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Anotace 
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Úvod 

 

„Ukázněnost se rodí spíše z vidění než z poslouchání.“
1
 

[Bruno Ferrero] 

 

„Ty dnešní děti jsou tak zlé, bez úcty, mluví vulgárně,…“, zní často citovaná fráze 

mnoha dospělých, kdyţ se čas od času svezu praţskou tramvají. Je moţné, aby měli 

všichni dospělí takové názory na dnešní děti? Jako vychovatelka ve školní druţině jen 

tiše mlčím a přemýšlím, zda i ty „moje“ děti jsou takové, zda i ony patří do této skupinky 

zlých, neuctivých a vulgárně mluvících dětí. 

Zřejmě je lepší se ptát, proč se takovými dětmi stávají, co je tolik ovlivňuje? A snad 

by ještě bylo vhodnější uvaţovat nad tím, jak tomu zabránit. Jak je naučit právě tomu 

dobrému, úctě, slušnosti, jak předcházet těmto neţádoucím jevům, respektive 

sociálně-patologickým jevům? 

Proto cílem této bakalářské práce je nabídnout moţnost vyuţití projektové aktivity 

na ZŠ a MŠ Husinec-Řeţ (dále jen ZŠ a MŠ Husinec – Řeţ nebo ZŠ Husinec – Řeţ) 

jako moţný způsob prevence sociálně-patologických jevů, které se na škole 

v současnosti v menší míře vyskytují. Tuto problematiku jsem si vybrala z důvodu 

dosud nefungujícího minimálního preventivního programu na této škole, a tedy 

z důvodu upozornit na aktuální nutnost řešení této situace a přispět tímto alespoň 

k minimální prevenci a osvětě sociálně-patologických jevů. 

Výsledný návrh této projektové aktivity pak můţe poslouţit jako příručka 

pro sestavování obdobných projektů, které bude moţné na zmiňované škole 

v budoucnu vytvářet. 

 

 

                                                           
1
 FERRERO, B.: Vychovávej jako Don Bosco. PORTÁL : Praha, 2007, s. 99. 
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1. Chápání projektu v jeho historickém kontextu 

aţ po současnost  

 

Chceme-li se zabývat tématem projektové činnosti, je třeba si stanovit, v jakém 

kontextu bude projektová činnost chápána. Samotný termín projekt je totiţ moţné 

sledovat v různých oblastech svého uţití. Lze ho nalézt především v oblasti architektury 

a stavebnictví, v dalších průmyslových odvětvích, v obchodní terminologii, v kultuře, 

politice a v posledních více neţ sto letech také v rámci pedagogiky.  

Dle dostupných pramenů první uţití obdoby slova projekt sahá uţ do 15. století, kdy 

se jeho význam od té doby vlastně ani nezměnil. Tento výraz byl totiţ uţit ve tvaru 

„to plan“, tedy naplánovat, nebo také „a plan, draft, scheme“ v překladu plán, skica či 

schéma.2 Tímto způsobem se tento termín zpočátku začal uţívat především 

v souvislosti se studiem architektury na italských a francouzských vysokých školách 

v 17. a 18. stoletím, kdy projekt byl jedním z výstupů studentů při závěrečných 

zkouškách. Později se tento trend uţití projektu jako metody, která můţe pomoci při 

překonávání hranic mezi teorií a praxí, začal uţívat i na všech dalších typech vysokých 

škol v Evropě a v polovině 19. století pronikl i do Ameriky a niţších stupňů škol.3  

Právě v Americe (USA) se na počátku 2. poloviny 19. století projevují snahy o nové 

pojetí výchovy a vzdělávání. Příčinou je prudký celospolečenský rozvoj, který vyţaduje 

obnovu výchovy ţáků, kteří se tak lépe a včas přizpůsobí těmto změnám.4 Výsledkem 

těchto snad se stala tzv. pragmatická pedagogika (vycházející z progresivní výchovy, 

která navazovala na Rousseaua, Pestalozziho a Fröbela) v čele s Johnem Deweyem. 

Tento pedagogický směr se vyvinul z pragmatické filosofie, která si zakládá na 

praktických důsledcích pro člověka (uţitečnost, hodnota, úspěšnost)5, a to ve všech 

teoriích, nauce či víře. Dewey si zakládá na správném řešení problémových situací, 

čehoţ můţe dosáhnout člověk jen osobní zkušeností, a tedy praktickou činností 

                                                           
2 Online Etymology Dictionary. [Internet] Citace: 2. 4. 2010. Odkaz: 

 <http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://www.etymonline.com/> 

3
 KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Teorie a praxe projektové výuky. BRNO: PdF MU, 2006, s. 24. 

4
 DVOŘÁKOVÁ, M.: Projektové vyučování v české škole. PRAHA: Karolinum 2009, s. 9. 

5
 KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Teorie a praxe projektové výuky. BRNO: PdF MU, 2006, s. 25. 

http://translate.google.cz/translate?hl=cs&langpair=en%7Ccs&u=http://www.etymonline.com/
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(tzv. instrumentalismus).6 Tato činnost však nemá být bezděčná, má to být taková 

činnost, ve které se má konat něco nového a zároveň dostatečně spojeného s tím, co 

uţ známe.7 I proto se snaţí neoddělovat zkušenosti, které si dítě přináší z domu, se 

zkušenostmi, které získá ve škole (pojetí školy jako součásti ţivota). Tuto veškerou 

praktickou ţákovu činnost povaţoval Dewey jako prostředek vyučování nikoli jeho cíl.8 

Avšak teprve Deweyho ţák William Heard Kilpatrick aplikoval Deweyho teoretické 

myšlenky na školách, společně „s vyučovacími metodami založenými na řešení 

problémů a aktivizující obsah vyučování“ (DVOŘÁKOVÁ: 2009, s. 12 – 13), čímţ 

vymezil projektovou metodu jako cíl výchovy. W. H. Kilpatrik ve své době však 

povaţoval projektovou metodu spíše jako prostředek k výchově charakteru jedince neţ 

za cestu k hlubšímu porozumění učební látce. Měla to být cesta k uvědomění si svých 

postojů k poznatkům a k učení vůbec. Zároveň však nechtěl, aby tento způsob vedení 

ţáka směřoval jen na jeho potřeby a zájmy, ale také na obecnou rovinu – to, co bylo pro 

společnost ţádoucí. Vzhledem k průmyslové krizi na konci 19. století Kilpatrik však 

vyţadoval  nutnost vyuţít projekt ve prospěch nejen ţáků, ale i ve prospěch společnosti. 

Tím se však předurčil k tomu, aby blaho dítěte ustoupilo do pozadí za blaho dospělé 

americké společnosti. 

Není však moţné na základě těchto dvou uvedených autorů konstatovat, ţe dějiny 

projektové metody výuky sahají pouze do počátků 19. století, případně, ţe projekt se 

jako první objevil se studiem architektury uţ někdy v 17. století. I sám Jan Ámos 

Komenský poukazuje na výchovu k smysluplnosti a uţitečnosti: „Škola má být dílnou 

lidskosti…, požaduje přirozenou výchovu vycházející z přírody. Z ní také vyvozuje 

všechny metody a prostředky, včetně synkritické metody spočívající v analogii 

a sloužící k potvrzení správnosti navrhovaných opatření. Postup ve vyučování má 

vycházet od věcí a nikoliv od slov, napřed se má začínat smyslovým poznáním 

a porozuměním, následuje vzdělávání paměti a dále má být cvičen jazyk a ruka… Být 

prospěšný sobě i ostatním.“ (DVOŘÁČEK: 2004, s. 33 - 34) 

Přesto se lze vrátit i hlouběji do minulosti k myšlenkám Platóna a především 

Sokrata, který při výchově svých ţáků pouţíval metodu, kdy na příkladech z praktického 

                                                           
6
 DVOŘÁČEK, J.: Základy pedagogiky pro učitele a vychovatele. Praha: PdF UK, 2004, s. 42. 

7
 KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Teorie a praxe projektové výuky. BRNO: PdF MU, 2006, s. 25. 

8
 DVOŘÁKOVÁ, M.: Projektové vyučování v české škole. PRAHA: Karolinum 2009, s. 12. 
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ţivota vysvětloval podstatu ctnosti. Jakékoli ţákovy zápletky do logických rozporů 

Sokrates neopravoval, ale pomocí příkladů a pomocných otázek dosáhl správné 

odpovědi ţáka (sokratovská metoda).9 I zde se tedy uţ ţáci sami museli naučit hledat 

správné řešení na základě podrobného rozboru problému, ve kterém jim Sokrates 

pomáhal návodnými otázkami. 

Ale vraťme se zpět ke Kilpatrikovi. Ačkoli jsme jiţ dříve uvedli, ţe tento významný 

pedagog je zakladatelem projektové metody, stále to není ten, kdo by pouţil termín 

„projekt“ poprvé. Dle Dvořákové tak pravděpodobně kolem roku 1900 poprvé pouţil 

pojem projekt C. R. Richardson, ředitel ústavu pro pracovní vzdělávání Colige California 

University. Několik let poté byl pak tento termín oficiálně uznán jako pojem odborného 

i úředního jazyka.  

Kilpatrikova projektová metoda pak byla vůbec poprvé pouţita v 80. letech 

19. století na praktické škole při Univerzitě Washington, kdy ţáci měli řešit skutečné 

problémy ze svého ţivota a z budoucího zaměstnání, zaměřené především na vztah 

k budoucí profesi. Ţáci měli sami plánovat provedení úkolu, promýšlet jednotlivé fáze, 

provádět náčrtky. Projekty pak měli realizovat v dílnách a ověřovat v praxi a zároveň 

měli plnou zodpovědnost za svůj úkol.10 

Do Čech se tato metoda začala dostávat na počátku 20. století díky snaze o novou, 

volnější a především svobodnější školu. Tyto změny se v Čechách začaly projevovat 

jen velmi pomalu. Dosud u nás totiţ fungoval systém herbartovských škol, který byl 

kritiky označován za systém nemoţný probudit u ţáků zájem o základní věci, systém 

zabývající se přílišnými podrobnostmi a vyţadujícím spíše pamětní učení neţ učení 

usuzováním a názorností.  

Významnou pedagogickou osobností této doby byl V. Příhoda, který díky studiu 

v zahraničí, pobytem v USA (1922 – 1926) a pragmatické pedagogice ovlivnil systém 

vzdělávání v českých školách. Po mnoha diskusích na téma zavedení projektové výuky 

do systému vzdělávání, byly vytvořeny pokusné reformní školy (Praha, Zlín, 

Humpolec…), které měly mimo jiné především podporovat samostatnost a vlastní 

iniciativu dětí a také respektovat jejich individuální vývoj. Během okupace však došlo 

                                                           
9
 DVOŘÁČEK, J.: Základy pedagogiky pro učitele a vychovatele. Praha: PdF UK, 2004, s. 26.  

10
 DVOŘÁKOVÁ, M.: Projektové vyučování v české škole. PRAHA: Karolinum 2009, s. 12. 
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k uzavření těchto škol a tedy i k ukončení všech pedagogických snah o nové pojetí 

školního vzdělávání. 

 Mezi další zastánce projektové metody v předválečné době patřili mimo jiné také 

Rudolf Ţanta (zastánce pracovní školy), Stanislav Vrána a Jan Uher (zastánce činné 

školy), kteří kladli důraz na samočinnost a aktivitu dítěte. 

U Uhera můţeme najít některé zásady tehdejší činné školy, které můţeme nalézat 

i v dnešním Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání:11 

- „škola musí naučit správnému učení se (kompetence učit se učit) 

- při učení je nutná příjemná, vyrovnaná pohoda citová (požadavek na dnešní klima 

školy) 

- ne příliš podrobné rozpracování osnov vzhledem k individualizaci výuky (pojetí 

RVP ZV) 

- potřeba syntézy osvojeného; metoda projektová a zájmových center (integrace 

učiva, projektová výuka)“  (in KRATOCHVÍLOVÁ: 2006, s. 31) 

 

Jiţ dříve zmiňovaná okupace však pozastavila veškeré snahy o reformu školství, 

a tak „…prostor pro obnovu teoretických úvah přímo o projektovém vyučování se 

v české didaktické teorii otevřel až po společenských přeměnách v roce 1989.“ 

(DVOŘÁKOVÁ: 2009, s. 90) Zde můţeme zmínit Kovalikovou, která se věnuje teorii 

integrace tematické výuky jako „způsobu integrace obsahu vyučování do systému 

celoročního tématu, měsíčních podtémat, denního klíčového učiva a aplikačních úkolů.“ 

(DVOŘÁKOVÁ: 2009, s. 91) 

Od roku 1995 se projektům v jejich teoretickém základu věnují další odborníci, např. 

Skalková, Maňák, Spilková, Vybíral, Tomková aj.12 

 

                                                           
11

 KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Teorie a praxe projektové výuky. BRNO: PdF MU, 2006, s. 30 – 31. 
12

 KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Teorie a praxe projektové výuky. BRNO: PdF MU, 2006, s. 33. 
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Projektové vyučování dnes: 

- „jako jeden z účinných prostředků naplnění cílů současné školy 

- připravuje žáka pro celoživotní učení 

- žák nebo skupina žáků řeší aktuální komplexní problém 

- za řešení problému nese žák odpovědnost 

- žák nezískává hotové poznatky, ale je nucen je samostatně vyhledávat, 

zpracovávat a porovnávat informace z různých zdrojů 

- žák spolupracuje s dalšími odborníky a institucemi 

- žák se učí učit 

- žák potřebuje spolupracovat, komunikovat 

- žák si osvojuje metody poznávání, řešení problémů 

- žák rozvíjí své schopnosti, samostatnost a vnitřní motivaci 

- projektové vyučování pomáhá plnit obecné vzdělávací cíle a utvářet klíčové 

kompetence, jak je vytyčují současné základní školské dokumenty“ 

(DVOŘÁKOVÁ: 2009, s. 103 – 104) 
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1.1 Vymezení pojmu projekt ve výchově (mimo vyučování) 

 

V souvislosti s touto prací se nadále budeme tedy věnovat projektu v oblasti 

pedagogického působení, konkrétně v oblasti výchovy mimo vyučování (pedagogiky 

volného času) a to v zařízení školní druţiny. V prostudované literatuře (Kratochvílová, 

Dvořáková, Pávková) se však s termínem výchovný projekt či projekt ve výchově mimo 

vyučování přímo nesetkáme. Naopak zde objevíme ustálené výrazy, jako jsou projekt, 

projektové vyučování nebo projektová metoda. Protoţe však proces výchovy není jen 

výchova sama, ale zahrnuje mimo jiné i proces učení, hovoříme o výchově jako 

o výchovně-vzdělávacím procesu. Tímto je moţné aplikovat projektové metody učení 

i do oblasti výchovy a hovořit tedy o výchovně-vzdělávacím projektu. 

Například Pávková  uvádí: „V praxi se působením konkrétní organizace, zařízení 

nebo sdružení výchovy mimo vyučování musí vždy omezit na práci s některými dětmi, 

v určitém časovém úseku, s určitým personálem a prostředky. K dosažení konkrétního 

cíle v určitém časovém horizontu často vytváříme projekt…“ (PÁVKOVÁ: 2008, s. 42)13 

Je tedy zřejmé, ţe uţití projektů v jakékoli formě výchovy mimo vyučování je přímo 

ţádoucí, chceme-li dosáhnout konkrétních cílů za určitých podmínek a chceme-li 

dosáhnout poţadavků, které si klade Rámcový vzdělávací program pro základní 

vzdělávání (kapitola 2 této práce).  

Takovýmto podáním je tedy za výchovně-vzdělávací projekty ve školní druţině 

moţné povaţovat i roční výchovné plány (resp. výchovně-vzdělávací, například nově 

vlastní školní vzdělávací plán), měsíční, týdenní, plány jednorázových akcí apod. Můţe 

jít tedy jak o metodu výchovy, tak i o její koncepci (obsah).14 

 

 

 

                                                           
13

 PÁVKOVÁ, J. a kol.: Pedagogika volného času. 3. vyd. PRAHA : Portál, 2008. 
14

 DVOŘÁKOVÁ, M.: Projektové vyučování v české škole. PRAHA: Karolinum, 2009, s. 33. 
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1.2 Srovnání projektů ve výchově mimo vyučování s projekty 

ve vyučování 

 

Přestoţe nechceme oddělovat jednotlivé procesy výchovy mimo vyučování 

a vyučování jak jej známe, ač oboje jsou součástí vzdělávací soustavy a mají společné 

základní cíle,15 je třeba objasnit některé faktory svého působení, které jsou pro kaţdý 

tento proces odlišné a jsou jedním z mnoha východisek pro vytváření jim vlastních 

projektů. Proto projekt „vždy vychází z konkrétní situace a z potřeb nějaké cílové 

skupiny.“ (PÁVKOVÁ: 2008, s. 42) 

 

1.2.1 Projekt ve výchově mimo vyučování 

 

Vychází především ze základních cílů vzdělávací soustavy a z cílů, které si klade 

výchova mimo vyučování. Tento výchovný cíl lze formulovat takto: „Výchova vzdělané 

zdravé osobnosti s osvojenými základy hodnot, na nichž je založena naše společnost, 

odolné vůči negativním vlivům, která bude znát svou cenu a najde své místo ve zdravé 

sociální skupině.“ (HÁJEK: 2007, s. 12) Protoţe zde mluvíme o výchově probíhající 

ve školní druţině, je ještě nutné dodat, ţe obsah výchovy by měl především vycházet 

z vlastních zájmů dětí a z potřeb společnosti.16  

 

1.2.2 Projekt v procesu vyučování 

 

Obdobně jako projekty ve školní druţině vychází i projektové vyučování 

ze základních výchovně-vzdělávacích cílů a z cílů dílčích. Avšak vyučování jako takové 

je proces odlišný a vychází především ze zájmu společnosti. Jedním z cílů projektů 

v tomto procesu je vzbudit právě zmiňovaný zájem ţáků o společenské potřeby, 

                                                           
15

 HÁJEK, B.: Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. PRAHA : PdF UK, 2007, s. 11. 
16

 HÁJEK, B.: Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. PRAHA : PdF UK, 2007, s. 12. 
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podpořit jejich motivaci a v neposlední řadě (a to je společné pro oba procesy) rozvíjet 

kooperativní učení. 

Doslovnou formulací odpovědi na otázku Co je tedy výchovně vzdělávací projekt? 

poskytuje Kašová ve své publikaci „Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii 

a praxi.“: 

„Je to integrované vyučování, které staví před žáky jeden či více konkrétních, 

smysluplných a reálných úkolů. Jejich cílem je např. napsat knihu či časopis, uspořádat 

výstavu, akci, přednášku, vyrobit vyučovací pomůcku nebo jinou užitečnou věc. 

Ke splnění tohoto úkolu potřebují vyhledat mnoho nových informací, zpracovat a použít 

dosavadní poznatky z různých oborů, navázat spolupráci s odborníky, umět organizovat 

svou práci v čase i prostoru, zvolit jiné řešení v případě chyby, formulovat vlastní názor, 

diskutovat, spolupracovat atd. Místo aby žáci ‘přebírali‘ hotové poznatky z jednotlivých 

oborů,… objevují při projektové výuce tyto poznatky sami, a to z důvodu potřeby. 

Kromě osnovami předepsaného učiva mají žáci možnost poznat více i sami sebe, 

své možnosti, schopnosti, svou cenu. Jejich práce ve škole není samoúčelná, protože 

výsledky projektů mají konkrétní, užitečnou podobu. Škola se stává součástí reálného 

života, nabízí žákům prožitek nových situací a životních rolí.“ (Kašová: 1995, s. 73) 

Jaké poţadavky si tedy klade tvorba projektu především ve školní druţině, o tom 

budou vypovídat následující kapitoly. 

 

1.3 Uţití projektů v rámci pedagogiky volného času 

 

Jak uţ bylo uvedeno dříve, východiskem pro projekt je konkrétní situace a potřeby 

cílové skupiny. Projekty jsou vytvářeny například s cílem rozšířit zařízení pro 

uskutečňování výchovy mimo vyučování (například zřízení výtvarného ateliéru), projekt 

ale můţe například také plnit funkci ročního plánu práce nebo můţe řešit určitou 

aktuální otázku (prevence agresivního chování při aktivitách ve školní druţině, 
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bezpečná cesta do školy, integrace spoluţáka – cizince – do prostředí školní druţiny…) 

apod.17 

V rámci výchovy mimo vyučování lze vyuţít širokou škálu projektových témat, která 

napomáhají uspořádat výchovně-vzdělávací proces do srozumitelných celků nebo 

naopak pomáhají k plynulému přechodu mezi jednotlivými výchovně-vzdělávacími 

tématy. 

K vytvoření smysluplného projektu je třeba se opírat o důleţité aspekty, které činí 

projekt projektem. Je to například vytyčení dílčích cílů (úkolů), stanovení vhodných 

metod k dosaţení těchto cílů, předloţení kritérií hodnocení apod. Těmito poţadavky se 

však podrobněji budeme zabývat v následujících kapitolách. 

