a dovednosti. 

Průběh práce na nabídce do grantu 

Během února jsme s pedagogy vybrali téma, které budeme v rámci nabídky do 

grantu rozvíjet. Protože obcí prochází frekventovaná silnice a chodci jsou nuceni chodit 

po krajnici vozovky nebo po nezpevněných chodnících, padla volba na zvýšení 

bezpečnosti. 

S dětmi jsme téma bezpečnosti rozvíjeli při různých činnostech: kresba 

nebezpečného místa, návrh dopravní značky, myšlenková mapa na téma bezpečnost, 

mapování cesty do školy s vyznačením nebezpečných míst. Činnosti vyústily 

v uspořádání plánovacího odpoledne pro celou místní komunitu ve škole, na kterém se 

měla pojmenovat nej nebezpečnější místa a navrhnout řešení pro nej potřebnější z nich. 

Děti připravily plakáty, osobně zvaly zastupitele a zástupce místních spolků, připravily 

hlášení do místního rozhlasu, postaraly se o přípravu občerstvení. 

Plánovací odpoledne moderoval facilitátor z Nadace Partnerství. Děti zde přednesly 

prezentaci nebezpečných míst. Všichni přítomní (děti i dospělí) vybrali formou 
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„puntíkovacího" hlasování (každý člověk dostal к dispozici tři puntíky a ty přiložil 

к tématu, které považoval za důležité) téma к řešení. Ze setkání vyplynula potřeba 

ovlivnit nedodržování povolené rychlosti projíždějícími automobily. Aby byl zachován 

duch programu Škola pro udržitelný život - maximální účast místní komunity - byla do 

grantu připravena nabídka, která je zaměřena na výrobu a umístění dopravně -

preventivních tabulí. Tabule budou umístěny podél komunikace a grafickým 

zpracováním a textem by měly řidiče nutit к dodržování povolené rychlosti. 

Grant nám byl přidělen, což vnímáme jako obrovský úspěch, protože byl přiznán 

pouze pěti školám v Pardubickém kraji. Naše škola se umístila na skvělém třetím místě. 

Pro děti to je mimořádná „škola života". Prožívaly od samého začátku, co vedlo ke 

zpracování žádosti o grant, spolupodílely se na každé jeho etapě a v budoucnu budou 

chodit do školy kolem tabulí, které samy pomáhaly přivést na svět. Budou prožívat 

vědomí, že přispěly к důležité oblasti v životě obce. 

1.3.2. Ukotvování práv pomocí festivalu „Jeden svět dětem" 

V tomto roce proběhl již jedenáctý ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských 

právech Jeden svět. Během prošlých deseti let své existence se vyvinul v nej větší 

lidskoprávní filmový festival v Evropě a stal se jednou z nej významnějších kulturních 

akcí v rámci Prahy a celé České republiky. V tomto roce byl Jeden svět oficiální 

doprovodnou akcí předsednictví ČR v Radě EU. 

Letošní ročník festivalu Jeden svět se konal nejen v Praze, ale v dalších 29 městech 

po celé ČR. Jako součást kulturního programu v rámci Českého předsednictví EU měl 

být výběr z filmů Jednoho světa prezentován v Bruselu a ve Washingtonu DC. 

Žáci 4. a 5. ročníku naší školy měli možnost zúčastnit se festivalu Jeden svět 

v Hlinsku v Čechách.. Pořadatelem festivalu byla společnost Člověk v tísni ve 

spolupráci se sdružením Cesta Mladé Kultury Hlinecká se sdružením Úl. 

Cesta Mladé Kultury Hlinecká (CMKH) vznikla za účelem podpory kulturní a sportovní 

nekomerční scény na Hlinecku. Hlavní myšlenkou CMKH je snaha o sdružování a 

motivování dětí a mladých lidí se společným zájmem o divadlo, hudbu, film či též o 

nekomerční sporty, a podpora realizace jejich aktivit. Organizaci tvoří tým 

dobrovolníků, kteří se bez nároků na jakýkoliv honorář ve svém volném čase 
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společnými silami snaží realizovat různé akce к podpoře a zejména pak rozšíření 

nabídky využití volného času pro všechny obyvatele Hlinská a okolí. 

Projekce pro naší školu se konala 31. března 2009 v Městském muzeu Hlinsko. Po 

úvodním slovu o cílech festivalu jsme zhlédli čtyři dokumentární filmy. 

Byly to: 

NÁRAMKY OD KAMAR 

Hlavní postavou snímku je jedenáctiletá indická dívka Kamar - výřečná, 

abezprostřední a hlavně předčasně dospělá. Místo školy či dětských her se svými 

vrstevníky musí pomáhat v domácnosti a tvrdě pracovat. Společně s matkou a mladšími 

sourozenci zdobí levné plastové náramky blyštivými kamínky. Ty jsou tak rozžhavené, 

že se Kamar při práci často bolestivě popálí. To jí ale tolik nevadí. Mnohem více jí 

trápí, že jí matka nedovolí chodit do školy. Bez jejího výdělku by totiž rodina jen těžko 

vyšla. Kamar se ale svého snu o vzdělávání nevzdává a každý den se modlí k bohu, aby 

vyslyšel její přání a umožnil jí naučit se číst a psát. (Indie, Velká Británie - 2007) 

PRÁZDNINY LIU FEJ 

Civilní a citlivý snímek začíná v půl sedmé ráno, kdy jde desetiletá čínská dívka Liu Fej 

s otcem nastražit pasti na divoká zvířata. Po zbytek dne mu pak pomáhá obdělávat pole 

s kukuřicí. Následující den jedou do města prodávat vlastnoručně vyráběné palačinky. 

Za celý den ale prodají pouhé čtyři kusy, což jim nestačí ani na cestu zpět, a tak se otec 

rozhodne raději prodávat zeleninu. I když by si malá Liu Fej během letních prázdnin 

raději hrála s kamarádkami, je stále se svým otcem. Dobře ví, že za vydělané peníze jí 

může zaplatit další půlrok školní výuky. A také si uvědomuje, co jí otec často opakuje -

že právě ona bude v budoucnu „pilířem národa" a že do ní vkládá veškeré své naděje. 

Zejména poté, co je zřejmě již nadobro opustila její matka. (Čína 2007) 

LILY A RA 

Snímek vypráví příběh desetiletých přátel Lily a Ra. Během jejich hry v opuštěné staré 

továrně se Raovi podaří sestřelit prakem letícího holuba. Za tento zásah se ale od Lily 

pochvaly nedočká. Ta se naopak neohroženě vydá na střechu továrny, odkud sejí podaří 

zraněného holuba zachránit. Zabalí ho do deky a Ra najednou začne svého činu litovat. 

Bohužel jen do doby, než přijde domů, kde si zrovna jeho otec vylévá zlost na matce ... 

(Švýcarsko 2008) 
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CITLIVÉ ZÁLEŽITOSTI - MINUK 

Když byla Minuk na prvním stupni, ztloustla natolik, že se jí ve škole ostatní děti 

posmívaly. 

Navíc se zdá, že všechny obchody nabízejí hezké oblečení pouze ve velikosti XXS, což 

je vážně к vzteku. Minuk je však bojovnice a místo drastických diet se rozhodla 

přednést ve škole referát o nadváze. (Nizozemí 2006) 

Shlédnutí filmů je další motivačním prvkem pro práci s dětskými právy. Samotní 

organizátoři festivalu nabízejí žákům možnost zúčastnit se výtvarné soutěže. Podmínky 

účasti byly následující. Každý z žáků shlédl projekci dokumentárních filmů. Jeden 

z filmů si měl vybrat a namalovat к němu obrázek. Tyto obrázky naše škola odeslala na 

adresu pořadatelů . Nyní se mohou děti těšit na vyhlášení výsledků soutěže, které 

proběhne v televizním pořadu Hřiště 7. Některé obrázky uvádím v příloze č. 3. Obsah 

dokumentárních filmů jsem použila při vyučování práv dítěte, a to v hodině s tématem 

„Mám právo na vzdělání". 
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2. SOUBOR METODICKÝCH NÁMĚTŮ PRO VYUČOVÁNÍ PRÁV 

NA MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE 

Tvorba metodického materiálu u mě započala po zadání diplomové práce. Mnou 

tvořené náměty pro výuku práv jsou určeny pedagogů nejen malotřídních škol. Dále 

pak vychovatelům školních družin, volnočasovým pedagogům a všem ostatním, 

kteří se chtějí seznámit s metodikou výuky práv. Soubor metodických námětů má 

sloužit vyučujícím práv, kteří touto formou budou zprostředkovateli v procesu 

ukotvování dětských práv do podvědomí dětí. 

2.1. MATERIÁLY PRO VÝUKU DĚTSKÝCH PRÁV 

Problematika právního vědomí u dětí školního věku se stala předmětem snah o 

tvorbu metodických materiálů, které by pomohli rodičům, pedagogům a další 

pracovníkům pracujícím s dětmi. Zajistit převod dětských práv к jejich adresátům. 

Tvorby metodických materiálů se ujaly mnohé státní i nestátní organizace. Mezi 

nejznámější, které se staly stěžejní pro moji práci, lze zařadit publikaci České rady dětí 

a mládeže Ahoj, Úmluvo a materiál Nadace Naše dítě Vím, co smím? 

2.1.1. Publikace „Ahoj, Úmluvo!" 

Publikace byla vydána Českou radou dětí a mládeže roku 2001. Je ilustrována 

Františkem Kobíkem.. 

Metodický materiál "Ahoj, Úmluvo!" je výkladem článků Úmluvy o právech 

dítěte a vznikla z myšlenky rozšířit právní povědomí především dětí. Je určena dětem a 

studentům základních a středních škol, ale také učitelům, vedoucím oddílů a dalším 

odborníkům pracujícím s dětmi. 

Autoři se zamýšleli nad formou zpřístupnění mnohdy složitého právnického jazyka 

Úmluvy dětem i dospělým. Nakonec se shodli na kombinaci několika postupů. 

V publikaci se autoři zabývají výkladem článků č. 1 - 42 Úmluvy. Pro úplnost 

připomínám, že Úmluva o právech dítěte čítá celkem 54 článků, ostatní články se týkají 

zejména organizačních záležitostí. 
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Aby se text dal při práci plně využít, je rozčleněn do volných listů. Pro snadnější 

orientaci jsou jednotlivé listy číslovány a v záhlaví je vystiženo základní téma. 

Na každém listě je vyložen jeden článek Úmluvy, není-li uvedeno jinak. 

Každý článek Úmluvy je doslovnou citací ze Sbírky zákonů. 

Pod článkem naleznete tematický obrázkový příběh, zdařile realizovaný komiksem, 

určený především mladším dětem. Následuje výklad článku a na závěr okruh námětů, 

jak textu využít. 

Česká rada dětí a mládeže. Ahoj, Úmluvo!: Výklad Úmluvy o právech dítěte, 2000 

http://crdm.adam.cz/publikace/umluva 

2.1.2. Slabikář dětských práv : Vím, co smím? 

Druhou publikací, která je ve školách ve značné míře rozšířena, je Slabikář 

dětských práv :Vím, co smím? Vydaná Nadací Naše dítě v roce 2002. 

Cílem vydání této především obrazové publikace s půvabnými obrázky akademického 

malíře pana Jana Brychty a krátkými srozumitelnými texty je hlavně snaha posilovat 

právní vědomí v ČR obecně a kultivovat morálně etické principy ve společnosti. 

Materiál je tvořen z jednotlivých volných listů, kdy na jedné straně je poutavý obrázek, 

vyjadřující přibližované právo, s popiskem zmíněného dětského práva. 

Témata vzájemně souvisejí a lze říci, že tvoří i jakési obecnější celky 

Já a společnost /1,2,3,13,17,20.../, 

Já a nejbližší okolí - rodina/4,5,7,8,9.../, 

- vrstevníci/11,18.../, 

- instituce /12,16.../, 

Já a moje identita, můj růst či ohrožení /9,10,14,15,18,19,20.../. 

Základ Slabikáře tvoří Úmluva o právech dítěte /104/1991 Sb./, Celá je součástí 

našeho právního řádu a její ustanovení mají přednost před zákonem, což vyplývá z čl. 

10 Ústavy ČR 1/1993 Sb. 

Velkou pomocí pro pedagogy a další zprostředkovatele dětských práv je metodika ke 

Slabikáři, která je zpřístupněna v elektronické podobě na ^ portálu 

http://www.detskaprava.cz/pedagog/materialv metodika.asp 
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2.1.3. První kroky 

Dalším materiálem, který může být zdrojem námětů, je metodická příručka vydaná 

jako účelová publikace Ministerstva školství v srpnu 1998. Nejedná se však o materiál, 

který zpracovává úzce práva dětská, ale práva lidská obecně. Publikace je členěna na 

čtyři hlavní části. První část se zamýšlí nad otázkami: „Co jsou to lidská práva?", „Co 

je to výchova к lidským právům". Učební metody zpracovává část druhá. Část třetí 

se zabývá výukovou činností pro mladší děti a část poslední pro děti starší. 

-MŠMT ČR. První kroky: metodická příručka pro výchovu к dětským právům, 

1998 http://www.amnesty.cz/vvchova/ 

2.1.4. Seznam odkazů na informace pro výchovu к dětským právům 

BÍLEK, P. et al. Výchova a vzdělávání v oblasti lidských práv : Referenční příručka pro 

pedagogy středních a vyšších škol. Praha: Český helsinský výbor, 2002 

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070716 

ČAKRTOVÁ, M. Začněme třeba takhle. Praha: Česká rada dětí a mládeže, 2006 

http://www.crdm.cz/download/publikace/zacneme treba takhle.pdf 

DĚDEČKOVÁ, J.,HRADEČNÁ, M. O právech dětí pro učitele. Praha: Český helsinský 

výbor, 1995 http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004120101 

NADACE MAŠE DÍTĚ. Test z dětských práv 

http://www.detskaprava.cz/rodic/dp slabikar test.asp (pro děti; vychází z publikace 

"Dětskápráva - Vím, co smím?") 