                                                           
17

 PÁVKOVÁ, J. a kol.: Pedagogika volného času. 3. vyd. PRAHA : Portál, 2008, s. 42. 
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2. Pedagogické poţadavky na řešení projektů v současné 

české škole 

 

V první kapitole jsme se zabývali původem projektové metody (resp. projektového 

vyučování) a jejím vývojem aţ po současnost. Abychom se tedy mohli věnovat 

samotnému vytváření stanoveného projektu volnočasových aktivit ve školní druţině, 

je nutné zohlednit poţadavky, které si klade současná česká škola na tvorbu projektů. 

Zohledníme poţadavky Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(dále RVP ZV) a poţadavky, které si kladou někteří autoři pedagogických textů. 

 

2.1 Metodické pokyny RVP ZV k řešení projektů (teoretický základ) 

 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (RVP ZV) z roku 2007 jako 

nejnovější dokument MŠMT ČR, který umoţňuje základním školám vytvářet si svůj 

vlastní vzdělávací program, projektovou metodu nebo projekt jako takový nevymezuje. 

Avšak jako jeden z dalších principů RVP ZV podporuje „komplexní přístup k realizaci 

vzdělávacího obsahu, včetně možnosti jeho vhodného propojování, a předpokládá 

volbu různých vzdělávacích postupů, odlišných metod, forem výuky a využití všech 

podpůrných opatření ve shodě s individuálními potřebami žáků.“ (RVP ZV: 2007, s. 10)  

Dále zařazuje jako závaznou součást základního vzdělávání průřezová témata 

s výrazně formativními funkcemi. 18 Můţeme zde nalézt i ty úkoly, podle kterých plánuje 

projekty (jako metody poznávání) v další kapitole Kašová (1995). 

RVP ZV hovoří o tzv. průřezových tématech, která prostupují všechny vzdělávací 

oblasti a umoţňují propojení (integraci) mezi vzdělávacími obsahy jednotlivých oborů. 
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 ÚJV Praha: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). 
[Internet] Citace 2. 4. 2010. Odkaz: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf> 
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Tato průřezová témata jsou rozdělena do následujících tematických okruhů: 

- osobnostní a sociální výchova 

- výchova demokratického občana 

- výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

- multikulturní výchova 

- environmentální výchova 

- mediální výchova 

Jedním z cílů těchto průřezových témat je dát ţákům moţnost utvářet si integrovaný 

pohled na danou problematiku, uplatňovat širší spektrum dovedností a vytvářet si své 

vlastní postoje a hodnoty. Příkladem nám můţe být tematický okruh mediální výchova, 

která za jeden z mnoha svých přínosů pro ţáka povaţuje moţnost naučit ţáka „využívat 

potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času.“ 

(RVP ZV: 2007, s. 102) Stejně tak jako přínos environmentální výchovy, která mimo jiné 

„vede žáka k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního 

prostředí.“ (RVP ZV: 2007, s. 100)19 

Z uvedeného vyplývá, ţe projekt si (mimo jiné) vymezuje: 

 

- cílovou skupinu (Kdo?) 

- téma (Co? Aktuálnost tématu?) 

- úkol (Co konkrétně? Učivo?) 

- integraci vybraných témat (Jaké vzdělávací obory, průřezová témata?) 

- realizaci (Jak? Očekávané výstupy?) 

- vyuţití (Které klíčové kompetence rozvíjí? Smysl pro ţáky, společnost?) 

 

Dalším poţadavkem, který si RVP ZV stanovuje, je naplňování všech 

výchovněvzdělávacích cílů. Projekt (resp. projektová metoda) je tedy jednou z mnoha 

metod, která vede k naplňování těchto cílů a úkolů RVP ZV. 

 

                                                           
19

 ÚJV Praha: Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007). 
[Internet] Citace 2. 4. 2010. Odkaz: <http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2009/12/RVPZV_2007-07.pdf> 
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2.2 Srovnání metodiky RVP ZV k řešení projektů s dalšími autory 

 

Kašové plánování projektů (1995) spočívá v: 

- stanovení cíle 

- výběru tématu (význam pro ţivot a zájem dítěte, moţnost integrace 

různých oborů, přiměřenost věku a moţnostem ţáků, přirozenost 

a pravdivost) 

- formulaci úkolu (konkrétní, reálný, zajímavý, uţitečný, významný; měl by 

vycházet ze ţivota) 

- organizace 

- pomůcky 

- motivace 

- obsah 

Dále uvádí význam těchto projektů z pohledu dítěte (co dítě nejvíce oceňuje). Dítě 

objevuje smysl poznávání a vzdělávání. Dostává se mu moţnost dokončovat myšlenku, 

protoţe téma je dané a v průběhu realizace projektu se nemění. Činnost se týká 

skutečnosti, má tedy moţnost zasahovat do reálného ţivota. Objevuje sebe samého, 

uvědomuje si své moţnosti, svou hodnotu a sebedůvěru. Školu začíná povaţovat 

za místo, kam chodí rádo, protoţe zde zaţívá dobrodruţství s poznáváním světa. Škola 

mu je podnětným prostředím.20 

Kašová později (2005) uvádí ukázku metodiky projektu Občan, kde „je kladen důraz 

na společenský význam problému a angažovanost žáků v jejich nejbližším okolí“ 

(in DVOŘÁKOVÁ: 2009, s. 122)21: 

1. krok – Problémy kolem nás 

2. krok – Výběr problému pro další práci třídy 

3. krok – Shromažďování a třídění informací 

4. krok – Vytváření třídního portfolia 

5. krok – Představení portfolia 

6. krok – Vyhodnocení získaných skutečností 

                                                           
20

 KAŠOVÁ, J.: Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii a praxi. KROMĚŘÍŽ: IUVENTA, 1995, s. 73 – 76. 
21

 KAŠOVÁ, J.: Škola trochu jinak. Projektové vyučování v teorii a praxi. KROMĚŘÍŽ: IUVENTA, 1995. 
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Kratochvílová se přiklání k názoru J. Valenty, kdy povaţuje projektovou metodu 

za systém činností. Je to tedy komplexní metoda utvářená dalšími metodami výuky 

a vyuţívající různých forem práce. Projektovou metodu tedy určuje (vychází 

z J. Valenty) těmito znaky: 

- organizovaná učební činnost směřující k určitému cíli, tj. realizaci projektu 

a jeho výstupu 

- činnost, která nemůţe být dopředu detailně naplánována 

- vyţaduje ţákovu aktivitu a samostatnost 

- tvůrčí činnost, která reaguje na změny v průběhu projektu 

- činnost převáţně vnitřně regulovaná (autoregulovaná) 

- týká se praktické i teoretické sloţky výuky (výchovy), coţ rozvíjí celou 

osobnost ţáka a vede jej k odpovědnosti za výsledky 

- praktická činnost, zkušenost a vyuţití teorie motivuje ţáka k učení 

a přispívá k rozvoji jeho sebepojetí 22 

 

Fáze řešení projektu pak stanovuje takto: 

- plánování projektu (Kratochvílová zde doporučuje brainstorming, burzu nápadů 

a podnětů pro řešení – všechny nápady a podněty by měly vycházet od dětí, 

avšak vedoucí projektu tyto nápady utřiďuje a eliminuje zbytečné, nemoţné 

či nereálné) 

- definovat podnět (v rovině ţáků i učitele; má ţáka motivovat, vést jej 

k uvědomění si přínosu své aktivity) 

- zvolit výstup projektu (závěrečná podoba/produkt projektu) 

- časové rozvrţení 

- určit prostředí realizace 

- cílová skupina 

- organizace projektu 

- zajistit podmínky pro úspěšnou realizaci projektu 

- promyslet hodnocení (jakým způsobem a kdo se hodnocení bude účastnit) 
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 KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Teorie a praxe projektové výuky. BRNO: PdF MU, 2006, s. 38. 
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- realizace projektu 

- dle předem prodiskutovaného plánu 

- ţáci uskutečňují sběr materiálu, jeho třídění, zpracování, analýzu 

a kompletování 

- pedagog zde vstupuje jen v roli poradce (Příhoda hovoří o podniku ţáka, 

ne učitele), který usměrňuje činnost ţáků, pokud se odklánějí od záměru 

a cílů projektu; zároveň se snaţí motivovat k udrţení a dokončení projektu 

a k zodpovědnosti za svůj výsledek 

 

- presentace projektu (představení výsledku ostatním) 

- rodičům, ve vlastní třídě pro spoluţáky, ve škole (mimo vlastní třídu), pro 

veřejnost, zřizovatele, další poskytovatele sluţeb škole a pro další 

instituce 

 

- hodnocení projektu 

- netýká se jen výsledné formy projektu, ale také jeho celého průběhu jak 

z pohledu ţáka, tak učitele 

- má vyvodit opatření do budoucna (opět z pohledu ţáka i učitele)23 

 

Pro praktickou část této práce si tedy můţeme zvolit základní schéma řešení 

projektu takto: 

 

- příprava projektu 

- realizace projektu 

- prezentace projektu 

- hodnocení projektu 
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 KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Teorie a praxe projektové výuky. BRNO: PdF MU, 2006, s. 41 - 42. 
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2.3 Typy projektů podle integrace vzdělávacích obsahů (Dvořáková) 

 

Autorka se pokusila vytvořit takovou základní typologii projektů, které by byly 

zaměřené na obsah projektů a s důrazem na vyučovací předměty a průřezová témata. 

Typologie je následující: 

- projekty zaměřené na jeden učební předmět (zpracování celého učebního 

předmětu v projektech) 

- projekty zaměřené na integraci dvou i více učebních předmětů (zpracování 

několika učebních předmětů v projektu) 

- projekty v dramatické výchově 

- projekty v průřezových tématech (projekty zaměřené na osobnostní 

a sociální výchovu, projekty v environmentální výchově) 

- projekty zaměřené na zkvalitnění sociálních vztahů24 
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3. Problematika sociálně patologických jevů 

 

Aby se projekt mohl uskutečnit ve směru prevence sociálně patologických jevů, 

je nutné se alespoň minimálně věnovat této problematice. Povaţuji za důleţité 

vymezení pojmu sociálně patologické jevy, znát moţnosti prevence a znát způsoby, jak 

vést děti k větší odolnosti vůči těmto neţádoucím jevům. 

 

3.1 Sociálně patologické jevy 

 

O sociálně patologických jevech můţeme hovořit jako o společensky neţádoucích 

aktivitách jedince, respektive jedinců. Pokud jsou tyto aktivity společensky neţádoucí, 

pak se určitým směrem odklonily od společenské normy. Problém však můţe nastat při 

posuzování toho, co je společensky normální. „Všeobecně lze konstatovat, že za 

normální je smysluplné pokládat sociální jevy a procesy, ale i sociální situace, které 

umožňují člověku takové životní projevy, které jsou výsledkem konsenzu a nepotřebují 

vždy znovu a znovu zvláštní argumentaci pro vlastní zdůvodňování.“ 

(MÜHLPACHR: 2009, s. 54)25 

Mezi nejběţnější problematiku sociálně patologických jevů u dětí mladšího školního 

věku se povaţují: 

- drogové závislosti, kouření, alkoholismus 

- kriminalita, delikvence 

- virtuální drogy (PC, televize a video) 

- patologické hráčství (gamblerství) 

- záškoláctví 

- šikanování vandalismus a jiné formy násilného chování 

- rasismus, xenofobie, intolerance a antisemitismus26 

- závislost na internetu - netomanie27 

                                                           
25

 MÜHLPACHR, P.: Sociopalogie. BRNO : PdF MU, 2009. 
26

 HÁJEK, B.: Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. PRAHA : PdF UK, 2007, s. 59. 
27

 MÜHLPACHR, P.: Sociopalogie. BRNO : PdF MU, 2009, s. 95. 
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3.2 Sociálně patologické jevy a výchova ve volném čase 

 

Smysluplné naplňování volného času je jednou z moţností, jak čelit sociálně 

patologickým jevům ohroţující děti. Naopak jeho nenaplnění svádí děti k nevhodným 

(destruktivním) aktivitám. Pokud je činnost dobře vybrána, pak přináší dítěti vnitřní 

pohodu, radost z úspěchu a v neposlední řadě zvyšuje jeho sebevědomí. 

Současné školství povaţuje sociální kompetence za jednu z nejdůleţitějších 

osobnostních výbav pro ţáky. Tyto kompetence by měly ţáka vést k odolnosti vůči 

nástrahám, které mu současná společnost předkládá (kapitola 3.1).28 

Výchova ve školní druţině by tedy měla vycházet z bezpečného, ale zároveň 

bezbřehého prostoru. V něm si mimo jiné s dětmi povídáme a především jim 

nasloucháme a vedeme je, aby si naslouchaly navzájem.29 

 

3.3 Moţnosti prevence 

 

Prevenci (ochranu, léčbu) v oblasti výchovy dělíme do čtyř kategorií, kdy kaţdá 

z nich se zaměřuje na konkrétní cílovou skupinu: 

- nespecifická prevence (obecně pojatá organizovaná zájmová činnost) 

- cílená primární prevence (je zaměřena na celou populaci, zejména 

na tu část, která není kriminálně riziková nebo narušená) 

- sekundární prevence (je zaměřena na rizikové jedince a skupiny, u kterých 

se předpokládá vznik těchto negativních jevů, nebo těch, kteří se stanou 

oběťmi takového sociálně patologického jednání) 

- terciární prevence (jde uţ především o léčbu, resp. zabránění 

recidivy - návrat k negativnímu sociálnímu jednání) 

 

                                                           
28

 HÁJEK, B.: Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. PRAHA : PdF UK, 2007, s. 58. 
29

 HÁJEK, B.: Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. PRAHA : PdF UK, 2007, s. 61. 
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Všeobecně se veškerá organizovaná zájmová činnost povaţuje za primární 

prevenci neţádoucích jevů, avšak k zajištění primární prevence nestačí pouhý dozor 

nad dětmi. Proto je organizovaná činnost povaţována spíše jako nespecifická prevence 

v oblasti společensky neţádoucích jevů, protoţe jde v ní především o vytváření návyků 

na aktivní a společensky ţádoucí vyuţívání volného času.30 

 

3.4 Sociálně patologické jevy a odolnost dětí 

 

Odolnost dětí vůči tak často zmiňovaným negativním (patologickým) jevům 

pěstujeme během kaţdodenního setkávání se s dítětem ve školní druţině. Je tedy třeba 

mu připravit takové podmínky, které by jeho odolnost upevňovaly. Tyto podmínky 

spočívají v mnoha aspektech, přičemţ prvotním se zdá být bezpečný a bezbřehý 

prostor (kapitola 3.2), nabídka aktivit, která vychází především z potřeb svěřených dětí 

a v neposlední řadě osobní příklad.31 Mezi další z těchto poţadavků patří například: 

- pomáhat objevovat dispozice jedinců 

- podporovat snahy o sebevýchovu 

- podporovat zdravý tělesný rozvoj 

- dbát na dodrţování psychohygieny 

- naučit děti účinným antistresovým programům 

- výchova k odpovědnosti (za sebe, své zdraví i za druhé) 

- posilovat citové vazby 

- dávat podněty k uplatňování osobnosti dítěte ve skupině 

- zvyšovat sociální kompetence 

- vést k odpovědnosti za své chování 

- vytvářet společensky ţádoucí hodnotové orientace 

- pokládat základy právního vědomí a respektovat právní ustanovení, uvědomovat 

si vlastní práva, ale i povinnosti 

- vytvářet u dětí sebevědomí a posilovat schopnost nepodléhat cizím negativním 

vlivům32 

                                                           
30

 HÁJEK, B.: Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. PRAHA : PdF UK, 2007, s. 58 - 59 
31

 HÁJEK, B.: Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. PRAHA : PdF UK, 2007, s. 58 - 61 
32

 HÁJEK, B.: Nástin metodiky vedení zájmové činnosti. PRAHA : PdF UK, 2007, s. 59 – 60. 
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4. Problematika sociálně patologických jevů na ZŠ a MŠ 

Husinec - Řeţ jako primární východisko k tvorbě 

projektu (analýza sociálního klimatu školy) 

 

Jak jiţ bylo řečeno v anotaci, předmětem této bakalářské práce je vytvořit projekt, 

který by minimalizoval jakýkoli projev negativního chování na ZŠ a MŠ Husinec – Řeţ. 

Chceme-li však vycházet ze skutečností, které ovlivní průběh projektového řešení, pak 

je mimo jiné nutné se zaměřit na charakteristiku školy a školního prostředí. Dále pak 

také na klima školy a další poţadavky s touto problematikou souvisejících, o nichţ se 

budeme zmiňovat v následujících kapitolách. 

 

4.1 Charakteristika školy a školního prostředí 

 

Základní škola a mateřská škola Husinec – Řeţ jsou dvě spojené budovy v obci 

Husinec – Řeţ, ve Středočeském kraji, v povodí řeky Vltavy. Základní škola 

je stanovena kapacitou 50 ţáků a školní druţinou s kapacitou 25 dětí. Škola umoţňuje 

výchovu a vzdělávání ţákům 1. – 5. ročníků ve dvou třídách. Ţáci bydlí především 

v místě školy, ale výjimky tvoří i děti s nedalekých vesnic.33 

 

4.1.1 Škola jako prostředí pro výchovu a vzdělávání 

 

V současnosti školu navštěvuje 38 dětí. Na škole vyučují 4 pedagogičtí pracovníci 

(ţeny). Z toho jedna vychovatelka školní druţiny, která vyučuje výtvarnou, hudební 

a tělesnou výchovu. 

                                                           
33

 ZŠ a MŠ Husinec-Řež: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. (s platností od 1. 9. 2008) 
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Škola disponuje dvěma kmenovými třídami a jednou menší jazykovou učebnou 

s kapacitou 11 ţáků. Ve škole se nachází také malá tělocvična pro drobné pohybové 

hry a jiná nenáročná cvičení. Tato tělocvična spolu s jídelnou (Obrázek č. 1) slouţí jako 

školní druţina, přičemţ výhodou je snadné oddělení obou místností zatahovacími 

dveřmi. Současně toto snadné propojení obou místností je výhodou při různých 

souběţných činnostech v druţině, takţe vychovatelka má dobrý přehled o všech 

dětech. 

 

Obrázek č. 1 

 

Škola i školní druţina pracuje na základě vlastního školního vzdělávacího 

programu34 vycházejícího z RVP ZV. 

Obě budovy školy (Obrázek 3) se nacházejí v příjemném prostředí s přilehlým 

lesem (Obrázek č. 2) a terasovitou zahradou (Obrázek č. 3, 4 a 5). Na zahradě mají děti 

moţnost vyuţít basketbalového hřiště, dřevěných prolézaček, houpačky, skluzavku 

a členitost terénu pro nejrůznější akční hry. 

                                                           
34

  ZŠ a MŠ Husinec-Řež: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. (s platností od 1. 9. 2008) 
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Obrázek č. 2 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 
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Obrázek č. 4 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 
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4.1.2 Školní druţina jako místo setkávání nejen ţáků a učitelů 

 

Během kaţdodenní činnosti školy mají moţnost do školního prostředí nahlédnout 

i sami rodiče či další partneři školy. 

V rámci školní druţiny mohou rodiče navštívit školní druţinu, pohovořit si s dítětem 

o jeho dni stráveném ve školní druţině, podívat se na výrobky, které vyrobilo, 

a v neposlední řadě mají moţnost komunikovat se samotnou vychovatelkou. 

Nejčastějším místem setkávání bývá školní zahrada, kde se snaţíme s dětmi trávit 

čas spíše neţ v uzavřeném prostoru v budově školy. Děti jsou venku vţdy uvolněnější, 

mají větší radost, dokáţou lépe komunikovat jak mezi sebou, tak i s vychovatelkou. 

Rodiče zároveň vidí své děti v akci a mohou sami lépe posoudit, zda se dítěti v druţině 

líbí nebo ne.  

Často pořádáme akce, do kterých se mohou zapojit sami rodiče, jako je například 

aktuální Slet čarodějnic. 

 

4.2 Prevence sociálně patologických jevů – minimální preventivní 

program 

 

Škola jako celek plní kromě výchovy a vzdělávání také funkci preventivní. Smysl 

této prevence spočívá v jiţ dříve charakterizované prevenci sociálně patologických jevů 

(agresivita, šikana, záškoláctví, drogová závislost atd.). Dle Ministerstva školství, 

mládeţe a tělovýchovy České republiky musí mít kaţdé školské zařízení svůj minimální 

preventivní program pro prevenci sociálně patologických jevů.35 

                                                           
35

 MŠMT ČR: Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci sociálně-patologických jevů 

u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (vydaný 16 10. 2007).  