ONDRÁČKOVÁ, J. Sousedé: Učíme se vzájemnému respektování. Praha: Český 

helsinský výbor, 2001 

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2003070714 

ONDRÁČKOVÁ, J. Co je Úmluva o právech dítěte? Český helsinský výbor, 2001 

http: //www, helcom. cz/view.php?cisloclanku=2003070713 

ŠILHÁNOVÁ, L. Ochrana lidských práv v ČR. Praha: Český helsinský výbor, 2004 

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004120301 

ŠILHÁNOVÁ, L. O lidských právech pro učitele. Praha: Český helsinský výbor, 2003 

http://www.helcom.cz/view.php?cisloclanku=2004033106 
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Webové stránky zabývající se lidskými a dětskými právy 

www.detskaprava.cz (Nadace Naše dítě) 

http://dci.ieia.cz (Česká sekce DCI) 

www.helcom.cz (Český helsinský výbor) 

http://sppd.cesky-dialog.net (Servis pro práva dítěte) 

www.llp.cz (Liga lidských práv) 

www.unicef.cz (Dětský fond OSN) 

http://www.unicprague.cz/lidska-prava (OSN v ČR) 

http://wtd.vlada.cz/pages/rvk rlp.htm (Rada vlády ČR pro lidská práva) 

2.2. METODY POUŽITELNÉ PRO VÝUKU PRÁV 

Při vyučování žáků v právech dítěte používáme různé metody výuky. Připravila jsem 

přehled metod, které jsem použila při tvorbě metodických materiálů v této diplomové 

práci. 

Písemné práce dětí 

Písemný projev je jedním ze způsobu vyjádření myšlenky, názoru, postoje atd. 

Písemné práce lze využít při vyprávění vlastního příběhu, při popisu zážitků či 

zkušeností nebo při řešení problémové situace. Při práci s právy lze po úvodu (výkladu, 

diskusi či besedě) zadat úvahu o vybraných právech. Lze předpokládat, že se do úvah 

promítnou vlastní zkušenosti dětí. 

Anketa 

Anketa je další možný postup při práci s právy. Může sloužit к zjištění znalostí o 

dětských právech nebo alespoň к zmapování míry povědomí o nich. Dalším výstupem 

ankety je zjištění, jaká je realita v naplňování práv dítěte, jaké jsou zkušenosti dětí. 

Varianty ankety: 

• anketa s uzavřenými otázkami a odpověďmi ano, ne, nevím 

• anketa s otevřenými otázkami 
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• anketa s výčtem možností 

• anketa s bodovým ohodnocením určitého dotazu 

• anketa s obrázkovou odpovědí 

Anketu velmi často spojujeme s besedou. Může být použita před anketou jako způsob 

seznámení s právy či v konečné fázi jako syntéza při závěrečném hodnocení. 

Hry situační 

Tato metoda umožňuje konfrontaci žáků s konkrétním případem, se situací. Jádrem 

situace je problém, který má žák řešit. Situace tedy zachycuje postavy v určité fázi 

jednání nebo rozhodování a popisuje stav okolností. 

Dramatizace 

Tato metoda je názorné předvedení příběhu. Ten má svou dějovou linii. Jednotlivé 

role hrají žáci. Při dramatizaci se žák seznámí nejen s obsahem, ale i rozvíjí zároveň 

výrazové schopnosti, učí se vystupovat a zvnitřňuje si společenské chování. 

Ilustrační metoda, kresba 

Výtvarná výchova nabízí širokou škálu možných technik, které jsou využitelné při 

práci s dětskými právy. Hlavní technikou v 1. a 2. ročníku bývají kresba tužkou, 

pastelkami a akvarelem. Výrazově bohatší projev lze docílit měkkým grafickým 

materiálem se širokou stopou, např. voskový nebo suchý pastel. Dalším materiálem 

může být sochařská hlína nebo přírodní materiály. Z výtvarných technik lze použít 

kresbu, malbu, koláž, komiks. 

Manipulace s obrázky a fotografiemi 

Pro práci s právy lze využít obrázky a fotografie s odpovídajícím tématem. 

I když předkládaný materiál je statický a pro pozorovatele stejný, každý z nás je vnímá 

a popisuje jinak. Proto mohou být mimořádně účinné pro názorné předvedení žákům. 

Nad obrázkem můžeme vést rozhovor,Vytváříme o zobrazeném příběh.Sehrajeme 

zobrazenou situaci Další možnou alternativou pro žáky 4. a 5. tříd je pomocí obrázku 

evokovat u dětí otázky, které by obrázek charakterizovaly. S otázkami můžeme 
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pracovat dále. Např. Otázky s obrázkem předložit (dvojici, skupině,...) a požádat o 

zodpovězení otázek, (tolerovat názor druhého - druhému se může obrázek jevit jinak) 

nebo vyhledat a zapsat 5 charakteristických znaků vystihující obrázek a pokládat je jako 

tajenku při hledání toho správného 

Metoda dělení 

Učitel si připraví okopírované obrázky. Každý obrázek je jiný a jejich počet se rovná 

počtu skupin,do kterých chci děti rozdělit. Jednotlivé obrázky rozstříhá na tolik dílů, 

kolik chce mít ve skupině dětí. Z každého obrázku vezme takový počet dílů, aby se 

rovnal počtu žáků v ročníku a umístí je do krabiček. Každý ročník si tahá z jedné 

krabičky. Tímto dělením docílí, že v každé skupině budou zastoupeni žáci z každého 

ročníku. 

Komunitní kruh 

Je to nejjednodušší metoda, kterou mnoho pedagogů využívá. Děti sedí v kruhu a 

postupně odpovídají na danou otázku či téma. Přitom si předávají po kruhu předmět (u 

nás je to medvídek), mluví jen ten, kdo ho právě drží. Děti se tak učí naslouchat 

ostatním, neskákat si do řeči, držet se tématu a srozumitelně se vyjadřovat. Důležité je 

pravidlo, že ten, kdo nechce mluvit, nemusí. Vytvoří se tím otevřená atmosféra a děti se 

nebojí sdělit svůj názor, nápad, myšlenku. Komunitní kruh je průpravou na diskusy a je 

výborným předstupněm brainstormingu. 

Brainstorming 

Metoda užívaná к rozvoji kritického myšlení .Může být prováděna se skupinou nebo 

v párech. Děti mají za úkol ve vymezeném čase heslovitě zapsat všechno, co je napadne 

к danému tématu. К zapisování mohou použít např. tabuli nebo papír. Nápady se 

nekritizují. Po uběhlém čase se vytřídí to, co je nevhodné. Z myšlenek, které 

zůstávají,se formuluje odpověď. Alternativou pro děti, které ještě neumějí číst, je 

metoda kreslení. Namalují to, co si myslí. 
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Myšlenková mapa 

Při této metodě se na tabuli nebo papír napíše do oválu slovo, které nás zajímá. Děti 

potom do prostoru kolem slova píší heslovitě všechno, co je к tomuto slovu v oválu 

napadne. Všechna slova se také zakroužkují a spojí se s ústředním slovem nebo také 

mezi sebou, pokud jsou mezi slovy vzájemné vztahy. К zakroužkovaným nápady se 

mohou také rozvětvovat vlivem vyvstalých asociací. Malé děti mohou tvořit 

myšlenkovou mapu kresbou. 

Kostka 

Učitel hází kostkou. Na každé straně kostky má napsány pokyny. Popiš, porovnej, 

asociuj, analyzuj, aplikuj, argumentuj. Nejdříve se stanoví téma a po hodu kostkou žáci 

píší na papír zápisky formou volného psaní. Pro mladší žáky může skrýt pod čísla běžné 

herní kostky otázky к probíranému tématu. 

Pětilístek 

Slouží nám к ohlédnutí za tématem. Je sestaven na pěti řádcích. Na prvním řádku se 

napíše téma. Na druhém řádku charakteristika dvěma slovy vystihujícími, jaké to téma 

je. Třetí řádek vystihne třemi slovy, co to téma dělá. Na čtvrtý řádek napíšeme 

výstižnou charakteristiku větou ze čtyř slov. Pro menší děti můžeme vytvořit trojlístek 

z prvních tří řádků. 
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2.3. VYUČOVÁNÍ PRÁV 

Výuku práv jsem zařadila do svých vyučovaných hodin. Komplikované to bylo 

v tom, že vyučuji některé hodiny s různými ročníky: 

Český jazyk - 1. 2. a 5. ročník 

Matematiku - 1. 2. a 5. ročník 

Vlastivědu - 4. a 5. ročník 

Přírodovědu - 4. a 5. ročník 

Pouze dvě hodiny týdně mám i 3. ročník, ale zároveň spojený se 4. a 5.ročníkem na sloh 

a čtenářskou dílnu 

Při této spleti ročníků jsem volila metody výuky práv vždy к ročníku nej nižšímu Při 

seskupení 1: 2: a 5. ročníku jsem používala vzhledem к velkému věkovému rozdílu 

doplňujících cvičení pro ročník 5. 

Významným faktorem pro zvolení metod byl i počet žáků v jednotlivých ročnících 

(1 .ročník - 7 žáků, 2.ročník - 3 žáci, 3.ročník - 3 žáci, 4.ročník - 8 žáků, 5.ročník - 2 

žáci) 

Vzhledem к malému počtu žáků v ročnících jsem nerozlišovala jejich pohlaví, neboť 

smíšená škála různého věku a pohlaví by byla v mém průzkumu zavádějící. 

Výhodou bylo, že jsem s výukou teprve začínala, takže témata slyšely všechny děti 

poprvé. Nemusela jsem se tedy zabývat obměnami příprav již slyšených témat. 

Jelikož jsem chtěla porovnat výstupy mezi dětmi raného a středního školního věku, 

volila jsem všemožné organizační kombinace výuky. 

Stanovení časového rozsahu vyučované hodiny je přibližné. Výhodou malotřídní 

školy, ve které nezvoní, je, že můžeme hodinu přerušit (udělat přestávku) a poté 

pokračovat dále a činnost dodělat. Děti aspoň nezažijí vyvíjený tlak na dokončení práce. 

Uvědomme si, že každé dítě, zvláště v prvních dvou letech školní docházky, potřebuje 

svůj časový prostor. Jakýkoli tlak se promítne v kvalitě výkonu. Vždyť přece každý 

člověk má zakódované své pracovní tempo, které je sice schopen zrychlit, ale nedokáže 

v něm setrvat neomezenou dobu. Nemluvě o následné relaxaci. 

Struktura hodiny, aby zachovala proces učení, byla pro mě nelehkým úkolem. Fáze 

učení se liší podle různých hledisek a podle interpretace autorů metodik. Stanovila jsem 

si tedy vlastní fáze v průběhu hodin. Navrhovaná hodina respektuje základní tři etapy, 
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kterými jsou motivace, poznávací (fixační) a kontrolní. Přesto náměty mých 

vyučovacích hodin jsou členěny podle metod, které jsou v ní využity. Motivace ale 

probíhá nejen v úvodu hodiny, ale i v jejím průběhu před následnou činností. Stejné je 

to s fází výkonnou, zpětnovazební či kontrolní. Objevuje se nejen na konci jednotlivých 

činností, ale i v samotném závěru hodiny. Jednotlivé náměty na průběh hodiny jsou 

členěny podle následujícího přehledu: 

Téma hodiny 

Vazba na Úmluvu o právech dítěte 

Předmět 

Ročník 

Čas 

Cíle 

Metody 

Pomůcky 

Námět na průběh hodiny 

Metodická doporučení 

Reflexe 

2.3.1. Téma hodiny: M á š svá práva 

Vazba na Úmluvu o právech dítěte: Článek 2 - Státy, které jsou smluvní stranou 

Úmluvy, se zavazují respektovat a zabezpečit práva stanovená touto Úmluvou 

každému dítěti nacházejícímu se pod jejich jurisdikcí bez jakékoli diskriminace 

podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného 

smýšlení, národnostního, etnického nebo sociálního původu, majetku, tělesné nebo 

duševní nezpůsobilosti, rodu a jiného postavení dítěte nebo jeho rodičů nebo 

zákonných zástupců. 

Předmět: Český jazyk - čtenářská dílna 

Ročník: 3., 4., 5. 
v 

Cas: 1 vyučovací hodina 

Cíle: Pomoci dětem, aby si uvědomily, že mají svá práva a jaká. 

Orientace v knihovně 
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Metody: dotazování, hra, komunitní kruh, výtvarný projev 

Pomůcky: Slabikář dětských práv - list 1, lístečky s názvy práv, lístečky s evidenčními 

čísly knih, čtvrtky, pastelky 

Námět na průběh hodiny: 

I. Dotazování v komunitním kruhu 

Na začátku hodiny učitel pokládá dětem otázky: Víš, co znamená slovo právo? Mají 

dospělí i děti stejná práva? A jaká máš práva? Jaká práva mají tvoji rodiče? Měli 

bychom svá práva znát? 

II. Hra 

V knihovně jsou rozmístěny lístečky s názvy práv. Děti je hledají podle 

následujícího schématu. Každé dítě si vylosuje lísteček. Na něm je uvedeno evidenční 

číslo knihy, název a autor. Záměrně učitel vybírá tituly, které by mohly děti zaujmout 

nebo s kterými už pracovaly a děti na ně pozapomněly. Ve vybraných knihách jsou 

uloženy lístečky s názvem jednotlivého práva. 

Na magnetickou tabuli učitel umístí obrázky ze Slabikáře dětských práv bez 

textového přiblížení. Děti mají nalezené lístečky s názvy práv přiřadit ke správnému 

obrázku. Pokud je ve třídě více dětí, lze činnost provádět ve skupinách. 

III. Komunitní kruh 

Po splnění úkolu s nápomocí učitele si děti obrázky pozorně prohlédnou. Jednotlivá 

práva si přečtou. Kdo ví, co právo znamená, řekne to spolužákům. Každý názor je vítán 

a pochválen.. 

IV. Výtvarný projev 

Učitel zadá vytvoření značek pro jednotlivá práva metodou kreslení. Vysvětlí 

dětem, že značky mají být podobné, jako ty, co jsou u silnic a řidiči se musí podle nich 

řídit. Záměrem bylo, aby značky měly tvar jako silniční např. zákazové a příkazové. 
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Metodická doporučení: 

Hru na pozici II. lze použít jako prostředek к poznávání nového prostoru, 

být nejen knihovna, ale i třeba učebna informatiky, tělocvična aj. 

Může to 

Reflexe: 

Hodina byla odučená ve 3., 4. a 5. třídě., v počtu 13 žáků. Již o přestávce si děti 

všimly, že upevňuji na magnetickou tabuli hezké, barevné obrázky. Tím se probudila 

zvědavost a dotazovaly se, co vlastně budeme při hodině dělat. Snažila jsem se odpoutat 

jejich pozornost, ale již se mi to nepodařilo. Pokud budu opakovat tuto metodu 

přiřazování, musím obrázky buď skrýt a nebo je pověsit až před samotnou činností. 

Na otázku :"Co je to právo?" odpovídaly jednoznačně a s přehledem. Odpovědi 

se točily kolem práva, cituji: na dostatek jídla, na domov, na ošetření и lékaře, na volný 

čas, na fotbal.. Jak jsem předpokládala, tak nikdo nezmínil právo na vzdělání, 

které u nás děti chápou jako povinnost. Požádala jsem děti, aby mi popsaly nějaké již 

zmiňované právo. Aby zkusily vysvětlit, co vybrané právo ošetřuje. Starší žáci navrhli, 

zda by svůj názor mohli napsat. Zvolili tento způsob asi proto, že se ostýchají před 

malými dětmi říci svůj názor. Uvádím autentické názory dětí na jimi vybrané právo. 
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Zeptala jsem se dětí, jestli by chtěly znát všechna svá práva. Nebylo žádné, které by 

na můj dotaz odpovědělo záporně.. Vysvětlila jsem jim pravidla hry s knihovnou. Mým 

sekundárním cílem bylo, přimět děti, aby si osvojily způsob řazení knih v naší knihovně 

s použitím katalogu a řadících značek. Bylo to proto, že jsem zaznamenala jistou 

nelibost v hledání požadovaného titulu. Je ale pravda, že i já se v knihovně nechávám 

unést vůní knih a osobitou atmosférou, kdy pouze pohledem na barevné hřbety knih 

vybírám nahodilý titul. 

Hra s vyhledáváním proběhla velmi rychle. Děti třímaly v rukách lístečky a 

prohlížely si pozorně obrázky na magnetické tabuli.S drobnými opravami přiřadily 

názvy práv ke správným obrázkům. Zajímavé bylo jejich překvapení, že mají tolik 

práv a že to vůbec netušily.... 

Dalším krokem v hodině bylo kreslení značek. Vysvětlila jsem dětem, jak by asi 

měly značky vypadat. Snažila jsem se jim vytvořit takovou představu, aby byla značka 

použitelná pro ně samotné. Představme si, že by u vašeho domu stála značka např. 
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„Mám právo na domov" nebo „Mám právo na život bez hladu", „Mám právo na volný 

čas". Děti se svého úkolu zhostily výborně. Některé jejich výtvory přikládám. 

ZNAČKY PRÁV - práce dětí 

...právo na informace.. ...pomoc uprchlíkům.. ...právo na hru.. 

.. .právo na vyznání... ...právo na život v míru právo na svůj názor... 

.. .právo na život bez hladu.. ..zákazpráce... .. .právo na život s rodiči... 

Hodina proběhla v časové dotaci. Atmosféra po celou dobu byla příznivá. Děti 

se zapojovaly do činností. Zpětně vidím, že při zadání kresby značek byl můj přístup 

velice manipulativní. Měla jsem představu o tvaru značek (silniční) a domnívala jsem 

se, že je vhodná. Ještě štěstí, že mám ve třídě experimentátory, kteří si občas dělají, 

co chtějí. Mnou požadovaný tvar změnili a vytvořili si své originály. V dalším 

tématickém bloku musím dětem dát větší prostor. 
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2.3.2.Téma hodiny: Já mám právo, ale ty máš také právo 
Vazba na Úmluvu o právech dítěte: Celá Úmluva o právech dítěte. 

Předmět: Český jazyk - čtenářská dílna 

Ročník: 3., 4. a 5. 

Čas: 1 vyučovací hodina 

Cíl : Hodina je zaměřena na situace, v níž se práva dostávají do konfliktu. 

Cílem je donutit žáky к přemýšlení - prostřednictvím hraní rolí či řešení situací - o 

jiných možnostech řešení problému bez boje. 

Metody: Příběh, řešení situace, písemný projev, dramatizace 

Pomůcky: Slabikář dětských práv- list č. 1, papír, psací potřeby 

Námět na průběh hodiny: 

I. Příběh 

Učitel vybídne děti, aby se pohodlně posadily a vyslechly příběh. 

Dárky pro Hanku (8 let) a Láďu (10 let) 

Láďa s Hankou dostali od svých rodičů dárky к Vánocům. Obě děti byly hudebně 

nadané, tak si rodiče mysleli, že jim udělají radost hudebními nástroji. Láďa dostal bicí 

soupravu, Hanka kytaru. Oba měli velkou radost a začali na hudební nástroje hrát. 

Maminka a tatínek je poslali do dětského pokoje, který měli společný. Během chvíle 

děti zjistili, že nemohou hrát najednou, neboť se vzájemně ruší. Nejdříve Hanka 

požádala bratra, aby jí nechal chvíli hrát samotnou. Láďa odmítl a děti se začaly hádat. 

II. Písemný projev na kladené otázky: 

Učitel pokládá dětem otázky. Každé dítě pracuje samo. Na papír zaznamenává své 

reflexe na vyprávěný příběh. 

Proč myslíte, že došlo ke konfliktu? 

Vlijte se do Hanky (děvčata) a do Ládi (chlapci) 

Proč by jste měli hrát právě vy? 

Napadá vás, proč by měl hrát ten druhý? 

Mohl by mít příběh šťastný konec? 

Mohlo by se předejít konfliktu? A jak? 
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Navrhněte jiná řešení. 

III. Dramatizace - hraní rolí 

Děti si promyslí jiná řešení konfliktu. Učitel je pobídne, aby si ve dvojicích promyslely 

navrhované řešení a poté si ho zkusily zahrát. 

Metodická doporučení: 

Obsah příběhu lze upravit následovně: hlavní postavy mohou být dvojčata stejného 

pohlaví. Tím by při diskusi odpadaly argumenty stranící starším x mladším, chlapců x 

děvčatům 

Reflexe: 

Hodina byla odučená ve 3:, 4. 5. třídě., 13 žáků. Na začátku hodiny jsem dětem 

přečetla příběh. Před samotným čtením si děti zvolily osoby a jejich věk samy. Také 

navrhly podobu dárků - hudebních nástrojů. Ačkoli se mi nástroje zdály nevyhovující, 

akceptovala jsem návrhy dětí, neboť vyplývaly z jej ich osobní zkušenosti, Dva žáci 

hrají na kytaru, tři ze žáků jsou zapáleni do hry na bicí. Po vyslechnutí příběhu jsem 

žáky vybídla, aby pracoval každý sám a poctivě se zamýšlel nad kladenými otázkami. 

Proč myslíte, že došlo ke konfliktu? 

...hráli, hráli, ale Láďovi se nelíbila ta píseň, jakou hrají dohromady....j eden ruší 

druhého, krásné tóny kytary a ostré tóny BICÍCH, to к sobě rozhodně nej de....začali 

hrát a Hanka omylem hrála něco jiného. Láďa si toho všimnul a sprdnul Hanku a z toho 

vznikla hádka...protože, když hraj ou dva hudební nástroje najednou, tak je to 

strašný...protože Láďa hrál na bicí a dělal rámus a Hance se to nelíbilo, tak ho chtěla 

přehrát. Nebylo slyšet ani bicí, ani kytaru a začali se hádat...protože se dohadovaly: 

budu teď hrát já! Né, já! A asi tak ...Hanka hrála na kytaru a Láďa se к tomu přidal, 

tak Hanka mu řekla ať toho nechá a on začal ještě víc...oba hráli, vzniknul z toho hluk a 

nedokázali se shodnout a začli se hádat o to, kdo bude hrát první....ke konfliktu došlo, 

protože každý nástroj hraje j inak... Láďa začal hrát na bicí a v tom šla hrát Hanka a 

každý hrál něco jiného, nemohli se na to soustředit 
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Ačkoli na začátku hodiny děti vyslechly celý příběh až do konce, měly snahu při 

odpovědi na tuto otázku vznik konfliktu upravit nebo popsat jiný. Podle odpovědí 

usuzuji, že do představ děti promítají své vlastní zkušenosti. Znamená to tedy, 

že se každé z nich do střetu s právem druhého dostalo. O to zajímavější byly reakce na 

druhou otázku. 

U druhé otázky, jsem požadovala, aby se každý ztotožnil s hrdinou svého pohlaví. 

Zvolila jsem to proto, že se děti dokázaly do role vžít snadněji a promítaly si do příběhu 

své já. 

Vžijte se do Hanky (děvčata) a do Ládi (chlapci) 

Proč by jste měli hrát právě vy? 

Láďa ...Mám právo hrát první, protože jsem o 2 roky starší.... Jsem starší!...Protože 

bicí je hlasitější. ..protože jsem starší. A starší má přednost nebo že jsem byl v pokoji 

první... protože je bicí rychlejší a umím to lip....jsem starší a přišel jsem dřív... 

Hanka Mám právo hrát. Kytara je přece jemnější než bicí...Protože jsem mladší a 

mám přednost, a umím lip hrát...j á si myslím, že mají holky přednost a že Hanka je 

mladší...protože jsem menší a šikovnější a kytara je hezčí...j sem šikovnější a mám to 

těžší...a budu mít koncert... holky mají přednost 

Vytvářejí argumentaci, proč právě oni/ony by měli/y hrát první. Chlapci poukazují na 

to, že jsou starší, děvčata, že jsou mladší - a proto mají přednost. Děvčata mají tendenci 

vytvářet si další argumenty, kdyby předešlé nezabraly. Prosazování vlastního já, nedělá 

dětem problémy. U další odpovědi uvidíme, jak ale na to budou nahlížet z pozice toho 

druhého 

Napadá vás, proč by měl hrát ten druhý? 

Láďa ...Moudřejší ustoupí...protože je to holka nebo moudřejší ustoupí...že je 

mladší...protože je mladší...hraješ dýl a budeš mít dřív koncert než já... 

Hanka ...asi bych měla nechat hrát bráchu, protože je starší... nechala bych Láďu hrát, 

protože je starší. Ale kdybych já byla starší, tak bych hrála první...Láďa, protože jsou 

holky vždycky chytřejší...j e starší, mohl by se třeba přemístit... 

Ve třech případech došlo к nedorozumění. Tito žáci se nedokázali ve své roli, vžít do 

pozice toho druhého. Neustále prosazovali své argumenty, proč právě oni/ony měli hrát 

první. Zpětně jsem si promítala, jakým způsobem jsem předávala zadání tohoto úkolu. 
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Zda jsem zdůraznila dostatečně, že se zamyslíme nad tím, proč by měl náš protivník 

hrát jako druhý. Příště si musím dát pozor na lepší formulaci při pokládání dotazu. 

V odpovědích žáků se často objevuje hodnocení z pozice věku (starší, mladší). Není 

to zarážející, naopak je zřejmě, že u dětí došlo к osvojení určité společenské normy. Na 

to se dá navázat při pochopení povinnosti 

Mohl by mít příběh šťastný konec? 

Láďa - rozdělit jim pokoj ....mohli by se dohodnout, jeden deset minut, druhý deset 

minut, nebo aby každý měl svůj pokoj... třeba Láďa byl v tom pokoji první, tak se tam 

Hanka neměla plést...aby měl Láďa svůj pokojíček a Hanka taky svůj pokoj íček... že se 

budou střídat nebo se domluvit, můžou jít hrát jinam 

Hanka víš, co? Budeme se střídat vždy po pěti minut ách... kdybychom hráli oba, 

tak by nedošlo к hádce... že by třeba Hanka mohla jít ukázat mamce (asi hru) a zatím by 

Láďa hrál... Hanka bude v pokoji a Láďa by byl v obývacím pokoji a maminka by 

nemusela zasahovat ...hele budeme se střídat, starší má přednost, nebo si dáme kámen, 

nůžky, papír, stop...budou hrát nějakou skladbu s kytarou a bicím spolu... 

Děti odpovídaly kladně a zároveň navrhovaly, jak by se dalo konfliktu předejít. Tím 

zároveň odpovídaly i na následující otázku. 

Mohlo by se předejít konfliktu? A jak? Navrhněte jiná řešeni 

Láďa ... Víš co ségra, nejdřív budeš hrát ty a potom já/jo, jo. To beru Hele Hanko, já 

jsem starší a už mě to nebaví, tak toho necháme / Tak dobře Láďo, necháme toho, mě už 

to taky nebaví....Láďa řekne, tak teda budeme hrát každý pět minut... Láďa řekne tak 

dost! Tak si zahraj na kytaru a pak si já zahrajú na bicí.... Láďa navrhnul řešení já budu 

hrát doma a ty и sousedů... Láďa řekl, tak já jdu ven pomoc rodičům a ty zatím hřej a já 

přijdu tak asi za hodinu a vystřídáme se.... 

Hanka ...Hele brácha, budeme se střídat. Začínám, protože jsem holka! Dohodli se a 

ani si nebrnkli, protože oba unavení usnuli! ...tak já si jdu hrát s panenkama a ty si hraj 

a pak si ty budeš hrát s autem a já budu hrát Hanka navrhla, že by se mohli přestat 

hádat a Hanka řekla: Hele brácho můžeme se přestat hádat, mamka se naštve a zabaví 

nám kytaru a bicí... Láďa říká: Hele ségra, běž pro ní, když seš tak hodná a pustila bys 

mě, tak si běž hrát Láďo, co kdybychom hráli spolu. Tak jo. A složili skladbu. 
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V odpovědích žáci používali přímou řeč, což je signálem, že převádí své návrhy do 

dialogu. Znamená to tedy, že se snažili s druhou stranou komunikovat. Někteří také 

navrhli odpověď druhé strany. 

V projekci navozené situace se projevily styly výchovy, ve kterých se děti pohybují. 

Do názorů se promítali modely chování osvojené z rodinného prostředí. 

2.3.3. Téma hodin: Právo na jméno, adresa 
Vazba na Úmluvu o právech dítěte: Článek 7 - Každé dítě je registrováno ihned po 

narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud je 

to možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. 

Předmět: Průřezové téma к Českému jazyku - psaní velkých pismen u vlastních jmen, 

přesah do slohu - psaní adresy, prvouka - jména příbuzných 

Ročník: 1„ 2. a 5. 

Čas: 2 vyučovací hodiny 

Cíle: uvědomění si důležitosti vlastního jména, budování si vztahu к vlastnímu jménu 

Psaní velkých písmen u vlastních jmen 

Pochopení významu adresy a rozvoj dovednosti při jejím psaní 

Metody: tajenka, diskuze v komunitním kruhu, kreslení, myšlenková mapa 

Pomůcky: Pracovní list ze Slabikáře dětských práv č. 6, psací potřeby, pastelky, 

tajenka 

1. vyučovací hodina 

Námět na průběh hodiny: 

I. V úvodu hodiny předloží učitel dětem tajenku, ve které děti vylušti, jaké bude téma 

hodiny. 

1) Perníkovou chaloupku objevili Mařenka a ...? 

2) Čert, Anděl a ...? L _ _ L _ L _ 

3) Časopis pro děti? ".... Pusík" r — r — , 

4) J a k jse jmenovala kniha Karla Čapka? * 

5) Kdo bydlí u rybníčku Brčálníku? ]__ 
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Výsledek tajenky: 
J E N I С E К 
M I К и L А S 

M E D А 
D A Š E N К А 

R A К О S N I С E К 

Nápovědou jim může být báseň Miloše Kratochvíla, kterou někteří žáci znají 

z hodin literatury. 

Jména 

Miloš Kratochvíl 

Zjistil jsem, že spoustě lidí 

Se jméno moc nehodí. 