Odkaz:<http://www.msmt.cz/uploads/soubory/prevence/PH_20006_07_51_MP_k_prevenci_SPJ_k_podpisu_mini.

pdf > 
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ZŠ a MŠ Husinec – Řeţ svůj minimální preventivní program má také vytvořený, ale 

stále jen rámcově (Příloha 1) a ne dle aktuálních pokynů MŠMT ČR. Minimální 

preventivní program zde vytváří metodik prevence, kterým je v současnosti ředitelka 

školy. Hlavním cílem tohoto programu je: 

„Vytvořit podmínky pro zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně – patologickým jevům, 

snížení rizik a vlivů, které mohou narušit zdravý vývoj dítěte, např. gamblerství, drogy, 

dále utvářet zásady zdravého životního stylu a nabízet vhodné volnočasové aktivity.“  

(Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Husinec – Řeţ; Příloha 1) 

 

4.3 Další realizované způsoby prevence sociálně patologických jevů 

 

Nespecifická prevence (kapitola 3.3) sociálně patologických jevů se uskutečňuje 

kaţdodenní činností školy. 

Primární prevence (kapitola 3.3) spočívá v konkrétních aktivitách zaměřených 

na tuto problematiku. Příkladem můţe být týdenní škola v přírodě uskutečněná 

v minulém školním roce, jejíţ téma bylo zaměřeno na pomoci handicapovaným lidem. 

Kaţdý den byl zaměřen na konkrétní postiţení a s tím související aktivity. Prevence 

šikany naopak proběhla formou přednášky Policie ČR, kdy přednášející uskutečňoval 

prevenci na základě počítačové hry, kterou předvedl dětem. Kaţdoročně pořádáme 

Strašidelnou noc (Haloween), kde se jako nejuţitečnější jeví spolupráce mladších dětí 

se staršími – pěstování vhodné sociální komunikace. 

Sekundární prevence se uskutečňuje formou rozhovorů, her a činností, které vedou 

k umírnění neţádoucích jevů, které jsou na naší škole v menší míře aktuální (agresivita, 

Facebook, PC hráčství, netolismus). 
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5. Řešení projektu na základě výzkumu a pedagogických 

poţadavků - praktická část 

 

V této části bakalářské práce se budeme zabývat samotným projektem, a to od jeho 

plánování, přes realizaci aţ po jeho výstup a hodnocení (kapitola 2.2).36 Velkou kapitolu 

bude činit rozbor sociálního klimatu na ZŠ Husinec – Řeţ, který povaţuji za prioritní při 

jakémkoli plánování projektového vyučování či projektech mimo vyučování. Návrh 

tohoto projektu by měl zároveň poslouţit jako minimální příručka pro prevenci sociálně 

patologických jevů formou projektové výchovy. 

 

5.1 Charakteristika sociálních vztahů – klima školy (dle M. Koláře) 

 

Zajímavou metodou výzkumu klimatu školy (sociálních vztahů mezi ţáky) se jevilo 

dotazníkové šetření vycházejícího z předlohy Michala Koláře.37 Předmětem 

dotazníkového šetření (Příloha 2 a Příloha 3) bylo zjistit, v jakém sociálním klimatu se 

děti pohybují ve své třídě, ve škole a školní druţině. Upravený dotazník byl rozdán 

31 dětem z celkového počtu 38 dětí. 3 dívky a 2 chlapci se dotazníkového šetření 

neúčastnili z důvodu nemoci, 1 chlapec je integrovaný s druhým stupněm dětské 

mozkové obrny a epilepsií, 1 chlapec se před krátkou dobou přistěhoval z Vietnamu 

a jazyková bariéra je stále vysoká. Děti vyplňovaly dotazník samostatně v jednom 

odpoledni během činnosti školní druţiny. Děti, které nenavštěvují školní druţinu nebo 

v tento den ve školní druţině nebyly, vyplnily dotazník následující den doma a dotazník 

obratem přinesly zpět. 

Děti z prvního ročníku měly zadání dotazníku uzpůsobené jejich jazykovým 

moţnostem. Všechny dotazníky měly formu otevřené stručné (většinou jednoslovné) 

odpovědi. Jedna otázka měla formu volby z předepsaného výběru.  

                                                           
36

 KRATOCHVÍLOVÁ, J.: Teorie a praxe projektové výuky. BRNO: PdF MU, 2006, s. 41 - 42. 
37

 KOLÁŘ, M.: Bolest šikanování. PORTÁL : Praha 2001, s. 221. 
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Jaký byl počet chlapců a dívek, které se dotazníkového šetření účastnily, ukazuje 

Graf č. 1. Je zřejmé, ţe dívky převyšovaly chlapce v počtu zúčastněných, přičemţ 

nejvyšší rozdíl v počtu dívek a chlapců byl v 1. ročníku. 

 

Graf č. 1 

 

Další otázky v dotazníkovém šetření mezi dětmi směřovaly k sociálním vztahům 

mezi dětmi. Protoţe uvedený výzkum se týkal celé malotřídní školy, otázky byly 

formulovány ve vztahu ke spoluţákům ve třídě a ve vztahu ke spoluţákům v rámci celé 

školy. Třetí část dotazníkového šetření se pak ubírala k sociálnímu klimatu ve školní 

druţině. 

Otázky byly v dotazníku formulovány především tak, aby bylo zřejmé, 

kdo konkrétně ve škole (třídě, druţině) můţe významně ovlivňovat sociální klima. 

Formulované otázky, vyţadující odpověď jako konkrétní jméno dítěte, jsem následně 

utřídila do pozitivního a negativního postoje dle Tabulky č. 1 na následující straně. 
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POZITIVNÍ OTÁZKA NEGATIVNÍ OTÁZKA 

Koho povaţuješ ve třídě za nejchytřejšího? Koho tvé třídy nemáš rád? 

Kdo má ve třídě nejvíce nápadů? Koho z celé školy nemáš rád? 

Kdo je ve třídě nejvíce přátelský a 
kamarádský? 

Kdo ze třídy se umí nejlépe prát? 

Kdo se ve třídě nejvíce zastává slabších? Kdo ve třídě nejvíce ţaluje? 

Kdo je ve třídě nejobětavější? Kdo se ve třídě nejvíce posmívá kamarádům? 

Kdo je ve třídě nejpoctivější? 
Kdo mě ve třídě nejvíce zlobí?  

(jen 1. ročník) 

S kým je ve třídě největší legrace? 
Kdo mi uţ ve škole ubliţoval?  

(jen 1. ročník) 

Koho z tvé třídy máš nejraději?  

Kterého spoluţáka/spoluţačku z celé školy 
máš nejraději? 

 

 

Tabulka č. 1 

 

Ze vzešlých odpovědí na otázky uvedené v Tabulce č. 1 byly vytvořeny grafy 

pozitivních a negativních hodnocení dětí dle jejich spoluţáků. Přičemţ Graf č. 3 

vypovídá o sociálních postojích vůči všem dětem ve škole. Grafy č. 4 a 5 vypovídají 

o sociálních postojích pouze v rámci vlastní třídy. 
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Graf č. 3 

 

Z Grafu č. 3 vyplývá, ţe nejvíce negativních postojů obdrţely děti z 2. ročníku 

následované dětmi 5. ročníku. V rámci celé školy negativní postoje směřují převáţně 

k chlapcům, přičemţ neopomíjíme skutečnost, ţe dotazníkového šetření se účastnilo 

o 5 dívek více neţ chlapců (Graf č. 1). Je však také zajímavé, ţe v grafu není vyjádřen 

ani pozitivní ani negativní postoj k ţádnému dítěti z 1. třídy, ačkoli účast tohoto ročníku 

v dotazníkovém šetření byla většinová (téměř 26 % z celkového počtu dotázaných). 

Nemůţeme však říct, ţe děti 1. ročníku jsou v neutrálním postavení k ostatním dětem.  
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Graf č. 4 

 

V rámci zjišťování sociálních poměrů v jednotlivých třídách se ukazují i děti 

zmiňovaného 1. ročníku. Ti společně s dětmi 3. ročníku navštěvují 1. třídu. Graf č. 4 zde 

hovoří o všech dětech těchto ročníků s výjimkou jiţ dříve zmiňovaného chlapce 

1. ročníku, který byl do školy integrován v tomto školním roce. Chlapec má moţnost 

získat základní vzdělání na ZŠ Husinec-Řeţ (chlapec má svého asistenta – matku). 

Děti chlapce přijaly mezi sebe bez zjevných problémů, a tak nulové hodnocení 

v dotaznících neznačí netečnost dětí vůči chlapci. 

Z grafu vyplývá, ţe děti 1. ročníku mají vyšší negativní hodnocení neţ jejich 

spoluţáci z 3. ročníku, kteří mají naopak vyšší pozitivní hodnocení svými spoluţáky 

ze třídy. 

Ve 2. třídě, kterou navštěvují ţáci 2., 4. a 5. ročníku jsou sociální vztahy více 

dynamické (Graf č. 5). Lze zde najít děti nevýrazné, děti, které lze povaţovat za vzory, 

vůdce nebo naopak oběť, provokatéra, zdroj agresivního nebo jinak dominantního 

(negativního) chování.  

ročník pozitiva negativa

první 30 28

třetí 41 18

celkem 71 46

Počet pozitivních a 

negativních odpovědí u dětí 1. 

a 3. ročníku
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Graf č. 5 

Přesný poměr mezi pozitivními a negativními postoji k dívkám a chlapcům všech 

ročníků pak ukazuje Tabulka č. 2. Jedná se zde o procenta z celkového počtu 

300 pozitivních a negativních odpovědí. Tyto odpovědi vycházejí z odpovědí dětí 

ve vztahu jak k dětem ve třídě tak ke všem dětem ve škole. 

 

Poměr pozitivních a negativních odpovědí u dívek a chlapců všech ročníků, 
kteří byli alespoň jednou ohodnoceni (v %) 

ročník 
pozitiva 
(DÍVKY) 

pozitiva 
(CHLAPCI) 

negativa 
(DÍVKY) 

negativa 
(CHLAPCI) 

první 7,00 3,00 5,33 4,00 

druhý 4,33 8,00 0,67 6,67 

třetí 10,00 3,67 1,33 4,67 

čtvrtý 12,00 0,67 4,00 1,00 

pátý 9,67 6,67 0,00 7,33 

celkem 43,00 22,00 11,33 23,67 
 

Tabulka č. 2 

 

ročník pozitiva negativa

druhý 37 22

čtvrtý 38 15

pátý 49 22

celkem 124 59

Počet pozitivních a 

negativních odpovědí u dětí 

2., 4. a 5. ročníku
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Z výsledného mnoţství pozitiv a negativ můţeme vyvodit následující hypotézy: 

- 1. třídu (1. a 3. ročník) můţe pozitivně nejvíce ovlivnit především 

postavení dívek 3. ročníku (zejména Petra a Barbora) a Valentýna 

z 1. ročníku 

- 1. třídu můţe negativně ovlivnit především postavení 1. ročníku (zejména 

Viktorie, Vladimír a Samuel) a Lukáš z 3. ročníku 

- 2. třídu (2., 4. a 5. ročník) můţe pozitivně nejvíce ovlivnit především 

postavení dívek 4. a 5. ročníku (zejména Eliška – 4. ročník 

a Markéta - 5. ročník) a Šimon z 2. ročníku 

- 2. třídu můţe negativně ovlivnit především postavení 

Dominika P. z 2. ročníku a chlapců z 5. ročníku (zejména Dominik K. 

a Patrik) 

- největší pozitivní působení ve prospěch většiny dětí školy můţe vycházet 

od Markéty (5. ročník), Elišky (4. ročník), Petry (3. ročník) a Šimona 

(2. ročník) 

- naopak negativní působení na většinu dětí školy můţe vyvolávat výrazně 

Dominik P. (2. ročník), o něco méně pak Dominik K., Jan, Patrik (5. ročník) 

a Filip (2. ročník) 

Výsledky z této části dotazníku výrazně korespondují s atmosférou, která 

je skutečně typická pro kaţdou jednotlivou třídu. 1. třída vyniká větším klidem, 

spoluprací, pevnějším kolektivem, vzájemným respektem, výdrţí při práci, ale zároveň 

menšími potyčkami vycházející zejména od dětí z 1. ročníku. Těmito potyčkami bývají 

nejčastěji posmívání a ţalování, proto v dotazníku tyto dva termíny nechyběly. 

Z výsledků vyplynulo, ţe tyto negativní projevy se nejvíce objevují u Viktorie, Vladimíra 

a Liliany, a také u Václava z 3. třídy. Z vlastního pozorování lze toto chování potvrdit 

především u Viktorie, Liliany a Václava. Není to však projev nutnosti ublíţit druhému, 

ale výsledek pocitů méněcennosti, která je u těchto dětí zjevná. Nebezpečím v dalším 

vývoji těchto dětí s pocitem méněcennosti můţe nastat, pokud se pocit méněcennosti 

stává rysem osobnosti. Výsledkem můţe být rezignace nebo apatie při plnění úkolů 
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nebo vyhýbání se jejich plnění nebo můţe vést k obviňování okolí z předpojatosti 

a nespravedlnosti38 (výše zmiňované ţalování a posmívání se). Při samotném řešení 

plánovaného projektu se tedy vrátíme k této problematice. 

Ve druhé třídě je zřejmá nerovnováha sociálního prostředí.  V kaţdém ročníku jsou 

výrazné typy osobnosti dětí (vysoké procento ohodnocení) a naopak děti v neutrálním 

postavení (bez ohodnocení). Nejvíce neutrálního postavení uvidíme v 2. ročníku 

s výjimkou dvou chlapců (Dominik P., Šimon). Přitom kaţdý z těchto dvou dětí 

je na opačném konci škály pozitivního působení (resp. negativního). Dominik je typ 

rušitele, s nízkou schopností koncentrace, vyvolává konflikty, má problémy s učením, 

nízkou slovní zásobu a přílišný zájem o „cizí“ záleţitosti vedou k jeho malé oblibě mezi 

spoluţáky. Na druhou stranu patří mezi ty typy dětí, které velmi rády pomáhají, zajímá 

se o praktické věci, chce si povídat, má snahu na sobě pracovat, třebaţe ví, ţe pevná 

vůle mu činí problémy. Šimon je taktéţ velmi ţivý chlapec a s Dominikem si rozumí. 

Je taktéţ typem rušitele, ale děti v něm vidí vzor – je s ním legrace, v učení dobře 

prospívá, dokáţe se okamţitě přizpůsobit kaţdé netypické situaci. Tento rozdíl mezi 

oběma chlapci spočívá ve velké míře v rodinném prostředí, ze kterého chlapci pochází. 

U Dominika je zřejmé (a skutečné) nízké sociální zabezpečení, nezdravá hierarchie 

ţivotních hodnot obou rodičů a v neposlední řadě nezájem o dítě. Šimon naopak 

vyrůstá ve zdravém ţivotním prostředí, kde oba rodiče mají zájem na zdravém vývoji 

jejich dítěte. Je zřejmé, ţe v projektu bude hrát Šimon významnou motivační roli pro 

ostatní. 

Celkově je druhá třída velmi konfliktní. Velkou roli zde hrají právě chlapci 

z 2. ročníku, kterým se stále dobře spolupracovat ve skupinách, neustále se vzájemně 

ruší, nedokáţou se koncentrovat a tím narušují podmínky jakékoli rozšířené spolupráce 

(například spolupráce na projektech).  

Dalšími ne tak závaţnými rušiteli jsou někteří chlapci 5. ročníku, avšak v kombinaci 

4. a 5. ročníku je spolupráce na hodinách na dobré úrovni a promítá se výrazně 

i ve spolupráci ve školní druţině. 

                                                           
38

 HELUS, Z.: Osobnost a její vývoj. Pedf UK : Praha 2003, s. 65. 
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Dříve uváděné dotazníkové šetření představilo další skutečnosti, které mohou být 

dalším podkladem při řešení projektu s tématikou předcházení sociálně patologickým 

jevům. Jeden z těchto podkladů ukazuje Graf č. 6, ve kterém 13 dětí upozorňuje na to, 

ţe je někdo ze třídy nebo školy trápí či zlobí. Tato otázka nebyla poloţena dětem 

1. ročníku. Děti dále uvedly způsoby, kterými se toto negativní chování uskutečňuje: 

- „opakuje to samé“ (dívka, 2. ročník) 

- „ruší mě při hodině“ (chlapec, 3. ročník) 

- „říká o mně ošklivé věci“ (dívka, 3. ročník) 

- „je zlomyslná a otravuje“ (dívka, 3. ročník) 

- „otravuje“ (dívka, 3. ročník) 

- „dává mi ošklivé přezdívky“ (dívka, 4. ročník) 

- „neustále mi bere věci“ (chlapec, 4. ročník) 

- „povyšuje se“ (chlapec, 4. ročník) 

- „zlobí“ (dívka, 5. ročník) 

- „říká věci, které nejsou pravda“ (chlapec, 5. ročník) 

- „nadává mi“ (chlapec, 5. ročník) 
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Graf č. 6 
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Na otázku „Ubliţoval ti někdo ze školy nebo třídy?“ odpověděly děti všech ročníků 

dle následujícího Grafu č. 7. 

  

Graf č. 7 

 

Je zřejmé, ţe téměř všechny děti 5. ročníku mají zkušenost s nějakým typem 

agrese a celkem 15 dětí uvádí, ţe jim bylo ublíţeno nebo ubliţováno. Tato otázka byla 

rozšířena o moţnost sdělit, kdo byl tímto agresorem. Graf č. 8 ukazuje, kolik dětí se 

svěřilo se jménem agresora. 2 děti nechtěly říct jméno agresora a 2 děti neodpověděly 

vůbec. Dále měly děti uvést, zda by své agresory potrestaly, a pokud ano, tak jaký 

způsobem. Odpovědi byly následující: 

- ne (1 dívka z 2. ročníku a 1 dívka 3. ročníku) 

- nevím (1 dívka z 2. ročníku, 1 dívka z 3. ročníku a 1 dívka z 5. ročníku) 

- říct to paní ředitelce (1 dívka ze 4. ročníku) 

- poznámkou (1 chlapec z 5. ročníku) 

- 2 týdny po škole (1 dívka z 2. ročníku) 

- aby propadnul (1 dívka ze 4. ročníku) 

- „zbil bych ho“ (2 chlapci z 5. ročníku) 

- „oplatil bych mu to“ (1 chlapec z 5. ročníku) 
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Graf č. 8 

 

Je zřejmé, ţe agresi by opláceli znovu agresí především chlapci a neváhali 

by pouţít i agresi fyzickou. Pro srovnání můţeme pouţít Graf č. 9, který ukazuje, jak 

se děti staví k vybraným typům negativního chování. Dle podrobnějšího rozboru pouze 

1. a 3. ročník povaţuje tělesné ubliţování za nejvíce závaţné negativní chování. 

Naopak děti 5. ročníku povaţují za nejzávaţnější krádeţ. Třetím nejhorším chováním 

je dle dětí vulgární vyjadřování a lhaní. 

 

 

Graf č. 9 

 

Jak umí své vlastní chování zkritizovat samy děti, ukazuje Graf č. 10. Děti 

2. ročníku se přiznávají ke kaţdému vybranému druhu negativního chování. Ve třetím 

ročníku zjistíme vulgární vyjadřování a ţalování. Ve čtvrtém ročníku děti přiznávají 
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pomlouvání a vulgární vyjadřování. V pátém ročníku najdeme děti, které pomlouvají, 

vulgárně se vyjadřují, chovají se neuctivě k druhým (ţák uvádí, ţe je toto chování 

projevuje konkrétně k učitelům) a ţalují. 

 

Graf č. 10 

 

Je zřejmé, ţe sociální klima na škole není úplně zdravé. Děti si jsou vědomy, co 

je to násilné chování, přiznávají, ţe jim bylo nebo je ubliţováno a ţe někteří by dokázaly 

toto chování řešit. Ne vţdy bohuţel tou správnou metodou. Je zřejmé, ţe starší děti 

mohou vyvolávat násilné (tělesné) chování zejména ve smyslu „oko za oko“.  

Děti také přiznávají, ţe samy jsou tvůrci některých negativních aktivit (Graf č. 10). 

Dle zjištěných výsledků, nejzdravější sociální prostředí vytvářejí děti 3. ročníku. Zda 

se těmto dětem daří uchovávat toto klima i ve školní druţině ukazují následující 

výsledky. Prvním z nich je vůbec sloţení dětí ve školní druţině. Do školní druţiny 

mohou v tomto školním roce docházet děti ze všech ročníků. Jak je tomu, ukazuje 

Graf č. 11. 
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Graf č. 11 

 

Je zřejmé, ţe školní druţina je obsazena především dětmi niţších ročníků, avšak 

výjimku netvoří ani děti 5. ročníku. Dotazníkového šetření se účastnily všechny děti, 

které navštěvují školní druţinu, a tak výsledky můţeme povaţovat za vypovídající 

skutečnosti. Školní druţina má pouze jedno oddělení, a tak se tyto děti vidí relativně 

celý den. Jak si tedy rozumí ve školní druţině ukazuje Graf č. 12. Z 25 dotázaných dětí 

19 hlasů připadlo dětem uváděným v Grafu č. 12. Jedná se právě o ty děti, které byly 

v otázkách pozitvních a negativních postojů (Grafy č. 3, 4, a 5) hodnoceny vysokým 

mnoţstvím bodů. Je tedy zřejmé, ţe vztahy ve vyučovacím procesu se silně odráţejí 

i ve výchově mimo vyučování, tedy ve školní druţině. 