Když to vezmu z naší třídy: 

Zdravý nejvíc marodí. 

Smolík má u holek štěstí, 

Klika přesně naopak -

Navíc mu dal včera pěstí 

Pírko, co má přes metrák! 

S Chytráčkem to nevypadá, 

Že by něco pochopil, 

A v pátek se při plavání 

Ryba málem utopil. 

Prskavcovou nenaštvete, 

Kostková se kulatí... 

Tak mi někdo vysvětlete, 

Proč jména už neplatí? 

II. Rozhovor v komunitním kruhu vyluštění tématu hodiny učitel pokládá dětem otázky. 

Tuto činnost lze provádět v komunitním kruhu s danými pravidly (viz. Použité metody) 

Kladené otázky: 

Co to je vlastně jméno? Jak byste to vysvětlily někomu z jiné planety? 

Proč je důležité? 

Myslíte si, že se může stát, že někdo nemá jméno? 

56 



III. Zadání samostatné práce - kreslení 

Učitel seznámí děti s následující činností. Zadání: Napíšte své jméno na čtvrtku a 

kolem něho namalujte vše, co máte rádi, Vše, podle čeho by vás ostatní poznali ostatní, 

kdyby se na obrázek podívali. 

Pro žáky 5. ročníku upravíme zadání následovně: Co se Vám vybaví, když si říkáte 

své jméno? Navrhněte žákům, že si při vybavování představ mohou zavřít oči, uložit se 

na koberec aj.) 

S namalovanými obrázky si s dětmi sedněte opět do kruhu: 

Líbí se Vám vaše jméno? Chtěli by jste se jmenovat jinak? 

Máte ho rádi? Jak? 

Metodická doporučení: Pro motivaci v úvodu hodiny může učitel použít text (báseň, 

píseň) dle vlastního výběru. 

Reflexe: 

Co to je vlastně jméno? Jak byste to vysvětlily někomu z jiné planety? 

....no to je to, jak se jmenuju.... to je to, co si lidi dávají, aby se poznali.... t o je to, jak 

někoho oslovujeme ...jméno, je to, jak nám rodiče nadávají.... 

Proč je důležité? 

Při odpovědích jsme se dostali к pojmům adresné pojmenování а к důležitosti příjmení. 

....aby se všichni nejmenovali stejně ...abychom na sebe nevolali holko, kluku... Namítla 

jsem, že máme ve třídě dva Jiříky. Děti okamžitě zareagovaly ....no, proto máme 

příjmení.... 

Myslíte si, že se může stát, že někdo nemá jméno? 

Jo, může....ty děti,co nemají rodiče....ty, co někdo najde...ty, co nejsou ještě 

pojmenovaný. třeba Tarzan...George z džungle....Mauglí to jsou děti, které 

najdeme v baby boxech 

Po výtvarné činnosti, když děti opět seděli v komunitním kruhu a v rukách držely své 

obrázky, pokračovali jsme v povídání o jménu. Libí se Vám vaše jméno? Všechny děti 

byly se svým jménem spokojeny. Chtěli by jste se jmenovat jinak? Samozřejmě, že by 

se chtěli jmenovat jinak. Nejčastěji uváděli jména postav z pohádek, filmů o dětech. 
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Objevily se i jména akčních hrdinů. Nepřímo jsem si mohla zmapovat strukturu 

sledovaných televizních pořadů. 

Máte své jméno rádi? Jak? Děvčátka z 1. ročníku zcela spontálně své jméno pochovala 

v náručí. Nabídla jsem tedy chlapcům, aby své jméno povozili třeba v autě) Když jsem 

děti opět vybídla к sedu do kruhu, všechny vzaly své obrázky (jména) a přivinuly si je 

к hrudníku? Někdo prohlásil : „ Moje, moje, moje.." Na ukázku přikládám práci na 

téma jméno. 

2. vyučovací hodina 

Téma hodiny: Adresa 

Vazba na Úmluvu o právech dítěte: Článek 7 - Každé dítě je registrováno ihned po 

narození a má od narození právo na jméno, právo na státní příslušnost, a pokud je 

to možné, právo znát své rodiče a právo na jejich péči. 

Předmět: Průřezové téma к Českému jazyku - psaní velkých pismen u vlastních jmen, 

přesah do slohu - psaní adresy, prvouka - jména příbuzných 

Ročník: 1„ 2. a 5. 

Cíle: uvědomění si důležitosti vlastního jména, budování si vztahu к vlastnímu jménu 

Psaní velkých písmen u vlastních jmen 

Pochopení významu adresy a rozvoj dovednosti při jejím psaní 

Metody: tajenka, diskuse v komunitním kruhu, kreslení, myšlenková mapa 

Pomůcky: Pracovní list ze Slabikáře dětských práv č. 6, pastelky, psací potřeby 
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Námět na průběh hodiny: 

I. Poslech pohádky 

Na začátku hodinu motivujeme žáky Pošťáckou pohádkou Josefa Čapka. Po jejím 

vyslechnutí s dětmi usedneme do komunitního kruhu a vedeme rozhovor. 

II. Komunitní kruh na koberci 

Kladené otázky: 

Víš, co je to adresa? 

Musí mít každý člověk adresu? Proč ji musí mít? 

Jaká je tvoje adresa? 

Znáš adresu svého kamaráda? 

III. Zadání samostatné práce - kreslení 

Přikročíme к další etapě hodiny. Zadáme výrobu vlastního pohledu. Na straně jedné děti 

napíší svoji adresu a na straně druhé nakreslí obrázek, který by potěšil někoho, kdo 

s nimi na jejich adrese žije. (maminka, tatínek, babička, děda, sourozenec) Hotové 

obrázky můžeme vystavit pod názvem „To jsme my". 

Pokud žáci kreslení dokončí, mohou si volné chvíle vyplnit řešením přesmyček, 

které umístí učitel v krabičce pro „Úkoly pro volné chvíle". 

IV.Přesmyčky: 

Těchto dvanáct slov ukrývá dvanáct křestních jmen. Najdete je? 

SLEVA POTOPA 

STOJAN PALICE 

PANNA 

AMERIKA 

PAVLAČ 

DŮVĚRA 

HALENA 

PETROLEJ 

SKŘIVAN 

PLANETA 

Metodické doporučení: 

Hodinu může učitel zahájit textem podle vlastního výběru. 
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Reflexe: 

Víš, co je to adresa? 

...to je tam, kde bydlím...píšeme jí na pohled... tam jsme doma... 

Musí mít každý člověk adresu? Proč ji musí mít? .. .aby mu mohla chodit pošta... aby 

mohli kamarádi za mnou chodit...někdo nemá, třeba bezdomovci,,, 

Při položení otázky Jaká je tvoje adresa? Žádné z dětí nezaváhalo. Všechny děti svojí 

adresu znají včetně směrovacího čísla. 

Znáš adresu svého kamaráda? Tato otázka je natolik vyprovokovala, že do konce 

hodiny i přes následující přestávku děti vyžadovaly od sebe navzájem adresy. 

Při rozhovoru o adrese nej starší žák zmínil také o internetové adrese. Pro mladší žáky 

bylo toto zjištění pobídkou к novému vyptávání. Nechala jsem na jejich dotazy 

odpovídat nej staršího z nich. Musím říci, že bych to nevysvětlila dotazujícím lépe. 

Pro zajímavost uvádím pohledy dětí ze své třídy. 
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2.3.4. Téma hodiny: Máš právo mít své kamarády 
Vazba na Úmluvu o právech dítěte: Článek 15 - Státy, které jsou smluvní stranou 

Úmluvy, uznávají právo dítěte na svobodu sdružování a svobodu pokojného 

shromažďování. 

Předmět: Český jazyk - čtení 

Ročník: spojená hodina 1.- 2. a 3. - 5. ročník 

Čas: 1 vyučovací hodina 

Cíle: Vvysvětlit obecně pojmy kamarádství, přátelství a jejich význam a hodnotu pro 

život člověka. 

Vysvětlit dětem, že přátelské projevy ostatních se nedají vynutit. 

Vysvětlit jim, že mají právo na to stýkat se se svými kamarády, ale jestli tomu tak 

opravdu bude a jaké bude jejich přátelství, závisí jen na nich. Určování částí těla 

Metody - skupinová práce, myšlenková mapa, dotazník, metoda dělení 

Pomůcky - Slabikář práv dítěte - list 12., čítanka pro 4. ročník (Nová škola, str. 41), 

Žáčkova Encyklopedie pro žáčky 

Námět na průběh hodiny: 

I. Četba příběhu 

V úvodu hodiny přečte učitel příběh. К motivaci lze použít článek Kamarádi z čít. 

Pro 4. ročník Nová škola (str.41). Učitel může také využít přísloví na téma přátelé: 

V nouzi poznáš přítele. 

Přítel příteli rádcem. 

Učitel vybídne žáky, ať se pokusí vysvětlit, co nám tato přísloví říkají. 

Navrhne žákům, aby nahlédli do encyklopedie, zda se tam nevysvětluje, co je to přítel 

nebo kamarád. Např.do Žáčkovy encyklopedie, (Definováno přátelství) 

II. Dotazník 

V další fázi hodiny žáci pracují ve skupinách Skupina je tvořena tak, aby v ní byli žáci 

z jednotlivých ročníků zastoupeny rovnoměrně. Dělení je prováděno na základě 
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Kdo je to kamarád? (zkuste vytvořit myšlenkovou mapu.) 

Víte, co to znamená, když se o někom řekne přítel? 

Jaké vlastnosti by měl mít dobrý kamarád? 

Jaký by neměl být? 

Pro žáky mladší, tj. z 1. a 2. třídy vytvoří učitel dotazník tak, že jmenuje žákům 

vlastnosti (špatné i dobré) kamaráda. Pokud se dítěti zdá vlastnost pro kamaráda dobrá, 

označí ji sluníčkem. Pokud by ji kamarád neměl mít, označí ji mráčkem. 

1. dobrosrdečný 

2. závistivý 

3. pravdomluvný 

4. lakomý 

5. spolehlivý 

6. pomáhající 

7. pyšný 

8. domýšlivý 

9. pomlouvající 

10. čestný 

III. Tajné hlasování do klobouku 

Každý z dětí napsal na lísteček jméno podle učitelova zadání. 

1 ) Napiš jméno svého nejlepšího kamaráda 

2) Napiš jméno spolužáka, s kterým si moc nehraješ a chtěl bys to změnit. 

3) Napiš jméno spolužáka, kterého bys poprosil o pomoc. 

4) Napiš jméno spolužáka, kterého bys poprosil o radu. 

5) Napiš jméno spolužáka, kterého bys nepoprosil o radu ani o pomoc. 

Zde se vyučujícímu abízí sociometrický výzkum - zjištění vazeb mezi spolužáky, kdo je 

nejvíce oblíbený, kdo stojí mimo dětský kolektiv 
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IV. Práce ve skupinách 

Jeden ze skupiny si lehne na papír. Ostatní ho obkreslují. Činnosti se účastní všichni ve 

skupině. Každý obkresluje jen jednu část těla. Při této činnosti se střídají. 

Po dokončení si ležící spolužák přemístí vedle svého obrysu a spolužáci doplňují detaily 

(obličej, barvu vlasů, oblečení) 

Každá skupina pak ukáže obrázek třídě a vysvětlí, co objevili na obkreslovaném 

zajímavého. Podle čeho na obrázku poznáme, že je to právě on? 

Po této činnosti si učitel s dětmi sedne do komunitního kruhu a povídají si nad obrázky: 

Jaký to byl pocit malovat spolužáka? 

Jaký to byl pocit být malován? 

Všimli jste si na malovaném něčeho, čeho jste si předtím nevšimli? 

Metodická doporučení: 

Příběh, čtený na začátku hodiny jako motivační prvek si učitel může zvolit podle 

vlastního výběru. 

Učitel si může vytvořit vlastní dotazník. Doporučuji použít vlastností, které děti znají. 

Reflexe: 

Výuka proběhla odděleně v 1.- 2. a 3. - 5. ročníku při počtu žáků 10/13. Kromě 

zadání dotazníku byl průběh hodiny stejný. 

Při tajném hlasování do klobouku jsem využila toho, že jsou sice děti rozdělené, ale 

jejich odpovědi mohu analyzovat společně. Nevýhodou by mohla být skutečnost, že 

pokud si vizuálně nezmapují terén, nemusí si na někoho ze spolužáků vzpomenout. 

Tajné hlasování do klobouku 

Úkolem bylo zjištění vazeb mezi spolužáky, kdo je nejvíce oblíbený, kdo stojí mimo 

dětský kolektiv. Děti odpovídaly na otázky: 

1. Napiš jméno svého nej lepšího kamaráda 

2. Napiš jméno spolužáka, s kterým si moc nehraješ a chtěl bys to změnit. 63 



3. Napiš jméno spolužáka, kterého bys poprosil o pomoc. 

4. Napiš jméno spolužáka, kterého bys poprosil o radu. 

5. Napiš jméno spolužáka, kterého bys nepoprosil o radu ani o pomoc. 

Záměrně jsem nechtěla položit cílený dotaz na neoblíbenost. Proto jsem použila 

variabilnější znění u otázky 2 i 5. Tušila jsem, kdo není ve škole oblíben a je 

odstrkován. Dotazníkem se mé tušení potvrdilo. Jsou to dva chlapci, každý z jiné třídy, 

a co je neobvyklé, nekamarádí spolu, naopak se nemají rádi. Ani jeden nedává tomu 

druhému prostor к otevřenému kontaktu. Co je ale hrozivé, že celý školní kolektiv jejich 

společnost odmítá. 

Chování chlapců je provokující. Pokud děti odmítají jejich přítomnost, upozorňují na 

sebe škodolibými útoky na spolužáky. Těmto chlapcům, podle rodinné anamnézy, chybí 

pozornost rodičů a jejich blízkého okolí. Mohu kostatovat, že pokud s nimi zavedu 

rozhovor, vyprávějí mi s velkým nasazením o svých zážitcích, katastrofách a nezdarech. 

V tu chvíli jsou z nich „miliónoví kluci". 

Dalším zjištěním, které mi odkryl dotazník byla skutečnost, že jiný chlapec, který 

nebyl označován ani za kamaráda a ani neoblíbeného, je pro žáky ze 70 % člověkem 

žádaným o pomoc a radu. 

Myšlenková mapa na téma Kdo je to kamarád? je vyčerpávající, jak můžete sami 

posoudit. 

, И / 
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Do reflexe přikládám ještě vzorek dotazníku pro mladší žáky. Děti byly pro malbu 

sluníček a mráčků natolik zapálené, až jim občas unikl vyslovená vlastnost kamaráda. 

Vraceli jsme se a nejednou se podle čísel sjednocovali. 

Dotazník: Jaký by měl být kamarád 
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Domnívám se, že právo na kamaráda si děti uvědomují. Nepochopení zmatek a 

rozpor mezi realitou a výukou se objevuje u zmíněných „neoblíbených" chlapců naší 

školy. Tento výstup je pro mě důležitým ukazatelem, že vztahy mezi žáky nejsou 

v pořádku a proto musím pro klima školy zvolit takové výukové činnosti, aby si děti 

osvojili důležité sociální dovednosti a postoje. 

2.3.5. Téma hodiny: Máš právo na domov 

Vazba na Úmluvu o právech dítěte: Článek 11 - Státy, které jsou smluvní stranou 

Úmluvy, činí opatření к potírání nezákonného přemisťování dětí do zahraničí a jejich 

nenavrácení zpět. 

Předmět: Prvouka, přírodověda 

Ročník: 1., 2. a 5. 

Čas: 1 vyučovací hodina 

Cíle: Ujasnit dítěti význam pojmu domov. 
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Probrat vztah domov a rodina. 

Respektování prostoru druhého člena rodiny. 

Metody: tajenka, řízený rozhovor, myšlenková mapa, výtvarná činnost, rébusy 

Pomůcky: pracovní list ze Slabikáře -č . 8, lístky s tajenkou, Žáčkova encyklopedie pro 

žáčky, lísky s jednotlivými slovy na složení přísloví, čtvrtka, pastelky, lístky 

s rébusy 

Námět na průběh hodiny: 

I. Tajenka 

Úvodu hodiny učitel rozdá dětem tajenku, jejímž prostřednictvím žáci odhalí téma 

hodiny. 

Pokoj pro děti 
V kuchyni se spálíš o ... 
Děti si hrají s ... 
Večer spíš v ... 
Koupeš se ve ... 

Řešení tajenky: 

H R А С К А 

JD_ 

M 

V 

к 
R К 

N 
E 

- v -

E 

Na doplnění uvede učitel citaci ze Žáčkovy Encyklopedie pro žáčky. 

J. Žáček - Domov 

Každý je doma tam, kde bydlí, 

kde má své místo u stolu, 

kde má svou postel a židli. 

Doma jsou všichni pospolu. 

Domov je tam, kde jsme doma. 

Kde jsme se narodili a kde žijeme. 
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Kde jsou ti, které máme rádi, 

a kam se nejraději vracíme. 

Můj domov je náš dům, 

kde bydlí naše rodina, ale i naše město, kde chodím do školy a kde mám plno kamarádů. 

Můj domov jsou Čechy a Morava, kde žijí moji příbuzní 

a kde se s každým mluvím. A když pomyslím na nekonečný vesmír s miliardami 

hvězd, cítím, že můj domov je celá naše planeta 

(Encyklopedie pro žáčky) 

II. Řízený rozhovor 

Učitel vybídne žáky, aby se pohodlně posadili na koberec a vytvořili tři skupiny. 

Předloží žákům lístky se slovy, která po složení budou tvořit následující přísloví a rčení. 

Můj domov - můj hrad 

Všude dobře, doma nejlépe. 

Cítím se tu jako doma. 

Učitel se žáky pohovoří o smyslu jednotlivých příslovích a rčeních.. 

III. Co je to domov?. Myšlenková mapa 

Po vytvoření myšlenkové mapy učitel shrne nové poznatky. 

Je to místo, kde jsou tvoji nejbližší. Místo, kde se mluví mateřskou řečí. Všichni tě mají 

rádi. Jsou tam lidé, které máš rád(a). Každý má doma svoje místečko, kde si může hrát. 

Kam se může schovat. 

IV. Výtvarná činnost 

Učitel vybídne děti к popisu místa, kde se cítí nejlépe, v bezpečí (dům, byt, dětský 

koutek, postýlka, půda apod...) Popis vyústí ke kresbě domova a místečka. Zároveň má 

žák vyznačit, kde všude se doma pohybuje. 

V. Rébusy 

Ve zbytku hodiny, podle toho, zda žák předešlou práci ukončil, řeší rébusy. 

Vyluští názvy místností, které dům může mít. 
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Rébusy děti luští ve volné chvíli, kdy mají zadanou práci hotovou. Z krabičky si 

vezmou jeden rébus, opíší si ho a zase vrátí do krabičky. Po domnělém vyluštění si jdou 

pro další. 

Dětský + (pole - le + koj) = dětský pokoj 

(Kus - s) + (chyba - ba) + ně = kuchyně 

o + (bývalý - lý) + cí + (p + oko + j) = obývací pokoj 

koupe + (vlna - v) = koupelna 

(ulož - u) + (dálnice - dál) = ložnice 

toa + (letadlo - lo) = toaleta 

Metodická doporučení: 

Učitel může použít jako vstup do hodiny tajenku nebo báseň či příběh podle vlastního 

uvážení. 

Reflexe: 

Po úvodní části hodiny, kdy děti luštily téma hodiny a kterou děti prošly s nasazením, 

následovaly přísloví a rčení. Znovu jsme si připomněli, jaké to jsou literární útvary. 

Následoval branstorming к jednotlivým příslovím. Odpovědi dětí jsem zaznamenávala 

na tabuli.. 

Můj domov - můj hrad...nemusím se bát...mám tam hračky... 

Všude dobře, doma nejlépe rád se vracím....můžu odpočívat... и babičky jsem moc 

ráda, ale radši jedu domů 

Cítím se tu jako doma ....cítím se dobře....můžu si sednout, kam chci....musím chodit 

spát včas...najím se.... 

Tvoření myšlenkové mapy si vlastně děti vyžádaly samy. „ Paní učitelko, tak uděláme 

ještě pavouka" (tak říkají této metodě) Vybídla jsem je, ať to tedy zkusí každý sám. 
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Pokročili jsme к výtvarné činnosti, kde měly děti nakreslit domov a místečko, kde 

se cítí nejlépe. Starším dětem jsem zadání ztížila. Měly vyznačit, kde se všude doma 

pohybují. Cílem bylo zjistit, zda žáci respektují teritoria ostatních členů rodiny. 

Obrázky se dětem vydařily. 
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2.3.6. Téma hodiny: Máš právo na vzdělání 
Vazba na Úmluvu o právech dítěte: Článek 13 - Dítě má právo na svobodu 

vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu 

na hranice, a ústně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými 

prostředky podle volby dítěte. Výkon tohoto práva může podléhat určitým 

omezením, avšak tato omezení budou pouze taková, jaká stanoví zákon a jež jsou 

nutná. Článek 28 - Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, uznávají právo 

dítěte na vzdělání a s cílem postupného uskutečňování tohoto práva a na základě 

rovných možností zejména: a1 zavádějí pro všechny děti bezplatné a povinné 

základní vzdělání, Ы podněcují rozvoj různých forem středního vzdělání... 

Předmět: Vlastivěda 

Ročník: 4. a 5. 

Čas: shlédnutí projekce + 1 vyučovací hodina 

Cíle: Zdůraznit dítěti, že ačkoliv zatím chápe školní docházku často pouze jako 

povinnost, je to jeho právo. 

Dovést ho к pochopení, že je mnoho zemí na světě, kde je dětem toto právo z 

různých důvodů upíráno. 

Seznámit děti s historií školství v Čechách a s jeho aktuální vyspělou úrovní. 

Metody: shlédnutí dokumentárního filmu, dramatizace - hraní situací 

Pomůcky: Slabikář list č.13, učebnice Vlastivědy pro 5. ročník 

Námět na průběh hodiny: 

I. Dokumentární film Náramky od Kamar 

Hlavní postavou snímku je jedenáctiletá indická dívka Kamar - výřečná, a 

bezprostřední a hlavně předčasně dospělá. Místo školy či dětských her se svými 

vrstevníky musí pomáhat v domácnosti a tvrdě pracovat. Společně s matkou a mladšími 

sourozenci zdobí levné plastové náramky blyštivými kamínky. Ty jsou tak rozžhavené, 

že se Kamar při práci často bolestivě popálí. To jí ale tolik nevadí. Mnohem více jí 

trápí, že jí matka nedovolí chodit do školy. Bez jejího výdělku by totiž rodina jen těžko 
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vyšla. Kamar se ale svého snu o vzdělávání nevzdává a každý den se modlí k bohu, aby 

vyslyšel její přání a umožnil jí naučit se číst a psát. (Indie, Velká Británie - 2007) 

II. Hraní situací 

Po shlédnutí filmu učitel motivuje žáky к hraní situací. Situace budou vystihovat 

okamžiky, kdy by žákům vadilo, že něco neumí. Učitel rozdá žákům kartičky, na 

kterých jsou zapsány situace, v kterých by neznalost překážela nebo i vadila. Např. 

jízdní řád, neznalost cizích jazyků, neumět číst, neznalost kořenové zeleniny 

Metodická doporučení: 

Učitel si může vybrat motivační prvek podle svých možností, pokud nebude mít 

к dispozici dokumentární film. 

Reflexe: 

Hodina proběhla ve 4. a 5. ročníku v počtu 10 žáků. 

Chození do školy děti většinou chápou jako povinnost. Proto se mi podařilo, po 

shlédnutí projekce Jeden svět dětem, upozornit děti na to, že ne všechny děti ve všech 

zemích mají právo se vzdělávat. 

Bylo to pro některé překvapující zjištění. Zřejmě do té doby se tímto tématem 

nezabývaly, i když o něm od vyučujících jistě slyšely. Dokumentární film byl velice 

sugestivní. 

Zahráli jsme si situace, kdy by nám vadilo, že něco neumíme. Na kartičkách jsou 

zapsány situace, v kterých by neznalost překážela nebo i vadila 

Při zdramatizování situací vznikaly komické scénky, např. maminka poslala syna pro 

kořenovou zeleninu na svíčkovou. Chlapec jí donesl pomeranče a švestky. 

Turista se ztratí v cizí zemi. Bloudí a nemůže najít cestu. Má hlad, je unavený a nemá u 

sebe lék na srdce. Snaží se domluvit, ale nikdo mu nerozumí. Omdlí 

Tatínek se ptá syna, v kolik hodin přijde domů ze školy, protože chce vzít svoje děti do 

cirkusu. Chlapec, ale nezná hodiny a tak řekne nesprávný čas. Tatínek na něj peká, pak 

se ale vydá do cirkusu jen s dcerou. Děti po celou hodinu sršely nápady. 

V rámci festivalu se děti zúčastnily výtvarné soutěže, kdy si měly vybrat jeden z filmů a 

namalovat к němu obrázek. 
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2.3.7. Téma hodiny: Máš právo na život bez hladu. Právo na dostatek 

zdravé potravy. 

Vazba na Úmluvu o právech dítěte: Článek 24 - Státy, které jsou smluvní stranou 

Úmluvy, uznávají právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního 

stavu a na využívání léčebných a rehabilitačních zařízení. Státy, které jsou smluvní 

stranou Úmluvy, usilují o zabezpečení toho, aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva 

к takovým zdravotnickým službám. Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, sledují 

plné uskutečňování tohoto práva, zejména činí potřebná opatření к potírání nemocí, 
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podvýživy též v rámci základní lékařské péče mimo jiné také využíváním snadno 

dostupné technologie a poskytováním dostatečné výživné stravy a čisté pitné vody... 

Předmět: Prvouka, přírodověda 

Ročník: 1.-5. ročník 

Čas: 1 vyučovací hodina 

Cíle: Dovést děti к pochopení, že dostatek jakékoliv stravy není pro mnohé děti na 

světě samozřejmostí. V naší oblasti, kde je stravy dostatek, by se nikdy nemělo 

potravinami plýtvat. Prostřednictvím toho, co jíme a jak to jíme, se staráme o své 

zdraví. Vysvětlit vztah mezi výživou a zdravím. Zdůraznit vztah výživa - životní 

způsob, předat základní informace z oblasti zdravé výživy. 

Metody: komunitní kruh, hra, rébusy, sestavení potravinové pyramidy 

Pomůcky: Slabikář list č. 15, nástěnná tabule potravinové pyramidy, psací potřeby 

Námět na průběh hodiny: 

I. Komunitní kruh 

Hodina začíná na koberci v komunitním kruhu. Učitel se dětí dotazuje: 

Měl(a) jsi někdy hlad? A cos udělal(a)? Představte si, že by nebylo místo, kde jsou 

uloženy potraviny. Co bys dělal v tomto případě? 

Víš, co to je zdravá výživa? Myšlenková mapa 

Mohou děti a dospělí jíst totéž? Víš, jaké potraviny jsou pro tebe dobré? Víš, co by ti 

mohlo ublížit nebo po čem ti může být špatně? 

II. Hra 

Žáky rozdělíme do dvou skupin. Postaví se do zástupu po dvojicích. Učitel zadává první 

dvojici žáků názvy potravin (např. rohlík, mrkev) a žáci rozhodují, o jaký druh potravin 

se jedná: pečivo, mléčný výrobek, masný výrobek, luštěninu, zeleninu, ovoce, 

cukrovinku, nápoj. Který žák odpoví správně a rychleji, získá pro svou skupinu bod. Po 

skončení hry se body sečtou. Vítězí skupina s větším počtem bodů. 
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III. Rébusy potravin 

Děti jsou rozděleny do skupin. Každá skupina obdrží lístek s rébusy. Ty musí vyluštit a 

roztřídit na potraviny rostlinného a živočišného původu, (vepsat do kytičky nebo břicha 

prasete) 

(maska - ka) + o = maso 

(chlév - v) + b = chléb 

b + (gram - g) + bo + (ryba - ba) = brambory 

m + (lékořice - řiče) = mléko 

s + (výr - v) = sýr 

c + (tuk - 1 ) + r = cukr 

rý + (žemle - mle) = rýže 

v + (olej - ol) + ce = vejce 

IV. Sestavení potravinové pyramidy 

Z obrázků potravin vyberou děti ty, které patří do zdravé výživy a umístí je do 

potravinové pyramidy. 

Metodická doporučení: 

Učitel si může přizpůsobit obsah výuky podle vyučovaného předmětu. Osvojení si 

zdravé výživy dětmi, pěstování správných návyků životosprávy. 

Reflexe: 

Měl(a) jsi někdy hlad? A cos udělal(a)? „„vzal jsem si sušenku... šel jsem do lednice a 

něco si vzal к jídlu.... 

Představte si, že by nebylo místo, kde jsou uloženy potraviny. ...šel bych к babičce... 

Děti berou své právo na život bez hladu jako samozřejmost Zamýšlela jsem se nad 

tím, jak jim přiblížit skutečnost, že v jiných zemích to tak není. A v naší zemi? Ve třídě 

pana ředitele je holčička, které maminka neplatila obědy ani dceři nedávala svačinu. 

Všimli jsme si, že děvčátko chodí velmi často pít - asi proto, aby si naplnilo žaludek. 