 

 

Graf č. 12 
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Následující Tabulka č. 3 pak ukazuje druhy činností, které děti nejraději dělají 

v druţině v kontrastu s těmi, co se jim opravdu nelíbí. Děti byly také poţádány, aby 

navrhly všem dětem takovou činnost místo té, která se jim nelíbí.  

Děti, které byly označeny nejvíce negativními postoji v dřívějších otázkách, jako 

nejoblíbenější činnost ve školní druţině označily hraní nebo volnou zábavu. Za činnost, 

která se jim v druţině opravdu nelíbí, povaţují uklízení hraček, práci a případné tresty 

(matematická nebo jazyková cvičení, které vypracovává ten, kdo poruší závaţným 

způsobem vnitřní řád nebo pravidla školní druţiny). 

 

Činnosti, které se mi v družině dělám nejraději Činnosti, které se mi v družině opravdu nelíbi
Činnosti, které bych navrhl všem dětem místo 

těch, které se mi nelíbí

povídat si, zahrát si nějakou pohybovou hru řev zahrát si nějakou klidnou hru, pohybovou hru

hraní praní se zahrát si pohybovou hru

nevím uklízení hraček bez návrhu

Činnosti, které se mi v družině dělám nejraději Činnosti, které se mi v družině opravdu nelíbi
Činnosti, které bych navrhl všem dětem místo 

těch, které se mi nelíbí

malování hraní na družstva hraní si spolu

nevím zlobení nevím

hrát si lhaní upřímné chování

malování uklízení hraní

Činnosti, které v družině dělám nejraději Činnosti, které se mi v družině opravdu nelíbi
Činnosti, které bych navrhl všem dětem místo 

těch, které se mi nelíbí

chodit ven tresty více sportu

hezké hraní řvaní a praní hraní a malování
volno práce hraní

Činnosti, které v družině dělám nejraději Činnosti, které se mi v družině opravdu nelíbi
Činnosti, které bych navrhl všem dětem místo 

těch, které se mi nelíbí

volná zábava líbí se mi všechno nevím

nevím nevím nevím

chození ven neodpověděl chození ven

4. ročník

5. ročník

2. ročník

3. ročník

 

Tabulka č. 3 
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Mezi dotazníkové šetření byla zařazena také otázka týkající se toho „Proč bych 

mohl/a patřit do Kimovy sbírky kamarádů?“ Odpovědi byly zajímavé v nedostatečné 

pozitivní sebekritice. Z 23 dotázaných dětí pouze 8 dětí označilo konkrétní důvod. Jaké 

typy odpovědí z této otázky tedy vzešly ukazuje Tabulka č. 4.  

 

Proč si myslíš, ţe bych si Tě měl přidat do své sbírky kamarádů? 

ROČNÍK ODPOVĚĎ 

2. Protoţe jsem hodná. Protoţe umím být kamarád. Nevím. (5x) 

3. Jsem prý srandovní. Protoţe chci. Hodím se tam. Nevím. (3x) 

4. Jsem kamarádská. Jsem hodná. Nevím. (1x) 

5. Nevím, ale chci. Nevím. (5x) 

 

Tabulka č. 4 
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5.2 Jak děti 4. a 5. ročníku tráví svůj volný čas 

 

K hlubšímu pochopení vztahů mezi dětmi starších ročníků mi před nedávnem 

(11. ledna 2010) poslouţilo jiné dotazníkové šetření pod názvem „Buď spolutvůrcem 

své školy“ (Příloha č. 4). Dotazník byl určen 4. a 5. ročníku ZŠ Husinec – Řeţ a zabýval 

se otázkami spokojenosti se školou, s trávením volného času, případnými problémy 

s ubliţováním, otázkami pomoci druhému apod. Výsledky tohoto výzkumu jsou 

zpracovány v Příloze 6 v podobě tří tabulek. V této chvíli bych jen ráda zdůraznila 

několik významných poloţek výzkumu, a to jak děti tráví svůj volný čas. Z výsledků 

výzkumu vzešlo, ţe pokud by se děti ve svém volném čase mohly věnovat tomu, čemu 

chtějí, pak z 9 dotazovaných dětí: 

- 3 dívky a 1 chlapec by četly knihy 

- 3 dívky by navštívily své prarodiče nebo jiné příbuzné 

- 2 dívky by pomáhaly svým rodičům s domácími pracemi 

- 2 dívky půjdou ke kamarádce, u které přespí 

- 2 chlapci budou komunikovat s někým přes Facebook, e-mail, Skype, ICQ 

apod. 

- 2 chlapci budou hrát hry na počítači, internetu, play-station apod. 

- 1 dívka bude sportovat 

- 1 chlapec půjde ven 

- 1 chlapec bude dělat něco jiného - půjde na ryby 

- 1 chlapec bude číst časopisy 

- 1 dívka bude brouzdat po internetu (YouTube, Google…) 

- 1 chlapec se bude dívat na TV, DVD, Video 

 Je zřejmé, ţe dívky se více věnují četbě knih, stejně jako návštěvě prarodičů, 

příbuzných či kamarádů. Dívky se také podílejí na práci v domácnosti. 

Naopak chlapci (v dotazníkovém šetření vypovídalo 5 chlapců) by svůj čas nejraději 

trávili u počítače nebo nějakého herního zařízení.  

Co se týká návštěvnosti zájmových krouţků, které zprostředkovává 

ZŠ Husinec - Řeţ, pouze 3 děti (2 dívky a 1 chlapec) vypověděly, ţe navštěvují nějaký 
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krouţek. V současnosti zájmové krouţky začaly navštěvovat další 2 z dotazovaných 

dívek. Jedná se o nově zavedený krouţek němčiny a zpěvu. 

Poslední z nejvýznamnějších poloţek tohoto dotazníkového šetření je otázka 

zájmového krouţku, který by chtěly děti přidat do nabídky zájmových krouţků 

na ZŠ Husinec – Řeţ. 5 dětí se přimlouvá za krouţek plavání, 1 dítě za aerobic, 1 dítě 

za francouzštinu a 1 dítě neodpovědělo. Ve srovnání s otázkou zabývající se místem 

konání školy v přírodě, 8 dětí by školu v přírodě trávilo poblíţ vody, 1 dítě by se 

rozhodlo pro školu v přírodě na horách (dívka). 

Je zřejmé, ţe děti 4. a 5. ročníku tráví svůj volný čas z pedagogického hlediska 

příliš často u počítače. Avšak tyto děti mají zájem se mimo to věnovat i jiným aktivitám, 

přičemţ krouţek plavání spatřují za nejadekvátnější jejich potřebám. 

Další významné výsledky vycházející z uvedeného průzkumu jsou uvedeny 

v Příloze 6 této práce.  

 

5.3 Zájem rodičů o trávení volného času svých dětí 

 

Jak se naopak staví rodiče těchto dětí k trávení volného času a podle jakých kritérií 

vybírají zájmové krouţky vypovídá dotazníkové šetření (Příloha 5) jehoţ výsledky jsou 

vyjádřeny v Příloze 7. Tento průzkum jsem provedla na základě Závěrečné zprávy39 

vyplývající z výzkumu Národního institutu dětí a mládeţe (dále NIDM) v Praze 

(řešitelem byl Factum Invenio, s.r.o.). Výzkum nesl název Zdroje informací a kritéria při 

výběru volnočasových aktivit a byl proveden v roce 2008. Hlavním cílem tohoto 

výzkumu bylo zjistit, jakým způsobem jsou vybírány volnočasové aktivity pro děti 

ve věku 6 – 15 let. Výzkum byl proveden formou řízených rozhovorů (face to face) 

s 611 respondenty, a tedy rodiči dětí ve věku od 6 do 15 let. Výběr těchto respondentů 

byl ovlivněn pohlavím a věkem dítě, pohlavím a vzděláním rodičů, velikostí místa 

bydliště a regionem. Přičemţ výzkumu se účastnilo 40 % muţů a 60 % ţen. 

                                                           
39

 NIDM v Praze: Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit (Závěrečná zpráva z výzkumu). 

[Internet] Citace. 2. 4. 2010. Odkaz: < http://www.vyzkum-mladez.cz/registr_detail.php?kod=&lang=CZ&id=161> 
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Cílem průzkumu, který jsem prováděla mezi rodiči dětí na ZŠ Husinec – Řeţ, bylo 

porovnat kritéria výběru volnočasových aktivit pro své děti v porovnání s rodiči dětí 

v celorepublikovém výzkumu. Zajímavá jsou však také jiná srovnání, která specifikuji 

dále. 

Průzkum na ZŠ Husinec – Řeţ probíhal mezi všemi rodiči, avšak z celkového 

mnoţství 68 rozdaných dotazníků se jich vrátilo 38, přičemţ výpověď jednoho 

respondenta byla nedostačující pro další hodnocení (bylo zodpovězeno přibliţně jen 

10 % z celkového mnoţství otázek). Dotazníky k vyplnění jsem posílala přes děti, 

a to vţdy dva dotazníky v jedné obálce. Ačkoli jsem chtěla zachovat návratnost 

dotazníků tak, abych zachovala spojení obou rodičů, nepodařilo se tak. Dotazníky byly 

navráceny bez obálek, některé děti odevzdávaly pouze jeden dotazník. Závěrečné 

zhodnocení dotazníků tedy vyplynulo ze vzorku 18 muţů a 19 ţen (Příloha 7).  

Významná zjištění vycházející z porovnání obou výzkumů uvádím v Příloze 7. Pro 

tuto práci bylo z výzkumu především vypovídající to, jaký mají rodiče přehled 

o zájmových krouţcích v ZŠ Husinec – Řeţ, o nabídce volnočasových aktivit v obci, 

o navštěvování zájmových krouţků jejich dětmi a vůbec o jejich zájmu k volnočasovým 

aktivitám svých dětí. 

Je zřejmé, ţe matky (resp. ţeny) mají větší přehled o nabídkách volnočasových 

aktivit jak ve škole tak v obci, neváhají se informovat na toto téma ve škole samotné 

nebo pomocí internetu. 

V otázce chybějícího zájmového krouţku, který by se mohl zavést na naší škole, 

odpovídali rodiče velice aktivně, a to formou otevřené odpovědi. Z těchto odpovědí 

rodiče ţádají další umělecké krouţky ve formě tance, aerobiku a divadla. Do současné 

nabídky sportovních aktivit by přidali kopanou a basketbal. Ze vzešlých odpovědí 

vyplývá i zájem o krouţek deskových her (šachy), počítačový krouţek, jazykový 

krouţek, krouţek ručních prací a také o častější přírodovědné a historické vycházky. 

70 % dotázaných rodičů projevilo zájem o jednorázovou víkendovou akci na téma 

prevence sociálně-patologických jevů, společenská etiketa, výchova ke zdraví, 

upevnění dětského kolektivu apod., coţ je jeden z určujících bodů ovlivňující 

navrhovaný projekt prevence sociálně-patologických jevů. 



 

50 

 

5.4 Cíle a smysl projektu 

 

Cíl plánovaného projektu bude vycházet z potřeb zúčastněných, tedy dětí, 

a z obecných cílů, které si klade Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

a hovoří o něm i úvodní část této bakalářské práce. 

Potřeby dětí a jejich naplňování je předpokladem pro dobrou spolupráci mezi dětmi 

a vedoucím projektu. Jejich zohledňování vede k udrţení celého projektu od jeho 

začátku aţ po samý konec.  

Hlavním cílem tohoto projektu je přivést děti k uvědomělému zacházení s volným 

časem, ve smyslu prevence sociálně patologických jevů.  

V dílčích cílech se zaměříme vzbuzení potřeby seberealizace, uplatnění 

ve společnosti v širším kontextu, vzbudit v dětech potřebu zajímat se o dosaţení těch 

kompetencí, které od nich vyţaduje nebo bude vyţadovat společnost v jejich pozdějším 

věku. Zároveň si klade za cíl naučit děti větší spolupráci s ostatními (upevnit, 

přehodnotit sociální vazby mezi dětmi, i mezi dětmi a učiteli, zlepšit sociální klima školy, 

rozšířit spolupráci nad rámec školní budovy). Vedle spolupráce ale také povzbuzovat 

k samostatnosti při řešení dílčích úkolů, naučit děti řešit úkoly, analyzovat problémy 

do větší hloubky neţ byly dosud zvyklé, naučit se vyhledávat a třídit informace, 

komunikovat, doplňovat nedostatky, nebát se uţívat své vlastní nápady. V neposlední 

řadě naučit děti zohledňovat druhé, být tolerantní, naučit se nevzdávat při první 

překáţce, neúspěchu. Uvědomit si, ţe společnost se k nim můţe stavět s otevřenou 

náručí, stejně jako je můţe odmítnout. Přesto je třeba naučit se vzájemné důvěře 

a zodpovědnosti za své jednání, za splnění jednotlivých úkolů, obhájit své myšlenky, 

ale zároveň zhodnotit případně přijat i jiné řešení, které mohou ostatní navrhovat. 

Tento projekt se tedy představí jako podnik ţáků ZŠ Husinec – Řeţ, který bude 

schopný dlouhodobě prosperovat a jehoţ výnosem bude zdravější sociální prostředí 

na ZŠ Husinec – Řeţ. 

Smyslem nebo také podstatou projektu je tedy přimět děti k přemýšlení o tom, jaké 

nekonečné moţnosti trávení volného času se jim nabízejí a do jaké míry je mohou 

vyuţívat, případně jak kompenzovat jednu aktivitu druhou. Zároveň jim nabídne 
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moţnost zamyslet se nad svými hodnotami, cíli, způsoby jednání a chování, umoţní jim 

proniknout hlouběji do světa svých kamarádů (spoluţáků), do jejich problémů a starostí. 

Projekt by měl přivést děti k jejich větší otevřenosti se druhému a zároveň přimět 

ke kvalitnějšímu vzájemnému naslouchání. 

 

5.5 Téma projektu (název) 

 

Jak uţ bylo uvedeno dříve, téma projektu vychází od dětí. Samy děti toto téma 

nepřímo předkládají vyplněnými dotazníky. Vypovídají o tom především otázky 

oblíbenosti činností ve školní druţině (Tabulka č. 3). V kaţdém ročníku se vyskytla 

alespoň jedna odpověď typu „nevím“ nebo nejraději mám „volnou zábavu“. Naopak 

na otázku „Uveď činnost, která se ti v druţině opravdu nelíbí.“, odpověděly děti „nevím“, 

„zlobení“, „řvaní“, „práce“, „uklízení“, „tresty“ atd. Namísto těchto jim neţádoucích aktivit 

však nenabízejí příliš mnoho zástupných činností. Většinou si vystačily s odpovědí „hrát 

si“. Předloţené výpovědi se u dalších dětí opakovaly nebo otázky nebyly zodpovězeny 

vůbec, proto se v kaţdém sloupci zobrazuje pouze 10 nejfrekventovanějších odpovědí. 

Je zřejmé, ţe děti spoléhají na to, jakou činnost jim předloţí vychovatelka v druţině. 

Aby byla nabídka volnočasových aktivit ve školní druţině co nejatraktivnější, nebo aby 

se děti mohly dívat na aktivitu tak, jako vychovatelka, nabízí se moţnost vlastního 

přičinění dětí při přípravě takových akcí. Samotná prevence sociálně patologických jevů 

však nemusí vycházet přímo z názvu tématu, ale můţe v něm být skrytá. Prevence by 

totiţ měla působit dennodenně při kaţdé aktivitě. Proto téma projektu zní: Co 

předvedeš Eddymu, aţ jednou navštíví naši školu, obec? Děti dostanou moţnost, 

vybírat činnosti k prospěchu druhého, a tím částečně naplňovat minimální preventivní 

cíle. Eddy je totiţ osmiletý chlapec z africké Keni, kterému naše škola dala před dvěma 

lety moţnost docházet do základní školy. Ta není pro Eddyho zdarma a jeho samotná 

rodina finanční prostředky pro placení školného nemá. Naše škola byla zapojena 

do projektu pomoci Eddymu, stejně jako do projektu pomoci jeho škole. Eddyho situace 

by měla být dostatečně motivující pro realizaci navrhovaného projektu. 
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5.6 Cílová skupina, věková skupina 

 

Navrhovaný projekt bude uzpůsoben potřebám dětí ze školní druţiny při 

ZŠ a MŠ Husinec – Řeţ. Školní druţina je naplněna do kapacity 25 ţáků a o jejím 

genderovém sloţení a ročníkové příslušnosti vypovídá Graf č. 11. Jedná se tedy o děti 

1. aţ 5. ročníku této malotřídní základní školy, a to především o děti z niţších ročníků 

(1. – 3. ročník). Musíme brát v úvahu, ţe oddělení školní druţiny má škola pouze jedno, 

a je tedy ţádoucí zapojit do projektu všechny děti, případně diferencovat děti dle dalších 

potřeb projektu (dle věku, schopností, znalostí, aktivity apod.). 

 

5.7 Pedagogické metody 

 

Předpokládanými výchovně-vzdělávacími metodami, které při skutečné realizaci 

projektu pouţijeme, jsou následující: 

- slovní (rozhovory, diskuse) 

- názorně demonstrační 

- praktické 

- řešení problémů 

 

5.8 Prostředí realizace 

 
Ústředním místem realizace projektu jsou prostory školní druţiny (propojené 

místnosti jídelny a tělocvičny). Další výběr prostředí vychází z jednotlivých úkolů. Tímto 

prostředím bude školní pozemek (přilehlá zahrada, lesík), dále prostředí mimo areál 

školy (obec) a nejbliţší dostupná místa dle dílčích poţadavků na prostředí, 

vycházejících z jednotlivých úkolů (Tabulka č. 5, s. 55 - 57). 
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5.9 Pomůcky, materiál, organizace 

 

5.9.1 Organizace 

 

Způsob organizace se předpokládá ve skupinách (přibliţně po 8 dětech), 

hromadnou formou, ale také individuální. Opět závisí na plnění a náročnosti 

jednotlivých úkolů (Tabulka č. 5, s. 55 - 57). 

Některé úkoly vyţadují práci s literaturou (atlasy, místní), jiné zase práci 

s počítačem, fotoaparátem, kamerou, laminátorem apod. 

Jiné úkoly budou vyţadovat absolutní organizaci samotných dětí (nácvik 

pohádky, písničky), protoţe jde především o podnik dětí samých. 

 

5.9.2 Pomůcky 

 

Volba pomůcek a materiálu vychází z druhu volených činností, z poţadavků 

jednotlivých úkolů. Jde především o tyto pomůcky, materiál či zařízení: 

- počítač (notebook) s připojením na internet a vypalovací technikou 

- fotoaparát, kamera, diaprojektor, tiskárna, kopírka, laminátor 

- atlasy, mapy, místní noviny nebo informační broţury 

- psací potřeby (papíry, pera, popisovače, pravítka, kruţítka, lepidla, lepicí 

páska) 

- kreslící potřeby (papírové kartony, pastelky, fixy, popisovače) 

- hudební nástroje (elektrické piáno, Orffův hudební instrumentář apod.) 

- 2 krabice (soubor deskových her, k zabalení dárku) 

- sada DVD disků (přibliţně 50 kusů) 

- materiál na tvorbu hraček, kulis 

- rozmnoţený materiál (především pro práci s knihou) 

- a další materiál související s dílčími úkoly 

Při přípravě pomůcek a dalšího materiálu je důleţité přihlíţet k jeho mnoţství, 

aby byl vţdy dostatek pro kaţdé dítě. Zároveň promyšleně volíme jednotlivé 

pomůcky a materiál dle schopností dětí. 
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5.10 Časová náročnost 

 

Vychází z předpokládaného jednoměsíčního pobytu Eddyho v Husinci – Řeţi. 

Předpokladem jsou 4 týdny pro zpracovávání jednotlivých úkolů. 5. týden slouţí 

ke kompletizaci a ucelení výsledného produktu a ke zhodnocení. 4. víkend 

v projektovém měsíci proběhne jako víkendové setkání všech dětí zapojených 

do projektu a má být jakýmsi hlubším zamyšlením se nad problémy ve škole. 

 

5.11 Předpokládaná realizace 

 

Dle doporučení autorů (Kratochvílová) není vhodné se v návrhu projektu zabývat 

detaily. Důvodem je jistý odklon od moţných postupů, metod či forem organizace při 

skutečné realizace projektu. Proto i předkládaný návrh projektu se nezabývá 

podrobnostmi, nýbrţ nabízí jen náhled na problematiku a její moţné řešení. Snahou je, 

aby projektová činnost zahrnula veškeré poţadavky na kompetence dětí, stejně tak aby 

řešila prevenci sociálně patologických jevů jakoţto její hlavní cíl. 