Ponejprv jsme to řešili tak, že jsme jí dávali svačiny. S rodiči nebyla žádná domluva. 
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Situace se vyhrotila až do drobných krádeží, nejdříve potravin, později drobných 

předmětů až po ty cenné. Kontaktovali jsme Archu, pomáhající organizaci v těchto 

případech. Ale abych neodbočila. Faktem je, že jedno dítě z 23 žáků naší školy 

soustavně trpělo hladem. Sestavení potravinové pyramidy zdravé výživy byla pro děti 

hračka. Opět do této činnosti promítaly své zkušenosti z domácího prostředí, což je 

známka toho, že v jiných rodinách přístup к výživě je zodpovědný. 

2.3.8. Téma hodiny: Máš právo na pomoc v nemoci. Máš právo na 

ochranu zdraví. 

Vazba na Úmluvu o právech dítěte: Článek 24 - Státy, které jsou smluvní stranou 

Úmluvy, uznávají právo dítěte na dosažení nejvýše dosažitelné úrovně zdravotního 

stavu a na využívání léčebných a rehabilitačních zařízení. Státy, které jsou smluvní 

stranou Úmluvy, usilují o zabezpečení toho, aby žádné dítě nebylo zbaveno svého práva 

к takovým zdravotnickým službám... Článek 33 - Státy, které jsou smluvní stranou 

Úmluvy, přijímají všechna nezbytná opatření к ochraně dětí před nezákonným užíváním 

narkotických a psychotropních látek... 

Předmět: Prvouka, přírodověda 

Ročník: 1 . - 3 . , a 4. -5 . 
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Čas: 1 vyučovací hodina 

Cíle: Vést děti к pochopení, že být zdravý nemusí být trvalý neměnný stav, že o zdraví 

je třeba pečovat formou aktivní prevence. Zařadit téma prevence úrazů, péče o zdraví. 

Vést děti к pochopení, že svět není jen pro silné, zdravé a produktivní, ale též pro slabé, 

postižené a nemocné, kteří mají právo na pomoc a maximální ohledy od ostatních. Vést 

děti к posilování bariér proti sebepoškozování prostřednictvím toxických látek všeho 

druhu. Vést děti к posilování zdraví různými způsoby /zdravá výživa, vyvážený životní 

způsob/. 

Metody: Křížovka, myšlenková mapa, rozhovor 

Pomůcky: Slabikář list č. 16, psací potřeby 

Námět na průběh hodiny: 

I. Křížovka 

Hodinu zahájíme luštěním křížovky. Každé z dětí jí dostane na lístečku. Po vyluštění 

napíší na papír, co vyluštěné slovo znamená, metodou brainstorming 

Téma hodiny může učitel napsat na tabuli. 

Co je to vlastně zdraví? Myšlenková mapa 

II. Rozhovor nad říkankami. 

Před samotným čtením učitel požádá žáky, aby nejdříve vyslechly říkanky a přemýšlely 

o čem asi mluví. 

Jirka jako akrobat 

Po zábradlí chodí rád. 

Kdypak pozná, že je zrádné? 

Až z něj jako hruška spadne. 

Lip než opice chtěl šplhat, 

Z tenkých větví jabka trhat. 

Teď se belhá po zemi 

Bez jablek a s boulemi. 

Nůž nás často doprovází, 
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Ale není na hraní. 

Kdo s ním správně nezachází, 

Toho snadno poraní. 

Po vysvětlení významu říkanek (hovoří o úrazu) klade učitel otázky: 

Co musíme udělat, když se zraníme? (ošetřit) 

Kdo nás ošetří v nemoci či při úrazu? 

Víš, kde má pan doktor ordinaci? 

Musí nás lékař ošetřit? 

Musíme zaplatit za ošetřeni? 

Léky - co to jsou léky. Musíme šije vzít? A kdy? 

Metodická doporučení: 

Učitel seznámí žáky se sídlem rychlé lékařské pomoci nejblíže místu bydliště žáků. 

Informuje je o linkách 1. pomoci. 

Reflexe: 

Hodina byla odučená v 1. - 3. , a 4. -5 . ročníku s počtem žáků 13/10. Samotná 

myšlenková mapa jim byla vodítkem v hodině. 

Děti správně rozeznaly, že říkanky hovoří o úrazech. Spustila se vlna zpovědí o tom, co 

se kdy a komu stalo. Nechala jsem děti, aby si navzájem sdělily své příhody. Činili tak 

v komunitním kruhu se zachováváním pravidel. Kap.Používané metody. 

Co musíme udělat, když se zraníme? ...ošetřit...jít to říct mamince...nesmíme brečet... 
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Kdo nás ošetří v nemoci či při úrazu? maminka....pan doktor ....paní 

učitelka.... sestřička... 

Víš, kde má pan doktor ordinaci? ano každý doktor jí má jinde.... 

Musí nás lékař ošetřit? nemusí, když už tam není musíme na pohotovost.. 

Odpověď byla úsměvná. Upřesnili jsme si proč tam asi lékař nebyl, že má ordinační 

dobu a v těchto případech se necháváme ošetřit na pohotovosti. To nemění nic na tom, 

že v našem státě je povinností lékaře nemocného či zraněného ošetřit. Diskuse se mohla 

ještě rozvinout do témat o ošetření přistěhovalců, jejich zdravotním pojištění atd. 

Nestalo se tak a my mohli pokročit к další části hodiny. 

Musíme zaplatit za ošetření? musíme nemusíme... Dostali jsme se к ožehavé 

otázce poplatků ve zdravotnictví. Vysvětlila jsem dětem, co jsou to poplatky a co by 

byla celá úhrada za ošetření či operaci. 

Léky - co to jsou léky. Musíme šije vzít? A kdy? 

Reakce na léky byla rozporuplná. Děti vědí, že jim léky pomáhají. Vyjádřily 

nespokojenost nad tím, že nejsou chutné. Do rozhovoru se vložila žačka, která tvrdila, 

že jí léky chutnají. Děti se začaly hádat. Přerušila jsem tedy jejich debatu a monologiky 

se snažila vysvětlit, jaké druhy léčiv máme, že se některé upravují tak, aby je děti snáze 

užívaly. Řekly jsme si, co jsou to tzv. potravinové doplňky. Můj výčet argumentů děti 

buď uspokojil nebo rezignovaly. 

2.3.9. Téma hodiny: Mám právo na hru (všechny děti na světě si hrají) 

Vazba na Úmluvu o právech dítěte: 

Článek 31 - Státy, které jsou smluvní stranou Úmluvy, uznávají právo dítěte na 

odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající jeho věku, 

jakož i na svobodnou účast v kulturním životě a umělecké činnosti. 

Předmět: český jazyk - čtenářská dílna 

Ročník: 3.-5. ročník 

Čas: 1 vyučovací hodina 

Cíle: Zdůraznit dětem právo na volný čas, význam volného času pro vývoj osobnosti 

obecně. Vést děti к zamyšlení nad možnostmi jak trávit volný čas. Seznámit děti 

s hrami dětí cizích zemí. 
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Metody: komunitní kruh, kostka, myšlenková mapa, hry 

Pomůcky: Slabikář - pracovní list č. 18, globus, mapa, 

Námět na průběh hodiny: 

I. Myšlenková mapa 

Na začátku hodiny společně na tabuli sestaví děti spolu s učitelem myšlenkovou mapu 

na slovo HRA. 

Co je to hra? Myšlenková mapa 

II. Komunitní kruh 

V komunitním kruhu učitel pokládá dětem otázky metodou kostka. Strany kostky 

budou: 

1. Hraješ si rád? 

2. Myslíš si, že si všechny děti na světě hrají? 

3. Mají stejné hry nebo jiné? Co myslíte? 

4. Jakou máš oblíbenou hru? 

5. Kterou vlastní hru bys doporučil ostatním dětem na celém světě? 

6. Kdy a kde si nejčastěji hraješ? 

III. Hra cizí země 

Učitel seznámí žáky s hrami z různých zemí. Může k tomu použít glóbus nebo mapu a 

ukázat dětem, kde ty země leží. Zdrojem inspirace může být publikace První kroky. 

Hry si žáci zahrají. 

„RYCHLÉ RUCE" (KOREA) 

Hráči sedí v kruhu. Jeden z nich, který je vybrán jako vedoucí, si zakryje rukama obě 

uši. Hráč nalevo od vedoucího si zakryje pravou rukou pravé ucho. Hráč napravo si 

zakryje levé ucho (jinak řečeno, uši nejblíže к hráči, který začíná, jsou zakryty). 

Začínající hráč sejme ruce z uší a ukáže na někoho dalšího v kruhu. Ten položí ruce na 

obě uši. A opět hráči po pravé a levé straně si zakryjí ucho bližší к sousednímu hráči. 

Nový vedoucí rychle ukáže na dalšího a hra pokračuje co nejrychleji. Ten hráč, který 

reaguje pomalu nebo dělá chyby, vypadává. Vítězem se stává poslední ve hře. 
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KDO JE TO? (CHILE) 

Hraje určena pro 6 - 3 0 účastníků. 

Jeden z účastníků je hráč. Účastník stojí v řadě za tímto hráčem. Hráč nesmí vidět, kdo 

za ním stojí. Hráč udělá 9 pomalých kroků dopředu a ostatní se za ním rychle přemístí a 

vymění. Jeden z nich stojí těsně za hráčem. Ostatní děti se hráče zeptají „Kdo je za 

tebou?" Předtím, než hráč odpoví, kdo si myslí, že za ním stojí, může položit pouze tři 

otázky, např. Je to chlapec, je to dívka? Je vysoký/á, je malý/á? Má tmavé/světlé vlasy? 

Ostatní odpovídají pouze ano/ne. Pak hráč musí hádat, kdo stojí přímo za ním. Pokud 

hráč hádá správně, zůstává do další hry, pokud ne, dítě za ním se stává hráčem. 

IV. Naše hra 

Učitel se zeptá dětí, kterou vlastní hru by doporučily dětem na celém světě. Hru si děti 

zahrají. Pokud jsou ve třídě děti náležející к jiné etnické skupině, mohou navrhnou 

nějakou vlastní hru, kterou by si mohli všichni zahrát. Pokud nechtějí, nenutíme je. 

Komunitní kruh к předešlé činnosti. Učitel se dětí ptá a děti odpovídají podle 

stanovených pravidel. 

Líbila se vám některá hra více než ostatní? Proč? Co dělá hru dobrou? 

Mohla by některá nová hra být zábavnější, kdybychom si na ni zvykli? 

Bylo by těžké vysvětlit hru někomu, kdo vám nerozumí? 

Víte, jak vypadají děti ze země, ze které pocházejí tyto hry? 

Myslíte, že když vypadají jinak, budou se jinak bavit, mít jiné zájmy? V čem jsou nám 

podobni, v čem se liší? 

Metodická doporučení: 

Vyučující si může zvolit hru dle vlastního výběru, (kap, 2.1.4) 

Reflexe: 

Hodina byla odučená ve 3. - 5. ročníku v počtu 13 žáků. Děti vytvořily myšlenkovou 

mapu. V průběhu činnosti jsem je směrovala k tomu, aby nepsaly do mapy názvy her. 
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yi/t/ťTÍUÂ  ьЛолЛ' 
rrwo^jL' \ J 

Dohodli jsme se, že děti v různých částech světa si hrají sice asi různé, ale velmi 

zajímavé hry, které chceme poznat. Seznámili jsme se s hrami z různých zemí. K tomu 

jsem použila glóbus a mapu světa. Ukázala jsem jim, kde ty země leží). Zahráli jsme si 

jmenované hry. Některým dětem se zdály být málo akční. Na otázku, kterou hru by děti 

doporučily svým kamarádům v jiných zemích, navrhovali chlapci nejčastěji míčové hry. 

Děvčata naopak volila hry deskové. 

3. ZÁVĚR DIDAKTICKO-EMPIRICKÉ ČÁSTI 

Na počátku diplomové práce jsem si stanovila, že si vytvořené didaktické materiály 

pro výuku ověřím v praxi akčním výzkumem. Každou hodinu jsem se snažila zhodnotit 

pedagogickou reflexí. Musím si však připustit, že mi některá fakta unikala. Co z toho 

vyplývá? V budoucnu si musím hodinu zdokumentovat nahrávkou, ať audiovizuální či 

zvukovou. 

Pokládala jsem si otázku, jak završit akční výzkum. Z průběhů hodin jsem 

reflektovala dílčí výstupy. Nejvážnějším, volajícím po změně, je chování dětí к sobě 

navzájem a jejich snaha vytěsnit ze svého středu neoblíbené spolužáky. Dalším 

poznatkem získaným akčním výzkumem se projevilo, jaké priority jednotliví žáci 

uznávají a jaké je ukotvení jejich morálních pravidel. Na tato zjištění mohu navázat ve 

své další pedagogické činnosti. 

Další skutečností, kterou jsem si chtěla ověřit, byla praktická znalost práv dítěte 

před a po výuce uskutečněné pomocí vytvořeného didaktického materiálu u dětí naší 
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školy. Použila jsem k tomuto účelu metodu ankety. Děti se práce zhostily s velkým 

nasazením. 

Výstupy ankety 

Odpovědi na otázky budu prezentovat procentuelně, vždy kladné odpovědi a to tak, že 

napíši stav před výukou práv a po výuce. Odpovědi na otevřené otázky uvedu jejich 

výčtem. 

1. Přemýšlel jsi o nějakých dětských právech? 

Před 54 % žáků, po 90 %. 

2. Na otázku přemýšlel jsi o nějaké zemi, kde jsou práva porušována? 

Před 27%, po 54%. 

3. Na otázku znáš nějaký dokument, který hovoří o dětských právech? 

Před 18% žáků, po 90%. 

4. Víš o nějaké skupině, která byla v minulosti pronásledována? 

Před 9%, po 90%. 

5. Víš o nějaké zemi, kde jsou lidé zbaveni svých práv kvůli odlišné barvě pleti? 

Před 54% po 90%. 

6. Víš o nějaké zemi, kde jsou lidé zbaveni svých práv kvůli náboženskému vyznání? 

Před 0%, po 54 %. 

7. Víš o nějaké zemi, kde jsou práva v konfliktu? 

Před 54 %, po 90 %. 

8. Víš o nějaké organizaci, která bojuje za lidská práva? 

Před 36 %, po 72 %. 

9. Znáš nějaký film nebo knihu o lidských nebo dětských právech? 

Před 18 %, po 81 %. Nejčastěji uváděly děti filmy z Festivalu Jeden svět dětem 

(Náramky od Kamar, Lily a Ra, Liu Fey), dále poukazovaly na zprávy a v jednom 

případě na film Kamarádi to nevzdávají 

10. Znáš nějakou zemi, kde se situace s právy zlepšila ? 

Před 0 %, po 36 %. 