 

5.11.1 Předpokládané činnosti 

 

Činnostem, které se budou v samotném projektu uskutečňovat, bude předcházet 

brainstorming na tato dílčí témata: 

- „Jakým způsobem by se mohl Eddy dostat z Keni do Husince-Řeţe?“ 

- „Přes jaké státy a města by mohl Eddy projíţdět, neţ se dostane k nám?“ 

- „Jaký dárek byste Eddymu připravili na uvítanou?“ 

- „Co vše by mělo být na mapě naší obce, aby v ní Eddy nezabloudil?“ 

- „Co zajímavého v naší obci byste Eddymu ukázali?“ 

- „Co zajímavého byste mohli Eddymu říct o naší obci?“ 

- „Na jaká další blízká a zajímavá místa byste Eddyho zavedli?“ 

- „Které pohybové hry byste Eddyho naučili?“ 
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- „Jaká česká pohádka by se Eddymu nejvíce líbila?“ 

- „Jaká česká písnička by se Eddymu nejvíce líbila?“ 

- „Jaké české jídlo byste Eddymu rádi připravili?“ 

-  „Jaký dárek byste Eddymu dali na rozloučenou?“ 

- „Jakou povahu má asi Eddy? Z čeho by mohl mít radost a z čeho by mohl 

být naopak smutný?“ 

- „Myslíte si, ţe by byl Eddy šťastný u nás ve škole? Co by se mu asi 

nejvíce líbilo a co naopak ne?“ 

- „S kým by si Eddy u nás ve škole asi nejvíce rozuměl?“ 

 

Brainstorming by měl vytvořit základní myšlenkové mapy (kaţdá otázka tvoří vlastní 

myšlenkovou mapu), na kterých bude moţné projekt dále stavět. 

Další činností bude rozdělení 12 myšlenkových map. 25 dětí docházejících 

do školní druţiny se rozdělí na skupiny (předpokladem jsou 3 skupiny věkově 

vyrovnané). Jednotlivé skupiny přemýšlejí o vytvořených myšlenkových mapách, které 

jsou jim tematicky nejbliţší. Následně si kaţdá skupina postupně vybírá závazně jednu 

myšlenkovou mapu z nabídky. 

Poté budou dětem představeny jednotlivé úkoly k myšlenkovým mapám, jak uvádí 

Tabulka č. 1: 

Téma myšlenkové mapy Úkoly 

Jakým způsobem by se mohl Eddy dostat 

z Keni (město Nyabola) do Husince-

Řeţe? 

Zjistěte pomocí internetu, jakým 

způsobem se skutečně dá dostat z Keni 

do Husince-Řeţe. Pokus se naplánovat 

trasu tam i zpět všemi moţnými způsoby 

(letadlem, autobusem, vlakem, lodí, 

autem). 

Přes jaké státy a města by mohl Eddy 

projíţdět autem, neţ se dostane k nám? 

Zjistěte nejkratší moţnou trasu, kterou by 

musel Eddy projet autem při cestě do 

Husince – Řeţe. Zjistěte i takovou trasu, 

kdy by se mohl podívat na všechny 

světové kontinenty (kromě Antarktidy). 

Trasu podrobně zapište. Pomoci vám 

můţe internet, atlas apod. 
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Jaký dárek byste Eddymu připravili na 

uvítanou? 

Vyberte si jeden z těchto dárků, pokuste 

se je vyrobit pro všechny Eddyho 

spoluţáky (30 kusů) a nezapomeňte 

přibalit návod na jeho výrobu. Uvaţujte 

nad uţitečností dárku, jeho vhodnosti a 

materiálu, který na výrobu dárků 

pouţijete – ne vše je v Keni tak dostupné, 

jako u nás. 

Co vše by mělo být na mapě naší obce, 

aby v ní Eddy nezabloudil? 

Pokuste se vyrobit skládanou kapesní 

mapu naší obce, která při rozloţení bude 

mít velikost 2 x 2 metry. Snaţte se, aby 

mapa byla co nejpodrobnější. 

Nezapomeň na legendu mapy. 

Co zajímavého v naší obci byste Eddymu 

ukázali? 

Na vycházce obcí se snaţte pomocí 

fotoaparátu nebo kamery zachytit co 

nejvíce zajímavých míst v naší obci. 

Pomocí internetu, literatury nebo 

známých se pokuste zjistit co nejvíce 

informací o těchto zajímavostech. 

Co zajímavého byste mohli Eddymu říct o 

naší obci? 

Pomocí internetu nebo při návštěvě 

obecního úřadu se pokuste zjistit co 

nejvíce informací týkající se ţivota naší 

obce (vznik obce, počet obyvatel, počet 

dětí do 18 let v obci, rozloha obce, 

moţnost dopravy, třídění odpadu apod.) 

Na jaká další blízká a zajímavá místa 

mimo naši obec byste Eddyho zavedli? 

Pomocí mapy vyhledejte zajímavá místa 

do vzdálenosti 10 km od obce, která by 

stála za to ukázat Eddymu. Zjistěte 

základní údaje o těchto místech (vrh 

Řivnáč, Levý Hradec, okolní obce apod.). 

Které pohybové hry byste Eddyho 

naučili? 

Pokuste se vyrobit alternativní pomůcky 

k uvedeným pohybovým hrám (například 

míč z papíru, švihadlo z pletací příze 

atd.) a nezapomeňte zapsat pravidla 

těchto her. 

Jaká česká pohádka by se Eddymu 

nejvíce líbila? 

Vyberte si dvě z těchto pohádek a vytvořte 

k nim stručný ale zároveň výstiţný scénář, 

podle kterého by se dala pohádka nafilmovat. 

Nezapomeňte uvést, jaké kulisy a další 

filmové prvky bude reţisér potřebovat. 
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Jaká česká písnička by se Eddymu 

nejvíce líbila? 

Vyberte si 5 z uvedených písniček, které 

se pokusíte netradičním způsobem 

reprodukovat. Můţete pouţít jakékoli 

hudební nástroje (elektrické piáno, Orffův 

hudební instrumentář apod.), předvedení 

apod. 

Jaké české jídlo byste Eddymu rádi 

připravili? 

Pokuste se zjistit (s pomocí paní 

kuchařek, rodičů, knih apod.) recepty 

k uvedeným druhům jídla. 

Jaký dárek byste Eddymu dali na 

rozloučenou? 

Z uvedených dárků vyberte ty, které se 

dají koupit v obchodě. Pomocí internetu 

zjistěte, kolik jednotlivé věci stojí. 

Pokuste se porovnat ceny v alespoň 

dvou internetových obchodech. 

 

Tabulka č. 5 

 

 

 

5.11.2 Další průběh činnosti 

 

 

Kaţdá skupina bude během 4 týdnů plnit 4 dílčí úkoly. Kaţdý týden tedy připadá 

na jeden úkol. První den v týdnu si tedy skupina vţdy vybere jedno téma, které má 

moţnost během následujících dnů zpracovat. Vţdy první den v týdnu proběhne také 

krátké vzájemné hodnocení splněných úkolů, proběhne předání získaných informací, 

skupinky se mohou vzájemně doplnit vlastními informacemi, nabídnout jiné metody 

realizace jednotlivých úkolů. 

Čtvrtý víkend v projektovém měsíci proběhne víkendové setkání (od pátečního 

odpoledne do nedělního odpoledne), kde budou děti plnit další dílčí úkoly projektu 

vycházející z myšlenkové mapy určená zvlášť pro toto víkendové setkání (Tabulka 6). 
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Tabulka č. 6 

 

Kořen tohoto setkání bude v budově školy, avšak hlavní program se bude konat 

v přírodě v blízkém okolí školy. Protoţe práce se zabývá pouze návrhem projektu, v této 

části se také nebudeme zabývat podrobnostmi ohledně hygienických poţadavků, 

zabezpečení stravování, vedlejších úkolů apod.  

 Pátek 

- téma myšlenkové mapy: Jakou povahu by mohl mít Eddy? Z čeho by mohl 

mít radost, z čeho by mohl být naopak smutný? 

- úkol: Vyberte společně 3 členy sousední skupiny, o kterých si myslíte, ţe 

bývají častěji smutní neţ ostatní. Pouţijte plátno (prostěradlo) jako malířské 

plátno a vytvořte obraz (koláţ) smutku, který tyto 3 členy bude co nejlépe 

charakterizovat. Pokuste se některé části obrazu vyjádřit i psaným slovem, 

jiné zase malbou nebo jiným výtvarným ztvárnění. Nezapomeňte do obrazu 

zakomponovat fotografie těchto 3 členů. 

- pomůcky: plátno (prostěradlo), zvětšené kopie fotografií všech dětí, další 

pomůcky dle potřeb dětí (štětce, vodové barvy, tempery, akrylové barvy, 

ubrousky na techniku decoupage, lepidlo, odpadový materiál, noviny apod.) 

Témata myšlenkové mapy pro 

víkendové setkání 

Úkoly 

Jakou povahu má asi Eddy?  Z čeho 

by mohl mít radost a z čeho by mohl 

být naopak smutný? 

Aktivity pro všechny zúčastněné, 

zaměřené na práci s textem (příběhy) 

Myslíte si, ţe by Eddy mohl být 

šťastný u nás ve škole? Co by se mu 

asi nejvíce líbilo a co naopak ne? 

Aktivity pro všechny zúčastněné, 

zaměřené na zhodnocení pozitiv a 

negativ vyplývající z činnosti školy 

S kým by si Eddy u nás ve škole asi 

nejvíce rozuměl? 

Práce pro všechny zúčastněné 
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- organizace: 3 skupiny dětí (předpokladem je jedna skupina po 8 dětech, 

nejlépe smíšeného věku; ideální je, pokud tyto skupiny spolupracují ve stejné 

podobě po celé víkendové setkání); prostředím pro tuto činnost by byly 

prostory školní druţiny, z důvodu velké a pevné pracovní plochy, kterou děti 

na provedení své práce potřebují 

- předpokládaná realizace: kaţdá skupinka obdrţí fotografie dětí další 

skupinky, ze kterých si zvolí tři, o kterých budou obraz malovat; snaţí se 

neprozrazovat ostatním skupinkám jména vybraných členů; skupinky 

vzájemně prodiskutují, v jakých situacích se vybraní členové jeví jako smutní, 

co je pravděpodobnou nebo zřejmou příčinou jejich smutku; následuje 

vysvětlení úkolu a zahájení vlastní práce dětí, která by měla vycházet 

z nápadů dětí; vychovatelka je v této fázi pouze rádcem a motivujícím 

prvkem 

- pracovní doba: předpokládaná doba je přibliţně jeden a půl hodiny čistého 

času pro samotnou realizaci 

- hodnocení: bude vycházet z následujících reflexních otázek 

Bylo obtíţné vybrat nejsmutnější děti ze skupiny? Bylo obtíţné zjistit 

příčiny smutku těchto dětí? Myslíte si, ţe byste našli způsob, jak tyto vaše 

kamarády zbavit smutku? Co vás napadne? Myslíte si, ţe i Eddymu 

bychom mohli namalovat jedno takové plátno? Myslíte si, ţe kdybyste teď 

měli vybrat další 3 nejveselejší členy ze stejné skupinky, byla by malba 

jednodušší? V čem by byla jednodušší, v čem sloţitější? Myslíte si, ţe je 

na světě více šťastných lidí nebo těch smutných? A jak je to v naší škole? 

Čeho je zde více – radosti nebo smutku? Proč myslíte, ţe to tak je? Co by 

se muselo změnit, aby se stav zlepšil? Jaký smysl by to vůbec mělo, co by 

tato změna mohla přinést? 

- výstup: „adopce spoluţáka“ – na 9 malých lístků napíšeme jména 9 dětí, 

o kterých děti malovaly na plátno; lístky vloţíme do losovacího pytlíku; 

9 dobrovolníků (v ideálním případě) bude mít moţnost stát se adoptivním 

bratrem nebo sestrou (ochráncem) jednomu z 9 dětí uveřejněných na plátnu; 
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losováním si vyberou svého adoptivního sourozence, o kterého se bude 

muset do konce školního roku starat ve smyslu nedovolit, aby byl smutný, být 

mu oporou v době smutku, případně poţádal některého z pedagogů o radu, 

jak pomoct; v případě nezájmu o adoptovaného sourozence v době jeho 

smutku připravíme společně s dětmi způsob nápravy za nesplnění úkolu pro 

jeho ochránce 

 Sobota 

- téma myšlenkové mapy: Myslíte si, ţe by Eddy mohl být šťastný u nás 

ve škole? Co by se mu zde nejvíce líbilo a co naopak ne? 

- úkol: Vytvořte co nejdelší metry záporných a kladných věcí (věc, místnost, 

vlastnost apod.). 

- pomůcky: bílá široká stuha o délce přibliţně 60 metrů (rozdělena 

na 6 stejných dílů), tři pravítka o délce minimálně 10 cm, tři tenké černé 

popisovače, tři podloţky pro psaní 

- organizace: v přírodě (blízký kopec Řivnáč) 

- předpokládaná realizace: kaţdá skupina obdrţí dva motouzy bílé stuhy jako 

alternativa listu papíru; na jeden motouz budou děti popisovačem zapisovat 

klady, které vidí na své škole, a na druhý motouz zapíší děti zápory; kaţdých 

10 cm stuhy připadá na jednu věc; jaký postup při sepisování si skupinka 

zvolí, zůstává na ní, přesto by se měla snaţit svou produkci časově 

co nejvíce zvýhodnit, aby svůj úkol splnila v celkovém limitu 45 minut; 

10 cm = 1 věc, obmotat dva stromy, kolikrát se obmotají děti kolem těchto 

stromů? Je více zla nebo dětí? Je více dobra nebo dětí? 

- hodnocení: po uplynutí časového intervalu si kaţdá skupinka spočítá délku 

svých kladných i záporných metrů a zvolí si svého mluvčího; poté se všechny 

tři skupinky sejdou a zhodnotí své výsledky (skupinky roztáhnou své metry 

v celé jejich délce a všichni členové se kolem nich rozestoupí tak, aby kaţdý 

člen byl schopný kontrolovat určitou délku metru; následně skupinka 

s nejdelším kladným metrem pomalu čte svůj zápis a ostatní kontrolují své 
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metry; pokud se najde věc, kterou mají všechny tři skupinky společné, mluvčí 

tuto věc zapíše na zvláštní papír rozdělený na sloupce pro kladné a záporné 

věci; postup se takto opakuje i s negativy, které děti objevily na škole; 

mluvčím je opět ten, jehoţ skupinka měla nejdelší záporný metr); 

předpokládá se, ţe skupinám se skutečně podaří najít společné pozitivní 

i negativní faktory školy; je tedy vhodné uvést diskusi na úvodní téma, a tedy, 

zda by mohl být Eddy šťastný na naší škole? 

- Která stuha se vám psala lépe? Proč myslíte? 

- Pokud bychom chtěli, aby se Eddymu v naší škole líbilo, co by se muselo 

změnit? A šlo by to vůbec? Proč ano, proč ne? 

- Myslíte si, ţe i v Eddyho škole by psaly děti na stuhy to, co jste napsali vy? 

Proč ano, proč ne? 

- Myslíte si, ţe by pro vás bylo hodně těţké změnit situaci ve škole tak, aby 

se v ní Eddymu líbilo? V čem by to bylo těţké, v čem ne?  

- Myslíte si, ţe byste byli schopni zvládnout jednu takovou změnu do konce 

školního roku? Kterou?  

 

- výstup: stuhami se při návratu do školy pokusíme oblemovat jednu místnost 

školy, kde se nejčastěji společně setkáváme (tělocvična, jídelna, chodba) 

 Neděle 

- téma myšlenkové mapy: S kým by si Eddy ve škole nejvíce rozuměl? 

- úkol: Ke kaţdému spoluţákovi napište (práce pro všechny děti) dvě 

vlastnosti, kvůli kterým by se s ním Eddy mohl kamarádit; pojmenuj 

po spoluţákovi strom; přečti si článek a vyber 4 děti ze školy (úkol pro 

4. a 5. ročník), o kterých si myslíš, ţe by si tento článek měly také přečíst; ke 

kaţdému dítěti napiš, v čem spočívá přínos tohoto článku pro dané dítě 

(pracovní list je uveden v Příloze 9); vyberte si mezi sebou dobrého čtenáře 

(práce pro 1. - 3. ročník); vyber (čtenář) z obsahu určené knihy40 příběh, 

který tě svým názvem nejvíce zaujme, a přečti jej ostatním; společně shrňte 

                                                           
40

 MOLICKA, M.: Příběhy, které léčí.  PORTÁL : Praha, 2007. (vybraný příběh) 
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děj, charakterizujte hlavní postavy (jejich vlastnosti, případně vzhled), 

společnými úvahami určete, co z příběhu si můţete odnést do vlastního 

ţivota 

- pomůcky: papír s předlohou (Příloha 8), černý popisovač, laminátor, 

děrovačka, provázek, kopie článků41 pro 4. a 5. ročník, papíry k sepsání čtyř 

jmen dětí a přínosu z článků (Příloha 9) 

- organizace: přibliţně čtyři hodiny před ukončením víkendového setkání se 

přesuneme do přilehlého lesíku v areálu školy, kde se budou plnit úkoly 

projektu; z počátku všechny děti budou pracovat samostatně, později děti 

4. a 5. ročníku budou mít individuální práci, mladší děti (1. – 3. ročník) 

mezitím pracují hromadně, později jiţ všichni pracují hromadně 

- předpokládaná realizace: přesun do lesíku; usazení se do kruhu 

(na karimatkách); kaţdé dítě obdrţí papír (formát A4) se jménem jednoho 

dítěte (dle předlohy v Příloze 8); kaţdé dítě napíše na tento papír dvě 

vlastnosti daného dítěte, pro které by se s ním mohl Eddy přátelit; jakmile 

dopíše poslední vlastnost, předá tento papír člověku po pravici, který tento 

seznam vlastností rozšíří o nové dvě; součástí úkolu budou i papíry se jmény 

těch, kteří se akce neúčastní, stejně jako ostatních dětí školy, které školní 

druţinu nenavštěvují; poté se děti rozdělí dle ročníků – zvlášť 1. – 3. ročník 

a zvlášť 4. a 5. ročník, kteří budou plnit úkoly dle zadání; děti 1. – 3. ročníku 

sedí v kruhu na jedné části lesíku, kde plní úkol z určené knihy; děti 4. a 5. 

ročníku se rozmístí tak, aby se při individuální práci příliš nerušily, neboť plní 

samostatný čtenářský úkol z určené knihy; pokud skupinka mladších dětí 

splní úkol dříve, je moţné pokračovat s výběrem druhého příběhu z knihy 

a plněním obdobných úkolů jako u předchozího příběhu; pokud někdo ze 

starších dětí splní úkol dříve, přidá se do skupinky mladších dětí; v závěru se 

společnými silami pokusíme vytvořit scénář přednášky pro ostatní děti 

a rodiče, která bude součástí závěrečného výstupu celého projektu na 

akademickém dni; přednáška by se měla týkat celého víkendového setkání 

a jeho jednotlivých výstupů; cílem přednášky by mělo být veřejné předvedení 

                                                           
41

 ERB, H. H.: Násilí ve škole a jak mu čelit. AMULET : Praha, 2000. (vybrané úryvky) 
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problémů, které vidí děti ze školy, jejich nápadů k řešení a důvodů, proč toto 

téma řešit 

- hodnocení: Čí vlastnosti se vám psali nejlépe, čí nejobtíţněji? Myslíte si, ţe 

dospělí okolo vás vidí jen ty dobré vlastnosti? Proč ano, proč ne? Jak si 

myslíte, ţe budou rodiče a další návštěvníci reagovat na přednášku? Co si 

myslíte, ţe vám dospělí nejčastěji vytýkají? Myslíte, ţe mají pravdu? Jak by 

měla vaše přednáška vypadat, aby co nejvíce zaujala a lidé vás poslouchali? 

Myslíte si, ţe Eddy by si z vás vybral pouze jednoho kamaráda, nebo by měl 

k výběru i více dětí? Proč ano, proč ne?  

- výstup: veřejná přednáška na akademickém dni, pojmenování stromů 

v lesíku, ukázka veřejnosti, ţe děti mají stále dobré vlastnosti a nejsou to jen 

„zlobiči“ 

 

5.11.3 Výsledný produkt 

 

Po uplynutých 4 týdnech zkompletujeme veškerou práci prováděnou během 

všedních dní, a to dle druhu provedené aktivity. Moţné trasy cesty, mapy, informace 

o zajímavostech, fotografie a recepty lze zkompletovat do cestovatelské příručky. 

Scénáře pohádky lze v posledním týdnu převést do filmového ztvárnění a zachytit 

kamerou, stejně jako reprodukce 5 písniček s následným zápisem na disk (DVD). 

Pravidla pohybových her a pomůcky k nim lze připravit do speciální krabice, která 

bude tvořit jakýsi soubor pohybových her. Připravené dárky zabalíme i s návodem 

na jejich výrobu jako dárek. 

Papíry s vlastnostmi jednotlivých dětí během posledního projektového týdne 

zalaminujeme do fólií (aby je nezničil déšť), děrovačkou vyřeţeme otvory pro upevnění 

provázku a při pobytu venku kaţdé dítě vybere svému kamarádovi strom, na kterou 

jeho „vizitku“ upevní. Děti by neměly upevňovat svoji vlastní vizitku, ale v myšlence 

myslet na druhé se snaţit vybrat správný strom pro daného kamaráda, bezpečně jeho 

vizitku upevnit, aby se vlivem přírodních podmínek neuvolnila a nezničila. 
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5.11.4 Způsob prezentace projektu 

 

Závěrečné předvedení finální podoby lze uskutečnit rozmnoţením cestovatelské 

příručky s přiloţeným DVD, kterou bude moţné předvést (prodej) veřejnosti při 

kaţdoročním akademickém dni pořádaným školou. Předstupněm této prezentace bude 

zhotovení plakátu jako upoutávky pro veřejnost o konání akce.  

Součástí předvedení příručky by byla prezentace fotografií dokumentující práci dětí 

v projektovém měsíci. Předpokladem je, ţe děti se pokusí svou práci prezentovat samy 

(slouţí jako forma zopakování si naučeného, jako způsob naplňování sociální 

a jazykové kompetence, jako moţnost naplnění některých cílů mediální výchovy). 

Příručku by bylo vhodné předvést plošně pomocí dataprojektoru, vţdy s drobným 

komentářem dětí. V závěru bude promítnuto filmové zpracování pohádky a záznam 

reprodukovaných písní. 

Nabízí se také moţnost zahrát si některou pohybovou hru s alternativními 

pomůckami společně s rodiči na zahradě školy. Bylo by však vhodnější připravit 

náhradní pomůcky pro případ poškození. 

Na závěr by se rodiče s dětmi přesunuli do přilehlého lesíku školy, kde děti během 

posledního projektového týdne rozmístily vizitky dětí. Rodiče mají moţnost si přečíst, 

jaké pozitivní vlastnosti vidí ostatní děti na jejich vlastním dítěti.  

Při nejbliţším odpoledni ve školní druţině bychom s dětmi poslali kopii 

cestovatelské příručky a DVD společně se souborem pohybových her a dárkem 

Eddymu do Keni. 
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5.11.5 Předpokládaná problematická místa při realizaci projektu 

 

Při všech formách organizace práce, ať uţ jde o formu individuální, skupinovou 

nebo hromadnou, se předpokládají problémy v komunikaci, spolupráci, pochopení 

problému nebo uchopení problému správným směrem. Proto zde kladu důraz 

na průběţnou evaluaci a dále pak motivaci, která je nezbytná pro udrţení projektu. Při 

skupinové či hromadné práci lze předpokládat slovní potyčky, 

neschopnost přizpůsobení se poţadavkům celé skupiny či její části, neschopnost 

spolupracovat vůbec, rezignace apod.  

Pro co nejkvalitnější průběh realizace takového projektu je tedy vhodná příprava 

dětí, jejich namotivování, seznámení se s plánovanou činností, představení smyslu 

projektu – proč ho děláme.  

Dále by mohla způsobovat problém dlouhodobá nepřítomnost klíčových dětí 

(dominantních) ve školní druţině, coţ by mohlo narušit stabilitu projektu a způsobit jeho 

časové prodlouţení či způsobit omezení projektu jen na některé úkoly. 

 

5.11.6 Východiska pro další práci  

 

Aby měl projekt hlubší smysl, je vhodné si s dětmi popovídat o tom, „co by mohlo 

být dál“. Co z celého proběhnutého projektu plyne pro samotné děti? Jaký význam celá 

jejich práce měla? Jakým způsobem se dá ještě vyuţít dokončený projekt? Metodou, 

kterou zde můţeme dojít k tomuto zjištění, můţe být opět brainstorming. Děti přece mají 

tolik nápadů, zvláště pak po takové činnosti, jakou je projekt. Jistě by mezi jednou 

z odpovědí byla například prezentace na internetových stránkách školy, skutečné 

pozvání Eddyho do Čech, moţnost navrţení jiného typu příručky apod. 
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5.11.7 Závěrečné zhodnocení projektu 

 

Tato fáze je jednou z nejdůleţitějších nejen pro proběhnutý projekt, ale i pro 

budoucí projekty. Hodnocení by mělo být motivací pro další aktivity (nejen projektové), 

mělo by povzbuzovat, ale zároveň zdravě hodnotit i případné nedostatky. Děti by měly 

samy ohodnotit to, co se jim dařilo, povedlo a naopak, co by potřebovalo více 

pozornosti. 

Závěrečné hodnocení projektu však neprovádíme jenom s dětmi, ale sami 

hodnotíme, jak se nám dařilo všechny části projektu realizovat. Je zřejmé, ţe při 

samotné realizaci je určité riziko vzniku problémů (kapitola 5.9.5), proto je třeba 

se těmto problémům co nejvíce vyhnout řádnou přípravou. Zároveň musíme být 

připraveni na nečekané situace a přiměřeně na ně reagovat, aby nedošlo 

k „podnikovým ztrátám“. 

V neposlední řadě by mělo dojít k otázce, zda uskutečněný projekt byl opravdu 

podnikem ţáků nebo zda byl podnik řízen z větší částí samotnou vychovatelkou. 

Samotné zhodnocení mohou však provádět také ti, co výsledný produkt vidí nebo si 

jej koupí – v tomto případě rodiče a blízká veřejnost. V případě rodičů by tento výsledný 

produkt mohl být ohodnocen pozitivně. Vzhledem k poţadavkům rodičů, které vyplývají 

z dotazníkového šetření mezi rodiči dětí, by si právě někteří rodiče přáli, aby se jejich 

děti mohly věnovat divadlu a účastnili se tematických vycházek zaměřených na historii 

či přírodovědu (Příloha 5). 
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5.12 Další moţnosti realizace projektů prevence sociálně 

patologických jevů 

 

Projekty jako takové nabízejí nesčetné mnoţství témat a provedení. Dle své vlastní 

zkušenosti můţe být jakýkoli projekt realizovaný na půdě školy vhodným způsobem 

prevence sociálně patologických jevů. Podmínkou však je správně postavený projekt, 

jeho koordinace a především orientace na dítě (ţáka), skupinu. Jak uţ bylo dříve 

několikrát zmíněno, projekt je především podnikem ţáka (dítěte). Je to právě dítě, které 

se potřebuje učit, vzdělávat, připravit se sţít se společností takovou, jaká je. Pokud mu 

však pedagog v tomto směru bude bránit (bude plnit úkoly za něj), pak projektová 

metoda nemá s projektovým vyučováním nic společného.  

Aby takový podnik dobře prosperoval, je třeba v něm mít kvalitní a vytrvalé 

zaměstnance. Aby dítě takovým zaměstnancem mohlo být, pak musíme v něm pěstovat 

tyto volní vlastnosti, naučit ho spolupráci, trpělivosti, cílevědomosti, aktivitě a všemu 

tomu, co mu poskytne právě ty kompetence, které po něm dnešní společnost vyţaduje. 

V neposlední řadě pak on sám musí z projektu vycházet s pocitem uspokojení, 

seberealizace, úspěšnosti a pocitem, ţe to, co právě vytvořil je dobré a má smysl. 

Dále tedy uvádím konkrétní příklady, jakými dalšími tématy by se mohly realizovat 

projekty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů v rámci školní druţiny: 

- Projekt Mám tě rád (řeší otázky lásky, radosti, smutku, nepochopení, zklamání 

atd.) 

- Projekt Umění ţít s druhými (zaměření na znevýhodněné občany) 

- Projekt Umění ovládat se (zaměřené na projevy agresivního chování) 

- Projekt Sportem ke zdraví (sportovní olympiáda; prevence násilí k druhému) 

- Projekt Tradice u nás doma (multikulturní výchova – lidové tradice v regionu, 

prevence vandalismu) 

- Projekt Kdo stvořil mrkající hvězdy (multikulturní výchova – tolerance k jiným 

národům a jejich tradicím, náboţenství) 

- Projekt Řehoři řekni Ř (rozvoj jazykových a komunikačních schopností 

ve spolupráci s druhými) 

- Projekt Z pohádky do pohádky (umět se vcítit do role druhého) 
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Závěr   
 

Ačkoli projektová výuka (projektová metoda) není ţádnou novinkou v oblasti 

pedagogických věd, stále je součástí výzkumů a hodnocení mnoha vědeckých 

pracovníků. Je totiţ zřejmé, ţe projekty si kladou jasné poţadavky na svou tvorbu. 

Jedním z těchto poţadavků je nutnost analyzovat takovou skupinu dětí, která umí 

spolupracovat, být tvůrčí a nenarušuje průběh realizace projektu. 

Projekt by mohl plnit významnou sloţku v prevenci sociálně patologických jevů. 

V současné době se totiţ s touto terminologií setkáváme téměř dennodenně, ať uţ 

v praxi samotné nebo zprostředkovaně v médiích. 

Tato bakalářská práce se nezabývá příčinou vzniku těchto jevů, ale právě jejich 

prevencí, která je v současném školství tolik ţádoucí.   

V rámci své dvouleté pedagogické praxe ve školní druţině na malotřídní základní 

škole se snaţím v dětech pěstovat takové morální hodnoty, které na ně klade 

společnost. Sociální klima školy však působí poměrně nevyrovnaně. Tato nerovnováha 

se přenáší jak na vyrovnané jedince, tak na činnost ve školní druţině. Nutností je tedy 

potlačit takové vlastnosti dětí, které klima školy vyrovná a naopak sníţit křivku 

neţádoucích vlastností – agresivitu, netoleranci, vysmívání, vulgaritu a podobně. 

V činnosti školní druţiny mi v tomto směru pomáhají projektové dny cíleně 

zaměřené vţdy na aktuální téma. Aby však působení v oblasti prevence mělo 

dlouhodobější efekt, zvolila jsem moţnost měsíčního projektu jako moţnosti prevence 

sociálně patologických jevů. Tento projekt ještě nebyl v mé praxi realizován, ale vychází 

ze skutečností, které se projektu přímo dotýkají. Téma projektu sahá do multikulturní 

výchovy, stejně tak jako do výchovy demokratického občana a dalších oblastí 

kurikulárních dokumentů (RVP ZV).  

Za stěţejní poţadavek při tvorbě projektu povaţuji znalost sociálních vztahů 

v pracovní skupině. Přesto uvedená dotazníková šetření se zaměřovala na všechny 

ţáky školy z důvodu pochopení hlubších vztahů mezi nimi. Při případné realizaci 

předkládaného projektu je totiţ vhodné se zpětně ohlédnout za výsledky těchto šetření, 
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a tím předejít moţným problémům s realizací. Toto ohlédnutí za výsledky 

dotazníkových šetření však můţe také přinést odpovědi na otázky, proč se daný projekt 

nedaří. Odpovědi samozřejmě nesouvisí jen s výsledky šetření, ale také s momentální 

situací, při které je projekt realizován. 

Poslední kapitola hovoří o dalších moţnostech realizace projektů zaměřených 

na sociálně patologické jevy. Předpokladem však je, ţe kaţdý projekt, který 

je uskutečňován ve výchovně-vzdělávacím procesu, plní vţdy funkci preventivní. 

Otázkou však zůstává, co činí projekt projektem. Přikláním se k těm autorů, kteří hovoří 

o projektech jako o podnicích ţáků a ne učitelů. 

Podnik nebo firma, chcete-li, je prosperující v celém svém působení jen tehdy, má-li 

dobré vedení (škola), kvalitní zaměstnance (děti s poţadovanou sociální výbavou) 

a v neposlední řadě vhodné podmínky pro svůj řádný chod (zdravé sociální prostředí). 
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Příloha 1 

 

 

MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍ PROGRAM 

  ZŠ HUSINEC – ŘEŽ  
okr. Praha – východ 

 

(vypracováno na základě pokynu MŠMT Č.j. 16 227/96 – 22) 
 

Cíl programu: vytvořit podmínky pro zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně – patologickým 
jevům, snížení rizik a vlivů, které mohou narušit zdravý vývoj dítěte, např. gamblerství, 
drogy, dále utvářet zásady zdravého životního stylu a nabízet vhodné volnočasové aktivity. 
 
Prioritní aktivity v oblasti: 
 
Vzdělávání učitelů a ostatních pracovníků školy: 

- studium literatury vztahující se k prevenci a odhalování specifických poruch učení a 
chování 

- spolupráce se spádovou školou ZŠ Klecany 
- vytvoření knihovny a videotéky s protidrogovou problematikou 

 
Osvěta rodičů v oblasti zdravého životního stylu: 

- na třídních schůzkách informovat rodiče o záměrech a způsobech realizace programu 
- uspořádat besedu se zdravotnickým eventuálně sociálním pracovníkem 

z protidrogového střediska 
 
Osvěta směrem k žákům: 

- výchovné využití učiva zaměřit na prevenci uvedených patologických jevů 
- rozšíření volnočasových aktivit 
- pořádání kulturních akcí pro děti celé obce – vánoční besídka a karneval 
- uspořádání dvou vystoupení pro rodiče a zastupitele obce 
- využití dětského karnevalu a dětského dne ke sportovnímu zapojení rodičů a dětí 

z obce 
- předprázdninové táboření zaměřit na poznávání přírody a upevňování kamarádských 

vztahů mezi dětmi, využití kartotéky her směrem k branným prvkům 
- rozvoj sebeovládání a samotného rozhodování 
- uspořádání jedné společné akce dětí a rodičů zaměřené na zdravý životní styl 
- sledování negativních jevů u starších dětí a mládeže 
- seznámení s možností sdělit svůj problém odborníkovi na Linku bezpečí, telefonní 

číslo: 0800155555 (bezplatné volání) 
- seznámení s existencí organizace Bílý kruh bezpečí, zabývající se protidrogovou 

problematikou 



Příloha 2 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, jmenuji se Kim a hledám kamarády po celém 

světě. Hledám kamarády malé, velké, chudé, bohaté, 

hodné, ale i takové, co ještě pořádně nevědí, že umí být 

také hodní. Proto bych Tě chtěl poprosit, jestli bys mi 

řekl nebo řekla něco o sobě a Tvých kamarádech ze 

školy.  

CHODÍM DO 

 

TŘÍDY 

JSEM 

VE TŘÍDĚ MÁM 

NEJRADĚJI 

NEJCHYTŘEJŠÍ 

ZE TŘÍDY JE 

ZE TŘÍDY NEMÁM RÁD 

VE ŠKOLE MÁM 

NEJRADĚJI 

VE ŠKOLE SE UMÍ 

NEJLÉPE PRÁT 

NEJVĚTŠÍ LEGRACE VE 

TŘÍDĚ JE S 

NEJVÍC PŘÁTELSKÝ A 

KAMARÁDSKÝ VE TŘÍDĚ 

JE 

ZE ŠKOLY NEMÁM RÁD 
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VE TŘÍDĚ MĚ 

NEJVÍCE ZLOBÍ 

 

 

VE TŘÍDĚ SE 

NEJVÍCE POSMÍVÁ 
VE TŘÍDĚ NEJVÍCE 

ŽALUJE 

STALO SE TO 

VE ŠKOLE MI UŽ 

UBLÍŽOVAL 

 

ŠEL JSEM TO ŘÍCT 
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LHANÍ 

TĚLESNÉ 

UBLIŽOVÁNÍ 

POSMÍVÁNÍ 

ŽALOVÁNÍ 

KRÁDEŽ 

POMLOUVÁNÍ 

NESLUŠNÉ 

MLUVENÍ 

DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

V DRUŽINĚ SI NEJVÍCE 

ROZUMÍM S 

 NECHODÍM 
CHODÍM 

Sem namaluj nebo napiš to, co v družině děláš nejraději: 
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Děkuju ti za tvou pomoc a čas. Za několik dní se dovíš, zda také patříš do mé sbírky kamarádů nebo 

ne. Teď Tě ještě chci poprosit, zda by bylo možné se během dneška opravdově usmát alespoň 

jednou na všechny ty, o kterých jsi napsal/a, že je nemáš rád/a. Věř, že až 

to uděláš, bude alespoň na chvilku ve Vaší škole zase svítit více slunce. 

 

Chceš, aby i na Vaší škole svítilo více slunce? (zakroužkuj) 

ANO   NE 

 

Ještě jednou děkuji a měj se hezky!   

Kim 
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1. Jak se dnes máš? 

2. Jsi dívka nebo chlapec?  

3. Do které třídy chodíš? 

4. Koho považuješ ve třídě za nejchytřejšího? 

5. Kdo má ve třídě nejvíce nápadů? 

6. Kdo je ve tvé třídě nejvíce přátelský a kamarádský? 

7. Kdo se ve třídě nejvíce zastává slabších? 

8. Kdo je ve třídě nejobětavější? 

9. Kdo je ve třídě nejpoctivější? 

10. S kým je ve třídě největší legrace? 

11. Koho z tvé třídy máš nejraději?  

12. Kterého spolužáka/spolužačku z celé školy máš nejraději? 

13. Koho z tvé třídy nemáš rád? 

Ahoj, jmenuji se Kim a jsem sběratel kamarádů – 

malých, velkých, chudých, bohatých, hodných, ale 

i těch, co ještě pořádně nevědí, že umí být také hodní. 

Proto bych Tě chtěl poprosit, jestli bys mi řekl/a něco 

o sobě a Tvých kamarádech ze školy. Stačí mi, když 

odpovíš na následující otázky. 
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14. Koho z celé školy nemáš rád?  

15. Kdo ze třídy se umí nejlépe prát? 

16. Kdo ve třídě nejvíce žaluje? 

17. Kdo se ve třídě nejvíce posmívá kamarádům? 

18. Stává se často, že tě někdo ze třídy (školy) trápí, zlobí?  

19. Pokud ano, čím tě trápí nebo zlobí? 

20. Ubližoval ti někdo ze školy nebo třídy? Chceš-li, napiš kdo. 

21. Kde se to stalo?  

22. Řekl jsi o tom někomu? Pokud ano, komu? 

23. Potrestal/a bys jej? Pokud ano, jak?  

24. Které dvě z těchto následujících činností považuješ za nejhorší? (zakroužkuj) 

LHANÍ 

POMLOUVÁNÍ 

VULGÁRNÍ MLUVENÍ 

NEÚCTA K DRUHÝM (k dětem 
i dospělým) 

 TĚLESNÉ UBLIŽOVÁNÍ 

KRÁDEŽ 

VYSMÍVÁNÍ SE 

ŽALOVÁNÍ

25. Které z těchto činností děláš? 

26. Které z těchto činností jsi dělal/a a už neděláš? 

27. Co tě vedlo k tomu, abys s tím přestal/a?  

28. Chodíš do školní družiny? 
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29. Pokud do školní družiny chodíš, s kým si zde nejvíce rozumíš?  

30. Které činnosti se ti ve školní družině nejvíce líbí? 

31. Které činnosti se ti ve školní družině opravdu nelíbí? 

32. Jakou činnost bys navrhl VŠEM dětem místo těch, které se ti nelíbí? 

 

33. Udělal jsi dnes něco dobrého pro některého svého spolužáka/spolužačku? Pokud ano, co to 

bylo? 

 

34. A potěšil TEBE dnes někdo? Pokud ano, čím? 

35. Proč si myslíš, že bych si Tě měl přidat do své sbírky kamarádů?  
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Děkuju ti za tvou pomoc a čas. Za pár dní se dovíš, zda jsi byl/a 

přidán/a do mé sbírky kamarádů nebo ne. Teď Tě ještě chci poprosit, 

zda by bylo možné se během dneška opravdově usmát alespoň jednou na 

všechny ty, o kterých jsi napsal/a, že je nemáš rád/a. Věř, že až to 

uděláš, bude alespoň na chvilku ve Vaší škole zase svítit více slunce. 

 

Chceš, aby i na Vaší škole svítilo více slunce? (zakroužkuj) 

ANO   NE 

Ještě jednou děkuji a měj se hezky!   