11. Víš o nějakém právu, které ti je ve škole odpíráno 
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Před 27 %, na konci také. Odpírání práva chápou žáci v ...nemůžu běhat po 

třídě...nesmím běhat mezi lavicemi....právo na volný čas.... 

12. Přemýšlel jsi o právu, které by měly mít všechny děti? Jaké? 

Před 45 %, po 90 %. Výčet návrhů: ....vlastní jméno, na školu, na život život, péče, 

soukromí mít lásku od rodičů, chválit dítě, mít kamarády.....jméno, vzdělání, 

výživa chodit do školy, ven, pracovat učit se, mít lásku, mít přátele aby nebyly 

zneužívány nebýt zneužíván, vykořisťován, pracovně zneužíván nepracovat, být 

bez hladu, nebýt zneužíván nebýt o hladu, nebýt zneužíván, mít názor 

13. Znáš nějaká práva, která mají tví rodiče a ty ne? 

Před 81 %, po 100 %. Odpovědi byly zajímavé volit můžou jezdit v autě, 

kouřit rodit děti, pít alkohol, chodit na zábavy nemůžu si dělat co chci poslední 

slovo chodit všude sám, všechno mít, kouřit, všechno si koupit nemůžeme chodit 

do práce občanský průkaz, volit, pít nemůžeme volit a dospělí jo pracovat.... 

14. Víš o nějakém tvém právu, které nebylo nikdy porušeno? 

Před 27 %, po 45 %. Odpovědi se týkaly výživy a práva na vzdělání. 

15. Víš o porušování práva, které se tě osobně týká? 

Před 54 % , po 90 % ano, nemohl jsem jezdit na kole ...nemůžu si vybrat,co chci, 

nemohla jsem jezdit na kole po cestě, nemohla jsem se koupat v bazéně někdo se mno 

nehrál fér, jet do ciziny, letět letadlem, jezdit nepřipoutaný, jezdit bez helmy na 

kole taťka mi nedovolil jít na fotbal.....jít po vyučování domů nemohl jsem jít ke 

kamarádovi nemůžu chodit dlouho spát, nemůžu všude chodit a jezdit sama, štve mě, 

že jsem malá (dítě), nemůže být po mém že jsem musela jít na zápas při fotbale mě 

zfauloval a rozhodčí řekl vstávej, jednou mi vzali sešit a dali mi ho až za dvě 

hodiny někdo nehrál fair play, nemohl jsem ven 

Z výsledků ankety je zřejmé, že se děti před výukou práv nezabývaly svými právy. 

Některé z dětí mělo existenci práv v povědomí, ale znalosti samo nerozvíjelo. To bylo 

úkolem mého didaktického materiálu - stavět na vstupních znalostech, prohlubovat 

vědění a co bylo nej důležitější zformovat u dětí postoje a empatické vnímání. Mohu 

konstatovat, že se právní povědomí u dětí rozšířilo. К zamyšlení mě vedou výstupy u 

otázky č. 15, které mě stimulují к další činnosti správy dítěte. Je třeba dětem vštípit 

83 



otázku odpovědnosti nejen rodičů, ale i jejich vlastní. Myslím si, že anketa byla 

užitečná pro zjištění, co děti zajímá a jaké mají názory na lidská práva. 

Proto se domnívám, že moje diplomová práce splnila svůj účel a pomohla dětem 

rozšířit si povědomí nejen o svých prácech, ale i právech všech lidí. 

84 



ZÁVĚR 

Diplomová práce si stanovila za cíl vyučování žáků v právech dítěte na malotřídní 

škole v Holetíně.. Bylo k tomu třeba prostudovat právní dokumenty ošetřující práva 

dětí, Seznámit se s podmínkami a prostředím, v němž měla být práva aplikována. 

Navrhnout metody a prameny к použití při tvorbě didaktického materiálu. Vytvořit 

zmíněný materiál, analyzovat ho pedagogickou reflexí vyústěnou v akční výzkum. 

Didaktický materiál, který jsem vytvořila obsahuje 9 lekcí pro výuku, z toho jedno téma 

je rozloženo do dvou vyučovacích hodin. Po aplikaci metodického materiálu jsem 

zjistila, že obsah učiva se nevejde do časového rozmezí předem určeného. Dále pak, 

počet odučených hodin pro osvojení problematiky práv byl nedostačující, Úskalím totiž 

bylo začlenění těchto výukových jednotek do našeho školního vzdělávacího programu. 

To mě vede к podání návrhu ke změně Školního vzdělávacího programu „Poznávám 

svět", především v sekci průřezových témat. 

Na druhou stranu patří chvála dětem, neboť udělaly veliký kus práce. Vypovídá o 

tom závěrečná anketa akčního výzkumu. Výsledky při porovnání vstupních a 

výstupních znalostí jsou výborné. Dále pak dovednosti projevující se při výuce 

se zdokonalovaly. Neopomenutelnou skutečností je i to, že se děti na hodiny výuky práv 

těšily. To mě vede к přesvědčení, že vytvořený metodický materiál se osvědčil a je i 

v dalších letech к použití pro vyučování práv dítěte na malotřídní škole. 

Samotná diplomová práce je pro mě výzvou к další tvorbě metodických materiálů a 

především к jejich aplikaci v procesu výuky práv. 

Domnívám se, že cíl diplomové práce byl naplněn a nejen to, udává mi směr další 

cesty ve vzdělávání žáků v právech dítěte v podmínkách malotřídní školy. 
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PŘÍLOHA č. I 

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE 

Oficiální text úmluvy viz Sbírka zákonů č .104 - 1991,částka 22, str. 502. Neoficiální 
komentář hlavních ustanovení 

Preambule 
Preambule se odvolává na základní principy OSN a speciální ustanovení různých 
odpovídajících smluv a deklarací o lidských právech.Znovu zdůrazňujíce děti vyžadují 
vzhledem к jejich zranitelnosti zvláštní péči a ochranu.Zvláštní důraz se klade na 
základní péči a ochrannou odpovědnost rodiny,na nezbytnost právní a další ochrany 
dítěte pred a po narození,na význam respektování kulturních hodnot dětského 
společenství a na životně důležitou úlohu mezinárodní spolupráce při zabezpečování 
realizace prav dětí. 

Článek 1 - Definice dítěte 

Každá osoba mladší 18 let,pokud se zletilosti podle zákona nedosahují dříve. 

Článek 2 - Nediskriminace 
Principle všechna práva se vztahují na všechny děti bez výjimky a povinnost státu 
chránit děti před jakoukoliv formou diskriminace.Stát nesmí porušovat žádné právo a 
musí přijímat pozitivní opatření к jejich propagaci a dodržování. 

Článek 3 - Nejlepší zájmy dítěte 
Všechny akce týkající se dítěte plně brát v úvahu jeho nejlepší zájmy Stát musí 
poskytovat adekvátní péči dítěti v případě,kdy ji nemohou poskytnout rodiče nebo jiné 
odpovědné osoby. J 

Článek 4 - Výkon práv 

Jde o závazek státu dbát na to,aby práva obsažená v Úmluvě byla realizována. 

Článek 5 - Rodičovské vedení a schopnost dítěte 
Povinnost státu respektovat práva a odpovědnost rodičů a širší rodiny poskytovat vedení 
odpovídající vývojovým schopnostem dítěte. 

Článek 6 - Zachování života a rozvoj 
Nezadatelné právo na život a závazek státu zabezpečit přežití a rozvoj dítěte. 

Článek 7 - Jméno a státní příslušnost 
Právo mít jméno a státní příslušnost od narození. 

Článek 8 - Zachování identity 
Závazek státu chránit a v případě nutnosti obnovit základní aspekty identity dítěte 
(jméno, státní příslušnost a rodinné svazky). 
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Článek 9 - Odloučení od rodičů 
Právo dítěte žít s rodiči s výjimkou situace, kdy se má za to, že je to neslučitelné s jeho 
zájmy.Právo udržovat kontakt s oběma rodiči je-li odloučeno od jednoho nebo 
obou.Povinnost státu v případech,kdy takové odloučení vyplývá z akce státu. 

Článek 10 - Spojování rodin 
Právo dětí a jejich rodičů opustit kteroukoliv zemi a vstoupit do jejich vlastní s cílem 
spojem nebo udržení vztahů mezi dítětem a rodiči. 

Článek 11 - Nezákonné přemístění a nevrácení 
Závazek státu zabránit a napravit únos nebo zadržování dětí v cizině jedním z rodičů 
nebo třetí stranou. 

Článek 12 - Názor dítěte 
Právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, aby byl vzat do úvahy ve všech záležitostech 
týkajících se dítěte. 

Článek 13 - Svoboda projevu 
Právo dítěte získávat a zveřejňovat informace a vyjadřovat vlastní názory s výjimkou 
situace, v níž by šlo o porušení práva druhých. 

Článek 14 - Svoboda svědomí,myšlení a náboženství 
Právo dítěte na svobodu svědomí,myšlení a náboženství podléhající vhodné orientaci ze 
strany rodičů a omezení stanoveném zákonem. 

Článek 15 - Svoboda sdružování 
Právo dětí stýkat se s druhými dětmi a vytvářet nebo spojovat se do sdružení,pokud tato 
svoboda neporušuje práva druhých 

Článek 16 - Ochrana soukromí 
Právo na ochranu před zasahováním do soukromí,rodiny,domova a korespondence a 
před útoky na jeho čest a pověst. 

Článek 17 - Přístup к vhodným informacím 
Úloha médií při rozlišování informací dítětem,které jsou v souladu s morálním blahem a 
znalostmi a vzájemným pochopením mezi lidmi a které respektují kulturní zázemí 
dítěte.Stát musí přijímat opatření na podporu takových informací a chránit děti před 
škodlivými materiály. 

Článek 18 - Rodičovská odpovědnost 
Princip,podle něhož oba rodiče mají společnou základní odpovědnost za výchovu jejich 
dětí a stát je musí podporovat. 

Článek 19 - Ochrana před násilím a zanedbáním 
Závazek státu chránit děti před všemi formami špatného zacházení ze strany rodičů 
nebo jiných osob majících děti v péči a přijímat ochranné a nápravné programy tomto 
směru 
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Článek 20 - Ochrana dětí bez rodin 
Závazek státu poskytovat zvláštní ochranu dětem zbaveným rodinného prostředí a 
zabezpečit příslušnou náhradní péči nebo jejich umístění do vhodného zařízení.Brát 
přitom v úvahu původ dětí. 

Článek 21 - Adopce 
V zemích,kde se uznává neboje dovolena adopce,bude uskutečňovat pouze v zájmu 
dítěte na základě souhlasu příslušných orgánů a při zabezpečení záruk pro postavení 
dítěte. 

Článek 22 - Uprchlické děti 
Zvláštní ochrana musí být poskytována uprchlickým dětem nebo těm,kteří usilují o 
status uprchlíka.Povinnost státu spolupracovat s kompetentními organizacemi,které 
poskytují takovou ochranu a pomoc. 

Článek 23 - Postižené děti 
Právo postižených dětí na zvláštní péči,vzdělání a výcvik,aby dosáhly co největší možné 
míry soběstačnosti a mohly vést plný a aktivní život ve společnosti. 

Článek 24 - Zdraví a zdravotnické služby 
Právo na nej lepší dosažitelný zdravotní stav a přístup к lékařským službám se zvláštním 
zřetelem na základní a preventivní péči,veřejnou zdravotnickou výchovu a snižování 
dětské úmrtnosti.Závazek státu o odstranění tradičních praktik,škodících zdraví 
dětí.Důraz je kladen na nutnost mezinárodní spolupráce pro dosažení těchto cílů. 

Článek 25 - Periodická kontrola umístění 
Právo dětí umístěných státem z důvodu péče o ně mimo rodinu na periodickou kontrolu 
zacházení. 

Článek 26 - Sociální zabezpečení 
Právo dětí využívat sociální zabezpečení. 

Článek 27 - Životní úroveň 
Právo dětí na zabezpečení adekvátní životní úrovně.Základní odpovědnost rodičů ji 
poskytovat a povinnost státu zabezpečovat,aby tato odpovědnost mohla být plněna,v 
případě nutnosti i materiální pomoci. 

Článek 28 - Vzdělání 
Právo dítěte na vzdělám a povinnost státu zabezpečit základní vzdělání jako bezplatné a 
povinné.Administrativní kázeňská opatření ve školách musí odpovídat lidské 
důstojnosti dítěte.Důraz je položen na mezinárodní spolupráci pro dosažení uvedených 
cílů. 

Článek 29 - Cíle výchovy 
Státy uznávají,že výchova musí směřovat к rozvoji osobnosti dítěte jeho nadání a 
к přípravě na aktivní život v dospělosti při zdůraznění respektu к základním lidským 
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právům a rozvoji respektu k jeho kulturní přináležitosti,národním hodnotám a právům 
ostatních osob. 

Článek 30 - Děti národnostních menšin nebo domorodého původu 
Právo dětí národnostních menšin nebo domorodců využívat vlastní kulturu a praktikovat 
jejich vlastní náboženství a mluvit jejich vlastním jazykem. 

Článek 31 - Volný čas, rekreace a kulturní činnost. 
Právo dětí na volný čas,hru a účast v kulturním životě a umění. 

Článek 32 - Dětská práce 
Povinnost státu chránit děti před prací,která je škodlivá jejich zdraví,výchově nebo 
vývoji a stanovit nejnižší věkovou hranici pro vstup do zaměstnání a stanovit podmínky 
zaměstnání. 

Článek 33 - Zneužívání drog 
Právo dítěte na ochranu před používáním narkotik a psychotropních látek a před jejich 
využíváním při výrobě a distribuce drog. 

Článek 34 - Sexuální využívání 
Právo dítěte na ochranu před sexuálním využíváním a zneužíváním,včetně prostituce a 
pornografie. 

Článek 35 - Prodej, únos a obchodování 

Povinnost státu učinit vše proti únosům a prodeji dětí a obchodování s nimi. 

Článek 36 - Jiné způsoby vykořisťování 
Právo dítěte na ochranu před dalšími způsoby vykořisťování,které nejsou vyjmenovány 
v článcích 32,33,34 a 35. 
Článek 37 - Mučení a zbavení svobody 
Zákaz mučení,krutého zacházení nebo trestání,trestu smrti a doživotního 
vězení,nezákonné uvěznění nebo zbavení svobody.Princip vhodného 
zacházení,odděleného vězení od dospělých,styk s rodinou a přístup к právní a další 
pomoci. 

Článek 38 - Ozbrojené konflikty - Povinnost států respektovat a zajistit respekt 
humanitárního práva týkajícího se dětí.Princip,že žádné dítě do 15 let nebude účastno 
bojových akcí a nebude přijímáno do ozbrojených sil,ochrana a péče dětí,kterých se 
ozbrojený konflikt dotkne. 

Článek 39 - Zotavovací péče 
Povinnost států zabezpečit,aby se dítěti,které je obětí ozbrojeného 
konfliktu,mučení,zanedbání,špatného zacházení nebo vykořisťování,dostalo příslušného 
léčení s cílem jeho zotavení a sociální reintegrace. 

Článek 40 - Administrace spravedlnosti pro mladistvé 
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Právo dětí obviněných nebo odsouzených za porušení trestního práva na respektování 
lidských práv a zejména na zabezpečení řádného procesu,zahrnujícího právní a jinou 
pomoc při přípravě obhajoby a jejího uskutečnění.Princip,že použití soudního jednání a 
uvěznění bude vyloučen všude tam,kde to je možné a vhodné. 

Článek 41 - Respektování existujících standardů 
Principle jakýkoliv standard,obsažený v národním právu nebo mezinárodním 
právu,které je zavázané pro stát j e vyšší než standard obsažený v této úmluvě. 

Plnění a závaznost 
Ustanovení článků 42 - 54 předvídají zejména: 
1. Povinnost států seznámit se s právy obsaženými v úmluvě jak dospělé tak děti. 
2. Vytvoření výboru pro práva dítěte složeného z 10 odborníků,kteří budou posuzovat 
zprávy států,které podepsaly úmluvu,pravidelně předkládaných nejprve po 2 letech po 
ratifikaci této úmluvy a poté v pravidelných pětiletých intervalech Úmluva vstoupí 
v platnost a Výbor bude zřízen poté,co ji ratifikuje 20 zemí. 
3. Státy,které podepsaly úmluvu,budou své zprávy rozšiřovat mezi širokou veřejnost. 
4. Výbor může navrhovat,aby byly zpracovány zvláštní studie ke specifickým otázkám 
práv dítěte,a může seznamovat se svým hodnocením,každý účastnický stát, kterého se 
toto hodnocení týká,stejně jako Generální shromáždění OSN. 
5. S cílem „účinně podporovat uplatňování úmluvy a podněcovat mezinárodní 
spolupráci"budou mít specializované agencie OSN(mezinárodní organizace práce, 
Světová zdravotnická organizace, UNESCO) a UNICEF přístup к jednání výboru. 
Společně s dalšími orgány uznávanými za kompetentní včetně nevládních 
organizací,které mají status u OSN,a orgány OSN (UNIICR) mohou předkládat 
naléhavé informace výboru a být požádány o radujak nejlépe úmluvu uplatňovat. 
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zákonných zástupcu zaků s pedagogickými pracovníky 3 

1.1 Práva a povinnosti žáků ve škole 
1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců ke škole 
p r L o ^ k T V Z á j e m n ý C h V Z t a h Ù Ж a Vonných zástupců žáků s pedagogickými 

2. Provoz a vnitřní režim školy. 
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a pred projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 
3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 
4 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 
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1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců 
s pedagogickými pracovníky školy. v 

1.1 Práva žáků 
Žáci mají právo: 
- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 
- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

možností ľko°iyáky h a n d Í C a P 0 V a n é ' S P O n i C h a m Í U č e n í n e b o c h o v á n í > "a speciální péči v rámci 
- na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání 

- ľ ľ j a d r f S e k e X Š e m r o z h o d
u

n u t í m týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání 
pnčemz jeho vyjadrením musí byt věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni ' 
vývoje, sve připomínky muze vznést prostřednictvím zákonných zástupců nebo přímo řediteli 

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 
školního vzdelavaciho programu, ľ 

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 
výchovu a nevhodne ovlivňovaly jeho morálku 
- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením 
- na svobodu ve výběru kamarádů, 
- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny 
- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny 
- na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 
- na ochranu pred navykovymi látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj ' 
- v prípade nejasnosti v učivu požádat o pomoc vyučujícího 
-jestliže se žák cftí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc či 
radu tndmho učitele, učitele, výchovného poradce či jinou osobu 
- na rovnoměrné rozvržení písemných zkoušek. 

1.2 Povinnosti žáků 
Žáci mají povinnost: 
- řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, 
- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásil 
- dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy к ochraně zdraví a bezpečnosti s 
nimiž byli seznamem, F ' 
- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v 
souladu s právními predpisy a školním řádem, 
- vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem 
- nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit. 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků 
Zákonní zástupci žáků mají právo: 
- na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, 
- volit a být voleni do školské rady 

ľ vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž 
jejich vyjadrením musí byt věnována pozornost 
- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se 
vzdělávám podle školního vzdelavacího programu 
- požádat o uvolnění žáka z výuky podle pravidel tohoto řádu. 
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1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků 
Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 
- zajistit, aby žák docházel řádně do školy, 
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 
vzdělávání žáka, 
- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 
- dokládat důvody nepřítomnosti a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými 
školním řádem, 
- oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a 
další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost a žáka, a změny v 
těchto údajích 

1.5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 
pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního 
řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 
sexuálním násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a 
informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich 
korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že 
dítě je týráno, krutě trestáno neboje s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na 
pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 
informace o žákovi (zdravotní způsobilost,...) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci 
se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce к osobnímu 
projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 
zákonným zástupcem žáka. 

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. 
Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, 
na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě 
omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli 
informováni jiným způsobem. 
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2 Provoz a vnitřní režim školy 

2.1 Docházka do školy 

Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin. Účast na vyučování nepovinných 
předmětů je pro zařazené žáky povinná. 

Nepřítomnost žáka ve škole je třeba omlouvat vždy písemně, prostřednictvím omluvného listu 
v žákovské knížce /notýsku. 
Při absenci žáka je nutno neprodleně informovat třídního učitele osobně, písemně nebo 
telefonicky a sdělit mu příčinu absence žáka. 
Lékařské vyšetření není důvodem к celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen 
dostaví se po vyšetřeni do školy a zapojí se do výuky. 
Po opětovném nástupu do školy žák neprodleně předloží omluvenku třídnímu učiteli 
Omluvenku je potřeba přinést nejpozději do 3 dnů po skončení absence 
Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli 
případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole nebo ' 
předloží písemnou žádost o uvolnění. 
Třídní učitel může ve výjimečných případech a po projednání s ředitelem školy požadovat 
omlouvaní kazde neprítomnosti žáka lékařem. 
Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti 
rodicu muze v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování-
jedna vyučovací hodina - vyučující příslušného předmětu, 
jeden den - třídní učitel, 
více jak jeden den - ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů. 

Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho 
zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní 
způsob vzděláváni zaka v dobe vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná výchova 
red.tel školy uvolni zaka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře 
pro deti a dorost nebo odborného lékaře. Na první nebo poslední vyučovací hodinu může být 
zak uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady. 

Žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit 
vyučovaní, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka 
nebo mu muze povolit vzdělávám podle individuálního vzdělávacího plánu Zákonný 
zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky. 

2.2 Školní budova 

Budova školy se otevírá v 7.30 hod. Žáci vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do 
vhodne obuvi. Škola se zamyka 5 min. před zahájením vyučování. 

Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování. Začátek vyučování je v 8.00 hod.. 

Po zvonění sedí všichni žáci v lavicích. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění 
oznámí jeho nepřítomnost zástupce třídy v ředitelně 

Hlavní přestávka začíná v 9.45 hod. a trvá 20 min. Malé přestávky trvají 15 min.. Žáci mají 
pravo na prestávku casove nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit 
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školní budovu. Žák, kterému je nevolno, jde domů nebo к lékaři pouze v doprovodu rodičů 
nebo jiné pověřené osoby. Nevolnost hlásí svému vyučujícímu, v případě nutnosti se obrátí 
na kterehokohv zaměstnance školy. 

V době mimo vyučování se žáci smějí zdržovat ve školní budově pouze za přítomnosti 
pedagogického dozoru. 

Po skončení vyučování se žák zdržuje v šatně po dobu nezbytně nutnou, přezuje se, oblékne a 
odchází z budovy. 

Služba týdne dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu 
vyučovaní. ť 

Do ředitelny vstupují žáci jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni. 

Během vyučování mají žáci vypnuté mobilní telefony. 

Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození 
nenese odpovědnost. 

V odborných učebnách žáci dodržují bezpečnostní řády těchto učeben. 

Nalezené věci se odevzdávají do ředitelny. 

Žáci nepoužívají hrubých a vulgárních slov. Jsou ohleduplní к mladším a slabším 
spoluzakum, zvlaste dbají, aby neohrozili jejich zdraví, případně životy. 

Žák zachovává čistotu i v okolí školy, školní jídelny a v areálu školního hřiště. Mimo školu se 
zak chova v souladu s pravidly slušného chování tak, aby nepoškozoval pověst školy. 

Žáci jsou povinni chovat se ukázněně, dbát na pořádek ve všech prostorách školy, vzorně se 
starat o ucebnice a školní potreby, jejich poškození nebo ztrátu hlásí vyučujícímu. 

Při ztrátě věci postupují žáci následovně: 
a) žák musí ztrátu věci neprodleně oznámit třídnímu učiteli (nepřípustné: ...minulý týden se 
mi ztratilo...) J J 

b) pokus o dohledání věci 
c) žák si vyzvedne tiskopis hlášení pojistné události a čestné prohlášení u zástupce 
d) hlášení pojistné události je vyplněné za žáka, čestné prohlášení za zákonného zástupce žáka 
e) oba vyplnene tiskopisy odevzdat řediteli 
f) ředitel zkontroluje úplnost, kopii založí, originál zašle na pojišťovnu 
g) vyrozumění o likvidaci škodné události po obdržení ředitel založí 

2.3 Školní družina 

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. 

Provoz ŠD začíná v 11:45 a končí v 16:00. 
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Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat 
vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu. 

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné 
к vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou 
hodinu. 
Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16.00 hodin. V případě, že tak neučiní 
vychovatelka zatelefonuje rodičům. 

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. 

Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum 
hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. 

Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity 
(ZUS, kroužky DDM aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka 
zodpovědnost. 

Do ŠD se žáci L ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den 
školního roku). Zaci 2. a 3 tnd v den následující. Dítě je možně odhlásit kdykoliv během 
školního roku (písemná zadost rodičů). 

Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými 
byl. seznamem. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. 

Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině. 

ŠD pravidelně v y ž í v á j jiné prostory školy. Tělocvičnu, učebny, školní dvůr a sportovní 
areal. Za prechody zaku je vzdy zodpovědná vychovatelka. 

Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni 
k radne docházce (v nezbytnych situacích). 

Zákonní Zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den) 
S vychovatelkou řeší vznikle problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou 
(využiji školní notýsek pro sdelení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem 
do činnosti a jsou zvaní na významnější akce ŠD. 

2.4 Školní jídelna 

Po příchodu do školní jídelny si žák v šatně odloží svrchní oděv. Sní nejprve polévku, pak si 
přinese hlavni jídlo a caj. j r v > f 

Při Stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí 
školní jídelny a kuchařek. 

Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí. Nesmí jíst ani pít jinde než u stolu. 

Do jídelny se již nevrací - v šatně se oblékne a urychleně a v tichosti opustí budovu. 
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3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 

Žáci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby neohrozili 
zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

Žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 
bez dozoru učitele. 

Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí 
pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi 
doprovázející učitel žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské 
kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem 
seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto 
zařízení a dbají všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. 

Při výuce v tělocvičně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tuto učebnu, 
dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu jsou povinni s nimi 
seznámit žáky při první vyučovací hodině školního roku a dodatečně poučit žáky, kteří při 
první hodině chyběli. O poučení žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Řády odborných 
učeben tvoří přílohu vnitřního řádu školy. 

Poučení na počátku školního roku provádí třídní učitel, který žáky seznámí zejména: 
a) se školním řádem, 
b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodištích, v šatnách, při odchodu 
ze školy a příchodu do školy a na veřejných komunikacích, 
c) se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 
d) s postupem při úrazech, 
e) s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru. 

Poučení před činnostmi, které se provádí mimo školní budovu. (Jde o takové činnosti, jakými 
jsou vycházky, výlety, lyžařské výcviky, exkurze, branná cvičení, brigády, plavecké výcviky.) 
Seznámení se všemi pravidly chování, případnými zákazy apod, a poučení o správném 
vybavení žáků provede třídní učitel nebo ten, kdo bude nad dětmi vykonávat dohled. 

Poučení před prázdninami provádí třídní učitel, který: 
a) varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi apod. 
b) upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace s 
nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, 
c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, 
d) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp. 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování ve třídě, na chodbě nebo hřišti 
jsou žáci povinni hlásit ihned svému třídnímu učiteli nebo někomu z vyučujících. 
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Evidence školních úrazů se vede podle vyhlášky č. 64/2005 Sb. 

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka: 
Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy. 
Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. 
Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou к lékaři. 
Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. 
Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu. 
Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem. 

3.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní 
podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé 
formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o 
preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na 
základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a 
mládeže. 

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 
v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel 
školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět 
к zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel školy 
nebojím pověřený pracovník bude informovat zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno 
porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám 
(zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a 
při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy. 
Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, 
a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu 
stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled 
nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna 
žáků, a to hlavně v prostorách, kde by к sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 
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4 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

Žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé 
svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném 
rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. 

Každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. 

Požaduj e-li škola náhradu školdy po žákovi, musí poškození věci vždy prošetřit třídní učitel a 
zvážit i pedagogickou stránku. 

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za 
čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě. 

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních 
důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních parapetech. 
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PŘÍLOHA č. IV. 

Máš právo využívat všech svých práv. Nezáleží na tom, jakou máš barvu pleti, 
jakým hovoříš jazykem ani jakého jsi vyznání. Máš svá práva, i když jsi dítě! 

Práva zajišťují každému člověku spravedlivé zacházení. 
Každý člověk má svá práva - ty, tví rodiče, sourozenci, příbuzní, sousedé, přátelé! 

Všichni lidé na celém světě! 
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PRÍLOHA č. IV. 

Máš právo na své vlastní jméno. 
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PRÍLOHA č. IV. 

Máš právo na domov. Na svůj vlastní životní prostor. 
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Máš právo mít své kamarády. 
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PRÍLOHA č. IV. 
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Máš právo učit se a vzdělávat. 
Nikdo ti nesmí bránit chodit do školy. 
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PRÍLOHA č. IV. 
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Máš právo na život bez hladu. Právo na dostatek zdravé potravy. 
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PRÍLOHA č. IV. 

Máš právo na pomoc v nemoci. Právo na ochranu zdraví. 
Nikdo ti nesmí nabízet ani nutit alkohol, drogy, nic, co ti může ublížit. 
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PRÍLOHA č. IV. 

Máš právo na svůj volný čas. Máš právo si hrát. 
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