Kim 
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BUĎ SPOLUTVŮRCEM SVÉ ŠKOLY 
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DOTAZNÍK PRO 4. A 5. ROČNÍK 

1) Jsem 

a) dívka 

b) chlapec 

 

2) Do školy chodíš: 

a) velmi rád/a 

b) rád/a 

c) nerad/a 

 

3) Nejnáročnější vyučovací předmět, který máme v našem ročníku, je: 

a) český jazyk 

b) matematika 

c) anglický jazyk 

d) přírodověda 

e) vlastivěda 

f) hudební výchova 

g) tělesná výchova 

h) výtvarná výchova 

 

4) Rodiče mi s domácí přípravou (domácími úkoly): 

a) pomáhají 

b) nepomáhají 

c) pomáhají, i když nechci 

d) nepomáhají, ačkoli bych jejich pomoc potřeboval/a 

 

5) Navštěvuješ nějaký zájmový kroužek na naší škole? (svou odpověď 

zakroužkuj) 

 

ANO     NE 

6) Jsi spokojen/a s nabídkou kroužků na vaší škole? 

a) ano 

b) spíše ano, ale ještě bych nějaký přidal/a 

c) ne 

d) rozhodně ne 

 

7) Kdybys mohl/a přidat do nabídky kroužků jeden kroužek, jaký by to byl? 

 

_________________________________________________ 

 

8) Jezdíš na školu v přírodě rád/a? 

 

ANO      NE 
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9) Škola v přírodě by měla být 

a) na horách 

b) u vody 

c) v okolí města 

d) v zahraničí (hory) 

e) v zahraničí (moře) 

 

10) Kdyby sis měl/měla vybrat, kterou z následujících činností budeš dělat ve svém volném čase, 

byla by to (označ 3 možnosti): 

a) hraní her na počítači, internetu, play-station nebo na jiné herní konzoli 

b) brouzdání po internetu (YouTube, Google,…) 

c) komunikace na facebooku, e-mail, Skype, ICQ … 

d) četba knihy 

e) četba časopisů 

f) dívat se na televizi (TV, DVD, Video) 

g) jít ven (venčení psa, pobyt s kamarády v okolí svého bydliště, …) 

h) jít ke kamarádovi/kamarádce (včetně spaní u ní/něj) 

i) jít sportovat (pěší výlet, jízda na kole, plavání, fotbal, …) 

j) pomoc rodičům s domácími pracemi (mytí nádobí, příprava společného jídla, úklid, pomáhání 

na zahradě, v garáži, úklid svého pokoje, …) 

k) návštěva prarodičů nebo jiných příbuzných 

l) něco jiného (napiš, co)_____________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

11) Našel/našla bys ve své škole kamaráda/kamarádku/kamarády, kterým by ses mohl/a svěřit 

s čímkoli? Pokud ano, kdo by to byl? 

 

ANO     NE 

_______________________________________________________ 

12) Byl/byla jsi někdy v situaci, kdy jsi potřeboval/potřebovala pomoc, ale nevěděl/a jsi, komu se 

můžeš svěřit? Zakroužkuj svoji odpověď: 

 

ANO     NE 

13) S jakými problémy se chceš nejčastěji svěřit? 

a) s problémy ve škole (učení, vztahy s učiteli) 

b) s problémy ve škole (vztahy mezi spolužáky) 

c) s problémy z domova (rodinné problémy, sourozenecké vztahy, …) 

d) s problémy z okolí svého bydliště (vztahy s kamarády, se sousedy, …) 

e) s jinými (chceš-li, napiš stručně, čeho se týkají):____________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 
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14) Když se ti podařilo svěřit se se svým problémem, co se pak stalo? 

a) ulevilo se ti, ačkoli se tím problém nevyřešil 

b) ulevilo se ti a problém se pak dal dál řešit 

c) říkal/a sis: „Radši jsem si to měl/a nechat pro sebe.“ 

d) nic 

 

15) Co pro tebe znamená výraz „závažný problém“? (odpovědí můžeš mít i více, nejvýše však 3) 

a) trojka z matematiky v žákovské knížce 

b) trojka z matematiky na vysvědčení 

c) pětka z matematiky v žákovské knížce 

d) pětka z matematiky na vysvědčení 

e) když tě kamarád/ka pomlouvá za zády 

f) když o tobě řekne někdo před celou třídou něco, co není pravda, ale ty to nemůžeš dokázat a 

všichni se ti smějí 

g) když tě šikanuje spolužák/spolužáci (dělají ti věci, které se ti nelíbí, a to tak, aby je nikdo 

přitom neviděl; pak ti vyhrožují, že když to řekneš, tak si to „vypiješ“) 

h) když je komukoli a jakkoli ubližováno (nemusí to být jen šikana) 

i) když je komukoli a jakkoli ubližováno a ti, co o tom vědí, mlčí, ačkoli by mohli pomoct alespoň 

tím, že to oznámí 

j) vymyslíš ještě něco?___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

16) Myslíš si, že se ve škole nachází spolužák/spolužáci, kteří by se potřebovali někomu svěřit se 

závažným problémem? 

 

ANO     NE 

 

17) Myslíš si, že mu/jim v těchto dnech hrozí nebezpečí? 

 

ANO     NE 

 

18) Za kterou osobou bys šel/šla, kdybys zjistil/a, že je tvůj spolužák/žačka v nesnázích? 

 

a) za dalším kamarádem 

b) za mámou 

c) za tátou 

d) za dědečkem 

e) za babičkou 

f) za jiným příbuzným 

g) za známým (například soused) 

h) za učitelem 

i) nevím 

j) za nikým 
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19) Za kterou osobou bys šel/šla, kdybys byl/a ty sama v nesnázích (označ jen 1 možnost)? 

a) za kamarádem 

b) za mámou 

c) za tátou 

d) za dědečkem 

e) za babičkou 

f) za jiným příbuzným 

g) za známým (například soused) 

h) za učitelem 

i) nevím 

j) za nikým 

 

20) Co si myslíš o následujícím krátkém příběhu?  

a) jde jen o legraci 

b) jde o šikanu 

 

„Malý Pavlík si hrál pokojně v parku, když se k němu přiblížil jakýsi větší kluk, a pod 

pohrůžkou se dožadoval, aby mu Pavlík vydal své kapesné. Pavlík tomu darebákovi peníze 

opravdu vydal, takže lze říci, že se vlastně neubránil.“ 

 

21) Kdyby se ti Pavlík ještě v ten den svěřil s tím, co se mu stalo, 

a) řekl/a bys to následující den paní učitelce ve škole 

b) řekl/a bys to ihned svým rodičům 

c) šel/šla bys přímo na Policii ČR 

d) neřekl/a bys nikomu nic a na toho kluka by sis sám/sama počkal/a 

e) řekl/a bys Pavlíkovi, že je velký strašpytel, když se neubránil, a nic bys neudělal/a 

f) neřekl/a bys nikomu nic, protože si myslíš, že ten problém se netýká tebe, ale jenom Pavlíka 

g) neřekl/a bys nikomu nic, protože by ses bál/a, že se to ten kluk nějak dozví 

h) zachoval/a by ses jinak (chceš-li, napiš stručně jak)__________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

22) Zažil/a jsi někdy podobnou situaci jako Pavlík (například i ve škole, po cestě ze školy, na 

výletě…)? 

 

ANO     NE 

23) Pokud jsi odpověděl/a ano, komu jsi o tom nejdříve řekl/a? 

a) kamarádovi/kamarádce/kamarádům 

b) mámě 

c) tátovi 

d) rodičům 

e) paní učitelce 

f) někomu jinému 

g) nikomu 
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24) Povídáš si doma s rodiči o tom, co se dělo v ten den ve škole? (svou odpověď zakroužkuj) 

 

ANO    NE    NĚKDY 

 

25) Dostáváš od rodičů kapesné? 

a) ano, pravidelně 

b) ano, ale jen někdy 

c) ne, nikdy 

 

26) Pokud jsi odpověděl/a „ano“, v jakém rozmezí se tvé kapesné pohybuje? 

a) 0 – 50 Kč 

b) 51 – 100 Kč 

c) 101 – 150 Kč 

d) 151 – 200 Kč 

e) více 

 

27) Pokud kapesné dostáváš, jak s ním pak nakládáš? 

a) šetřím si jej 

b) ihned si jdu něco koupit 

c) jak kdy 

 

28) Už jsi někdy slyšel slovo AIDS? 

 

ANO    NE 

 

29) Pokud ano, umíš napsat jedním slovem, co to je?__________________________________ 

 

30) Už jsi někdy slyšel slovo „droga“ nebo „drogy“? 

 

ANO    NE 

31) Kde ses se slovem „droga“ poprvé setkal/a? 

a) ve škole (od učitelů) 

b) doma 

c) říkal ti o tom kamarád, spolužák 

d) na internetu 

e) v televizi (případně v rádiu) 

f) v časopise, novinách 

g) jinak (chceš-li, napiš jak:_________________________________) 

 

DĚKUJI ZA TVOU SNAHU A SPOLUPRÁCI PŘI VYPLŇOVÁNÍ TOHOTO DOTAZNÍKU. JEHO VYPLNĚNÍM 

JSI POMOHL/A K VYTVOŘENÍ LEPŠÍ SPOLUPRÁCI MEZI VÁMI ŽÁKY A ŠKOLOU. POKUD BUDEŠ MÍT 

JAKÝKOLI DOTAZ PO ODEVZDÁNÍ DOTAZNÍKU, NEVÁHEJ JÍT ZA NĚKTERÝM ZE SVÝCH UČITELŮ.
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Milí rodiče, 

dovolte mi Vás oslovit a požádat o spolupráci při vyplnění přiloženého dotazníku, který se zabývá 
především výběrem volnočasových aktivit pro Vaše děti a s tím souvisejícími kritérii, podle kterých 
Vaše děti svůj volný čas tráví. Dotazník je anonymní a informace, které v dotazníku uvedete, budou 
sloužit ke zkvalitnění činnosti na ZŠ Husinec – Řež a s Vaším svolením i ve výzkumu, který provádím 
v rámci své bakalářské práce. 
 
Ředitelka školy s tímto dotazníkovým šetřením souhlasí. 
 
Děkuju za Váš čas a spolupráci. 
 

Martina Kolínková 
vychovatelka ŠD  

 

Vaši odpověď vždy označte křížkem. V některých otázkách je možné označit 
i více odpovědí. 
Pokud možno, vyplňujte dotazníky nezávisle na Vašem partnerovi/partnerce. 
 
1. Jsem   muž    žena 

 
 

2. Je mi   25 – 30   31 – 40    41 a více 
 

 

3. Vzdělání   základní   SŠ bez maturity  SŠ s maturitou  VŠ 
 

 

4. Jsem   ženatý/vdaná  svobodný/á   rozvedený/á   
 

 vdovec/vdova 
 
 

 
5. Počet dětí do 18 let:  1    2   3 a více 

 
 

6. Jsem ekonomicky    aktivní   neaktivní 
 

 

7. Hrubý příjem domácnosti:     do 16.000 Kč   16.001 – 25.000 Kč 
 

 25.001 – 35.000 Kč   více než 35.000  nevím 
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8. Jako dítě (6 – 15 let) jsem  
 

 pravidelně navštěvoval/a nějaký zájmový útvar (sportovní, umělecký,…). 
 občas navštěvoval/a nějaký zájmový útvar (sportovní, umělecký,…). 
 nenavštěvoval/a žádný zájmový útvar, protože jsem nechtěl/a. 
 nenavštěvoval/a žádný zájmový útvar, protože jsem z nějakých důvodů nemohla. 

 

8a. Pokud ano, pak to bylo 
 
 na přání rodičů. 
 mé přání. 
 z doporučení někoho jiného. 
 
8b. Pokud jsem nějaký kroužek navštěvoval/a, pak 
 
 jsem jej navštěvoval/a velmi rád/a. 
 jsem jej navštěvoval/a sice rád/a, ale nebylo to to, co bych opravdu chtěl/a. 
 jsem do něj chodil/a, protože mě do něj nutili chodit. 
  
8c. Navštěvoval/a jsem kroužek 
 
 hudební (zpěv, hra na hudební nástroj) 
 výtvarný 
 divadelní 
 technický (rukodělné práce – se dřevem, kovem, šití,…)  
 vědecký (přírodovědný…) 
 sportovní (Sokol, fotbal, hasič, turistika…) 
 náboženství 
 jiný 
 nevzpomínám si 
 

9. Máte přehled o nabídce volnočasových aktivit v obci Husinec – Řež? 
 
 Ano, mám velmi dobrý o všech takových aktivitách. 
 Ano, mám poměrně dobrý přehled. 
 Ne, nemám příliš dobrý přehled. 
 Ne, nemám vůbec žádný přehled. 
 Nevím. 
 

10. Líbí se Vám nabídka organizovaných volnočasových aktivit v obci Husinec – Řež? 
 
 Jsem rozhodně spokojen/a. 
 Jsem spíše spokojen/a. 
 Spíše ne. 
 Rozhodně ne. 
 Nevím, nedokážu posoudit. 
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11. Máte přehled o nabídce zájmových kroužků na naší škole? 
 
 Ano, mám velmi dobrý o všech. 
 Ano, mám poměrně dobrý přehled. 
 Ne, nemám příliš dobrý přehled. 
 Ne, nemám vůbec žádný přehled. 
 Nevím. 
 

12. Jak se Vám líbí nabídka zájmových kroužků na naší škole? 
 

 Jsem rozhodně spokojen/a. 
 Jsem spíše spokojen/a. 
 Spíše ne. 
 Rozhodně ne. 
 Nevím, nedokážu posoudit. 
 

 
13. Věk mých dětí, které v současnosti navštěvují ZŠ Husinec – Řež: 

 
 6 – 7    8 – 9    10 – 11    12 
 

14. Kde Vaše děti (6 – 12 let) tráví nejčastěji svůj volný čas během týdne (po vyučování)? 
 
 ve školní družině 
 v nějakém zájmovém kroužku (i mimo naši školu) 
 doma (s rodiči, prarodiči) 
 doma (samy) 
 doma (s kamarády) 
 venku (s kamarády) 
 doma u kamarádů 
 jinde 
 
14a. Pokud dítě tráví svůj volný čas i v zájmovém kroužku (i mimo naši školu), pak jde 
o kroužek/ky 
 
 umělecký (hudební, divadelní, taneční) 
 rukodělný, výtvarný 
 sportovní 
 turistický 
 počítačový 
 jazykový 
 náboženský 
 jiný 
 
14b. Vaše dítě během jednoho týdne navštěvuje tyto kroužky 
 
 denně nebo téměř denně 
 2 – 3 krát týdně 
 1 krát týdně 
 méně často 
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14c. Provozovatelem těchto kroužků či kurzů je: 
 
 škola 
 DDM (dům dětí a mládeže) 
 ZUŠ (základní umělecká škola) 
 občanské sdružení (Junák, Sokol, Skaut…) 
 soukromá agentura 
 církev 
 nevím 
 
14d. Kdo u Vás nejčastěji přichází s nápady, jakých volnočasových aktivit by se mohlo Vaše 
dítě zúčastnit? 
 
 dítě samo 
 rodiče nebo další dospělí členové rodiny 
 učitelé nebo další pracovníci školy 
 kamarádi dítěte 
 známí rodičů 
 nikdo 
 
14e. Kdo měl největší vliv na výběr kroužků či kurzů, které Vaše dítě navštěvuje? 
 
a) umělecký kroužek (hudeb., divad., taneč.):   samo dítě 

 rodiče nebo další dospělí členové rodiny 
 učitelé nebo další pracovníci školy 
 kamarádi dítěte 
 známí rodičů 
 nevím 
 

b) rukodělný, výtvarný:     samo dítě 
 rodiče nebo další dospělí členové rodiny 
 učitelé nebo další pracovníci školy 
 kamarádi dítěte 
 známí rodičů 
 nevím 
 

c) sportovní:      samo dítě 
 rodiče nebo další dospělí členové rodiny 
 učitelé nebo další pracovníci školy 
 kamarádi dítěte 
 známí rodičů 
 nevím 

d) turistický:      samo dítě 
 rodiče nebo další dospělí členové rodiny 
 učitelé nebo další pracovníci školy 
 kamarádi dítěte 
 známí rodičů 
 nevím 
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e) počítačový:      samo dítě 
 rodiče nebo další dospělí členové rodiny 
 učitelé nebo další pracovníci školy 
 kamarádi dítěte 
 známí rodičů 
 nevím 
 

f) jazykový:      samo dítě 
 rodiče nebo další dospělí členové rodiny 
 učitelé nebo další pracovníci školy 
 kamarádi dítěte 
 známí rodičů 
 nevím 
 

g) náboženský:      samo dítě 
 rodiče nebo další dospělí členové rodiny 
 učitelé nebo další pracovníci školy 
 kamarádi dítěte 
 známí rodičů 
 nevím 

 
 
15. Je pro Vás důležité, aby Vaše dítě/děti navštěvovalo/y zájmové kroužky nebo se věnovaly 

zájmovým aktivitám? 
 
 ano 
 spíše ano 
 spíše ne 
 ne 
 nevím 
 
15a. Pokud ano,  jakou důležitost přikládáte následujícím přínosům volnočasových aktivit 
pro Vaše dítě? (obodujte známkami 1 – 4, přičemž 1 je nejdůležitější) 
 

Tráví smysluplně volný čas 

Získá nové informace, pozná něco nového 

Naučí se naplánovat si věci, rozvrhnout si svůj čas 

získá kamarády, z nichž se mohou stát dobří přátelé 
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15b. Máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastňovalo různých jednorázových nebo občasných 
aktivit? 
 
a) sportovní odpoledne:    mám zájem a tyto akce pro své dítě využívám 

 mám zájem, ale dosud jsem je nevyužil/a 
 nemám zájem 
 nevím 
 

b) letní tábory:     mám zájem a tyto akce pro své dítě využívám 
 mám zájem, ale dosud jsem je nevyužil/a 
 nemám zájem 
 nevím 

 
c) víkendové pobyty:    mám zájem a tyto akce pro své dítě využívám 

 mám zájem, ale dosud jsem je nevyužil/a 
 nemám zájem 
 nevím 

 
d) zimní pobyty:     mám zájem a tyto akce pro své dítě využívám 

 mám zájem, ale dosud jsem je nevyužil/a 
 nemám zájem 
 nevím 

 
e) školy v přírodě:     mám zájem a tyto akce pro své dítě využívám 

 mám zájem, ale dosud jsem je nevyužil/a 
 nemám zájem 
 nevím 
 

16.  Jak je pro Vás důležitá cena při výběru volnočasových aktivit pro dítě? 

 velmi důležitá 
 spíše důležitá 
 spíše nedůležitá 
 zcela nedůležitá 

 

17. Jak je pro Vás důležitá vzdálenost nabízené volnočasové aktivity od místa bydliště při výběru 
volnočasových aktivit pro dítě? 
 
 velmi důležitá 
 spíše důležitá 
 spíše nedůležitá 
 zcela nedůležitá 
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18. Jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria při výběru volnočasové aktivity pro dítě? 
 
Zájem/přání dítěte:     velmi důležitá 
        spíše důležitá 
        spíše nedůležitá 
        zcela nedůležitá 
        nevím 
 
Přínos, užitečnost pro dítě:    velmi důležitá 
        spíše důležitá 
        spíše nedůležitá 
        zcela nedůležitá 
        nevím 
 
Vzdálenost, dostupnost:     velmi důležitá 
        spíše důležitá 
        spíše nedůležitá 
        zcela nedůležitá 
        nevím 
 
Kolik času dítěte aktivita vyžaduje:   velmi důležitá 
        spíše důležitá 
        spíše nedůležitá 
        zcela nedůležitá 
        nevím 
 
Kolik času dospělých aktivita vyžaduje:   velmi důležitá 
        spíše důležitá 
        spíše nedůležitá 
        zcela nedůležitá 
        nevím 
 
Jednoduchost výběru     velmi důležitá 
        spíše důležitá 
        spíše nedůležitá 
        zcela nedůležitá 
        nevím 
 
Přání rodičů/příbuzných     velmi důležitá 
        spíše důležitá 
        spíše nedůležitá 
        zcela nedůležitá 
        nevím 
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19.  Kdybyste potřeboval/a získat informace o kroužcích, kurzech a volnočasových aktivitách 
pro Vaše děti, jaké zdroje byste nejspíše využil/a? 
 
 škola, učitelé 
 přímo dítě 
 známí, přátelé 
 internet 
 místní tisk 
 kulturní přehled či jiná brožura zaměřená na toto téma 
 plakáty, reklamní lístky apod. 
 jiný zdroj 
 nevím 

 
20. Jaké další volnočasové aktivity (zájmový kroužek, kurz), které v naší škole chybí, byste 

navrhl/a či doporučil/a? 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

21. Přijal/a byste nabídku víkendové akce pro děti, která by byla zaměřena na prevenci agresivity, 
šikany, záškoláctví, virtuálních drog (závislost na počítačových a mobilních hrách včetně 
kiberšikany – př. šikana prostřednictvím Facebooku), dále akcí zaměřených na společenskou 
etiketu, výchovu ke zdraví, na upevnění dětského kolektivu vůbec apod.? 
 
 rozhodně ano 
 spíše ano 
 spíše ne 
 rozhodně ne 
 nevím    
 

 
 
 Souhlasím, aby uvedené údaje byly použity jako podklad pro výzkum v rámci zmiňované 
bakalářské práce.          

 
 

VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK MI PROSÍM ODEVZDEJTE DO ÚTERÝ 6. DUBNA 2010. 
 
 

Ještě jednou DĚKUJU za spolupráci. 
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ŽÁK ČÍSLO Jsem… Do školy chodím… 
Nejnáročnější 

vyučovací předmět 
je… 

Rodiče mi s domácí 
přípravou… 

Navštěvuješ 
nějaký zájmový 
kroužek u nás 

na škole? 

Jsi spokojen s nabídkou kroužků? 

Jaký kroužek bys 
ještě přidal do 

nabídky? 
 

Jezdíš na 
školu 

v přírodě 
rád/a? 

Škola v přírodě by 
měla být… 

1 
 

DÍVKA velmi ráda ČJ pomáhají NE Neodpověděla Plavání ANO Na horách 

2 DÍVKA velmi ráda ČJ pomáhají NE Neodpověděla Aerobic ANO V zahraničí (moře) 

3 DÍVKA ráda M pomáhají ANO ANO Francouzštinu ANO V zahraničí (moře) 

4 DÍVKA ráda Př pomáhají ANO SPÍŠE ANO, ale ještě bych nějaký 
přidala 

Plavání ANO V zahraničí (moře) 

5 CHLAPEC rád TV pomáhají NE SPÍŠE ANO, ale ještě bych nějaký 
přidal 

Házenou ANO U vody 

6 CHLAPEC nerad AJ pomáhají NE ANO Plavání ANO V zahraničí (moře) 

7 CHLAPEC rád AJ pomáhají NE ANO Neodpověděl ANO U vody 

8 CHLAPEC nerad M nepomáhají ANO SPÍŠE ANO, ale ještě bych nějaký 
přidal 

Plavání ANO U vody 

9 CHLAPEC nerad ČJ nepomáhají NE SPÍŠE ANO, ale ještě bych nějaký 
přidal 

Plavání ANO V zahraničí (moře) 
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ŽÁ
K

 Č
ÍS

LO
 

(r
o

čn
ík

) 

Kdybych si mohl/a vybrat, tak 
ve svém volném čase… 

Je ve 
škole 

někdo, 
komu 

bych se 
mohl 

svěřit? 

Byl/a jsi 
někdy 

v situaci, 
kdy jsi 

potřebovala 
pomoc, ale 
nevěděl/a 

jsi, komu se 
svěřit? 

S jakými problémy 
se chceš nejčastěji 

svěřit? 

Pokud se ti 
podařilo se 
svěřit, co se 
pak stalo? 

Co pro tebe znamená „závažný problém“? 

Myslíš si, že 
ve škole se 

nachází 
někdo, kdo 

by se 
potřeboval 

svěřit se 
závažným 

problémem? 

Myslíš 
si, že 
mu 

v těchto 
dnech 
hrozí 

nebezpe
čí? 

Za kým bys 
šel/šla, 
kdybys 

zjistil/a, že 
tvůj 

spolužák/spol
užačka je 

v nesnázích? 

1 budu číst knihy, pomáhat 
rodičům s domácími pracemi, 
navštívím prarodiče nebo 
příbuzné 

Barboře 
H., Elišce 

NE S jinými problémy. 
(bez konkrétního 
příkladu) 

Nic Pětka z matematiky na vysvědčení. ANO NE Za mámou 

2 budu číst knihy, pomáhat 
rodičům s domácími pracemi, 
navštívím prarodiče nebo 
příbuzné 

Barboře 
H., Elišce, 
Markétě 

NE S jinými problémy. 
(bez konkrétního 
příkladu) 

Ulevilo se mi a 
problém se 
pak dal dál 
řešit 

Když o mě řekne někdo před celou třídou něco, co není pravda, ale nemůžu to 
dokázat a všichni se mi smějí 

ANO NE Za dalším 
kamarádem 

3 půjdu ke kamarádce, u které 
přespím, budu sportovat, 
navštívím prarodiče nebo jiné 
příbuzné 

Markétě a 
Barboře 

H. 

ANO S problémy ve 
škole (učení, vztahy 
s učiteli) 

Ulevilo se mi, 
ačkoli se tím 
problém 
nevyřešil 

Pětka z matematiky na vysvědčení, když mě kamarádka pomlouvá za zády, když je 
komukoli a jakkoli ubližováno (nemusí to být jen šikana) 

ANO ANO Za dalším 
kamarádem 

4 budu brouzdat po internetu, 
číst knihy, půjdu ke 
kamarádce, u které přespím 

Elišce ANO S problémy ve 
škole (učení, vztahy 
s učiteli) 

Ulevilo se mi, 
ačkoli se tím 
problém 
nevyřešil 

Když mě kamarádka pomlouvá za zády; když o mě řekne někdo před celou třídou 
něco, co není pravda, ale nemůžu to dokázat a všichni se mi smějí; když mě 
šikanuje spolužák/ci; když je komukoli a jakkoli ubližováno a ti, co o tom vědí, mlčí, 
ačkoli by mohli pomoct alespoň tím, že to oznámí 

ANO ANO Za učitelem 

5 budu komunikovat s někým 
přes Facebook, e-mail, Skype, 
ICQ apod. 

ANO ANO S problémy ve 
škole (učení, vztahy 
s učiteli) 

Nic Pětka z matematiky na vysvědčení; když je komukoli a jakkoli ubližováno a ti, co o 
tom vědí, mlčí, ačkoli by mohli pomoct alespoň tím, že to oznámí 

NE NE Za dalším 
kamarádem 

6 budu hrát hry na počítači, 
internetu, play-station apod. 

ANO ANO S problémy ve 
škole (vztahy mezi 
spolužáky) 

Říkal jsem si: 
„Radši jsem si 
to měl nechat 
pro sebe.“ 

Pětka z matematiky; když mě kamarád/ka pomlouvá za zády; Když o mě řekne 
někdo před celou třídou něco, co není pravda, ale nemůžu to dokázat a všichni se 
mi smějí; když je komukoli a jakkoli ubližováno (nemusí to být jen šikana) 

NE NE Za učitelem 

7 budu hrát hry na počítači, 
internetu, play-station apod., 
budu číst časopisy, dívat se na 
TV, DVD, Video 

ANO NE S problémy ve 
škole (vztahy mezi 
spolužáky) 

Ulevilo se mi a 
problém se 
pak dal dál 
řešit 

Když o mě řekne někdo před celou třídou něco, co není pravda, ale nemůžu to 
dokázat a všichni se mi smějí 

ANO NE Za dalším 
kamarádem 

8 budu komunikovat s někým 
přes Facebook, e-mail, Skype, 
ICQ apod., budu číst knihy, 
půjdu ven 

ANO, naší 
partě 

ANO S problémy z okolí 
svého bydliště 
(vztahy 
s kamarády, se 
sousedy,…) 

Nic Všechno ANO ANO Za dalším 
kamarádem 

9 půjdu na ryby ANO, 
Nicolasovi 

NEVÍM S problémy ve 
škole (učení, vztahy 
s učiteli) 

Nic Pětka z matematiky; Když mě šikanuje spolužák/ci; Když je komukoli a jakkoli 
ubližováno a ti, co o tom vědí, mlčí, ačkoli by mohli pomoct alespoň tím, že to 
oznámí 

NEVÍM NE Za učitelem 
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ŽÁK 
ČÍSLO 

(ročník) 

Za kterou 
osobou bys 

šel/šla, kdybys 
ty sám/sama 

byl/a 
v nesnázích? 

Co si 
myslíš o 

uvedeném 
příběhu? 

Je to… 

Kdyby se ti Pavlík ještě 
v ten den svěřil s tím, co se 

mu stalo,… 

Zažil/a jsi 
někdy 

podobnou 
situaci jako 

Pavlík? 

Pokud ano, 
komu jsi o 

tom nejdříve 
řekl/a? 

Povídáš si doma 
s rodiči o tom, 

co se dělo v ten 
den ve škole? 

Dostáváš od 
rodičů 

kapesné? 

Pokud ano, 
v jakém 

rozmezí? 

Pokud 
ano, jak 

s ním 
nakládáš? 

Už jsi 
někdy 
slyšel 
slovo 
AIDS? 

Pokud 
ano, 
umíš 

napsat 
jedním 
slovem, 
co to je? 

Už jsi 
slyšel 
slovo 

„droga, 
drogy“? 

Kde ses 
se 

slovem 
„droga“ 
poprvé 

setkal/a? 

1 máma, táta, 
babička 

šikana Řekla bych to ihned svým 
rodičům 

NE  ANO Ne, nikdy   NE  ANO V televizi 
(případně 

rádiu) 

2 kamarád, máma, 
táta 

šikana Neřekla bych nikomu nic a 
na toho kluka bych si sama 
počkala 

NE  ANO Ano, 
pravidelně 

101 – 150 Kč Šetřím si 
jej 

NE  NE  

3 máma, táta šikana Řekla bych to následující 
den paní učitelce ve škole 

NE  ANO Ne, nikdy   ANO Nemoc ANO V 
časopise, 
novinách 

4 kamarád, máma, 
táta 

šikana Řekla bych to následující 
den paní učitelce ve škole 

NE  NĚKDY Ano, 
pravidelně 

0 – 50 Kč Jak kdy NE  ANO V 
časopise, 
novinách 

5 táta šikana Řekl bych to následující den 
paní učitelce ve škole 

ANO Kamarádovi, 
kamarádce, 
kamarádům 

NE Ano, ale jen 
někdy 

Více Šetřím si 
jej 

NE  ANO Viděl 
jsem to 

6 máma šikana Zachoval bych se jinak – zbil 
bych ho 

NE  NĚKDY Ano, ale jen 
někdy 

51 – 100 Kč Jak kdy NE  ANO V televizi 
(případně 
v rádiu) 

7 kamarád, táta, 
dědeček 

šikana Šel bych přímo na Policii ČR ANO Rodičům ANO Ne, nikdy   NE  ANO V televizi 
(případně 
v rádiu) 

8 kamarád, máma, 
táta 

šikana Řekl bych to následující den 
paní učitelce ve škole 

ANO Rodičům NĚKDY Ano, ale jen 
někdy 

0 – 50 Kč Jak kdy ANO Ne ANO Jinak 

9 kamarád šikana Řekl bych to ihned svým 
rodičům 

NE  NĚKDY Ano, ale jen 
někdy 

101 – 150 Kč Šetřím si 
jej 

NE  ANO V televizi 
(případně 
v rádiu) 



Příloha 7 

 

   

 

 

Graf č. 1 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

25 - 30 31 - 40 let 41 a více

P
o

če
t 

ro
d

ič
ů

Věk

Věk rodičů

MUŽI

ŽENY

 

Graf č. 2 

 

0

2

4

6

8

10

P
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í

Vzdělání

Nejvyšší dosažené vzdělání rodičů

MUŽI

ŽENY

 

Graf č. 3 



Příloha 7 

 

   

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

P
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í

Rodinný stav

Rodinný stav jednotlivých rodičů

MUŽI

ŽENY

 

Graf č. 4 

 

0

2

4

6

8

10

1 dítě 2 děti 3 a více dětí

P
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í

Počet dětí

Počet dětí do 18 let

MUŽI

ŽENY

 

Graf č. 5 

 

0
2

4

6

8
10

12

14

16

18

Aktivní Neaktivní Neodpověděli

P
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í

Ekonomická aktivita

Ekonomická aktivita rodičů

MUŽI

ŽENY

 

Graf č. 6 



Příloha 7 

 

   

 

0
1
2
3
4
5
6
7

P
o

če
t 

o
d

p
o

vě
d

í

Hrubý příjem domácnosti (v Kč)

Jaký je hrubý příjem vaší domácnosti?

MUŽI

ŽENY

 

Graf č. 7 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

hudební (zpěv, hra na hudební nástroj)

výtvarný

divadelní

technický (rukodělné práce - se dřevem, kovem, šití,…)

vědecký (přírodovědný,…)

sportovní (Sokol, fotbal, hasič, turistika,…)

náboženství

jiný

nevzpomínám si

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Kroužky, které jsem jako dítě navštěvoval/a

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 8 

 

0 5 10 15

na přání rodičů

mé přání

z doporučení někoho jiného

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Pokud jsem nějaký zájmový útvar navštěvoval/a, pak to 
bylo…

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 9 



Příloha 7 

 

   

 

0 5 10 15

jsem jej navštěvoval/a rád/a

jsem jej navštěvoval/a rád/a, ale nebylo to 
to, co bych opravdu chtěl/a

jsem do něj chodil/a, protože mě do něj 
nutili chodit

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Pokud jsem nějaký kroužek navštěvoval/a, pak…

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 10 

 

0 5 10 15

Ano, mám velmi dobrý přehled o …

Ano, mám poměrně dobrý přehled.

Ne, nemám příliš dobrý přehled.

Ne, nemám vůbec žádný přehled.

Nevím.

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Máte přehled o nabídce volnočasových aktivit 
v obci Husinec - Řež?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 11 

 

0 2 4 6 8

Jsem rozhodně spokojen/a.

Jsem spíše spokojen/a.

Spíše ne.

Rozhodně ne.

Nevím, nedokážu posoudit.

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Líbí se Vám nabídka organizovaných volnočasových aktivit 
v obci Husinec - Řež?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 12 



Příloha 7 

 

   

 

0 2 4 6 8 10 12

Ano, mám velmi dobrý přehled o všech.

Ano, mám poměrně dobrý přehled.

Ne, nemám příliš dobrý přehled.

Ne, nemám vůbec žádný přehled.

Nevím.

Neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Máte přehled o nabídce zájmových kroužků na naší škole?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 13 

 

0 2 4 6 8 10

Jsem rozhodně spokojen/a.

Jsem spíše spokojen/a.

Spíše ne.

Rozhodně ne.

Nevím, nedokážu posoudit.

Neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Jak se Vám líbí nabídka zájmových kroužků na naší škole?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 14 

 

0 2 4 6 8 10 12

6 až 7

8 až 9

10 až 11

12

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Věk mých dětí, které v současnosti navštěvují 

ZŠ Husinec - Řež

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 15 



Příloha 7 

 

   

 

0 2 4 6 8 10 12

ve školní družině

v nějakém zájmovém kroužku (i mimo …

doma (s rodiči, prarodiči)

doma (samy)

doma (s kamarády)

venku (s kamarády)

doma u kamarádů

jinde

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Kde Vaše děti (6 - 12 let) tráví nejčastěji svůj volný čas během 
týdne (po vyučování)?

ŽENY

MUŽI 

 

Graf č. 16 

 

 

 

 

0 2 4 6 8 10

umělecký (hudební, divadelní, …

sportovní

počítačový

náboženský

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Pokud dítě tráví svůj volný čas i v zájmovém kroužku 
(imimo naši školu), pak jde o kroužek/ky

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 17 



Příloha 7 

 

   

 

0 2 4 6 8

denně nebo téměř denně

2 - 3krát týdně

1krát týdně

méně často

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Vaše dítě během jednoho týdne navštěvuje tyto 
kroužky

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 18 

0 2 4 6 8 10

škola

DDM (dům dětí a mládeže)

ZUŠ (základní umělecká škola)

občanské sdružení (Junák, Sokol, Skaut,…)

soukromá agentura

církev

nevím

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Provozovatelem těchto kroužků je

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 19 

 

0 2 4 6 8 10 12

dítě samo

rodiče nebo další dospělí členové rodiny

učitelé nebo další pracovníci školy

kamarádi dítěte

známí rodičů

nikdo

neodpověděli

Počet odpovědí

O
dp

ov
ěď

Kdo u Vás nejčastěji přichází s nápady, jakých volnočasových 

aktivit by se mohlo Vaše dítě zúčastnit?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 20 



Příloha 7 

 

   

 

0 2 4 6 8 10 12

samo dítě

rodiče nebo další dospělí členové rodiny

učitelé nebo další pracovníci školy

kamarádi dítěte

známí rodičů

nevím

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Kdo měl největší vliv na výběr kroužků či kurzů, které Vaše dítě 

navštěvuje?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 21 

0 5 10 15

ano

spíše ano

spíše ne

ne

nevím

Počet odpovědí

O
dp

ov
ěď

Je pro Vás důležité, aby Vaše dítě/děti navštěvovalo/y 
zájmové kroužky nebo se věnovaly zájmovým 

aktivitám?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 22 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

tráví smysluplně volný čas

získá nové informace, pozná něco nového

naučí se naplánovat si věci, rozvrhout si svůj čas

získá kamarády, z nichž se mohou stát dobří 
přátelé 

neodpověděli

Známka (1 = nejdůležitější, 4 = nejméně důležité)

O
d

p
o

vě
ď

Pokud ano, jakou důležitost přikládáte následujícím přínosům volnočasových 

aktivit pro Vaše dítě? 
(přiřaďte známky 1 - 4)

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 23 



Příloha 7 

 

   

 

0 5 10 15

sportovní odpoledne

letní tábory

víkendové pobyty

zimní pobyty

školy v přírodě
M

U
ŽI

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastňovalo 
jednorázových nebo občasných aktivit?

neodpověděli

nevím

nemám zájem

mám zájem, ale dosud 
jsem je nevyužil/a

mám zájem a tyto akce 
pro své dítě využívám

 

Graf č. 24 

 

 

 

 

 

0 5 10 15

sportovní odpoledne

letní tábory

víkendové pobyty

zimní pobyty

školy v přírodě

ŽE
N

Y

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastňovalo 
jednorázových nebo občasných aktivit?

neodpověděli

nevím

nemám zájem

mám zájem, ale dosud 
jsem je nevyužil/a

mám zájem a tyto akce 
pro své dítě využívám

 

Graf č. 25 



Příloha 7 

 

   

 

 

0 2 4 6 8 10

velmi důležitá

spíše důležitá

spíše nedůležitá

zcela nedůležitá

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Jak je pro Vás důležitá cena při výběru volnočasových 
aktivit pro dítě?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 26 

 

 

 

 

 

0 2 4 6 8

velmi důležitá

spíše důležitá

spíše nedůležitá

zcela nedůležitá

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Jak je pro Vás důležitá vzdálenost nabízené volnočasové 
aktivity od místa bydliště při výběru volnočasových 

aktivit pro dítě?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 27 



Příloha 7 

 

   

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

zájem/přání dítěte

přínos, užitečnost pro dítě

vzdálenost, dostupnost

kolik času dítěte aktivita vyžaduje

kolik času dospělých aktivita vyžaduje

jednoduchost výběru

přání rodičů/příbuzných

M
U

ŽI

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria při výběru volnočasové 

aktivity pro dítě?

neodpověděli

nevím

zcela nedůležitá

spíše nedůležitá

spíše důležitá

velmi důležitá

 

Graf č. 28 

 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

zájem/přání dítěte

přínos, užitečnost pro dítě

vzdálenost, dostupnost

kolik času dítěte aktivita vyžaduje

kolik času dospělých aktivita vyžaduje

jednoduchost výběru

přání rodičů/příbuzných

ŽE
N

Y

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Jak jsou pro Vás důležitá následující kritéria při výběru volnočasové 
aktivity pro dítě?

neodpověděli

nevím

zcela nedůležitá

spíše nedůležitá

spíše důležitá

velmi důležitá

 

Graf č. 29 



Příloha 7 

 

   

 

0 2 4 6 8 10 12 14

škola, učitelé

přímo dítě

známí, přátelé

internet

místní tisk

kulturní přehled či jiná brožura …

plakáty, reklamní lístky apod.

jiný zdroj

nevím

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Kdybyste potřeboval/a získat informace o kroužcích, kurzech a 

volnočasových aktivitách pro Vaše děti, jaké zdroje byste nejspíše 
využil/a?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 30 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

neodpověděli

umělecký (divadelní, taneční, zpěv, ...)

sportovní (fotbal, basketbal, aerobic, ...)

jazykový

počítačový

deskové hry (šachy,…)

vycházky, výlety (dějepisné, …

vyrábění (ruční práce, kreslení, …)

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Jaké další volnočasové aktivity (zájmový kroužek, kurz), které v 
naší škole chybí, byste navrhl/a či doporučil/a?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 31 



Příloha 7 

 

   

 

0 1 2 3 4 5 6 7

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

nevím

neodpověděli

Počet odpovědí

O
d

p
o

vě
ď

Přijal/a byste nabídku víkendové akce pro děti, která by byla 

zaměřena na prevenci šikany, agresivity atd. a dále akcí 
zaměřených na společenskou etiketu, výchovu ke zdraví, na 

upevnění dětského kolektivu vůbec apod.?

ŽENY

MUŽI

 

Graf č. 32



Příloha 8 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, jmenuji se 

 

…………………………….
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Jmenuji se…………………………………… 

 a tento článek bych dal(a) přečíst ještě… 

 

……………………………………., protože: ……………………………………., protože: 

  

……………………………………., protože: ……………………………………., protože: 

  

 


