Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Katedra informačních technologií a technické výchovy

Volný čas žáků na I. stupni základní školy

Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jiřina Pávková
Autorka: Dana Koudelková
Učitelství I. stupne ZŠ, anglický jazyk
Denní studium
Prosinec 2005

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně s použitím uvedené literatury.

Dana Koudelková
Praha, 8.12.2005

Děkuji své školitelce PhDr. Jiřině Pávkové
za odborné vedení v přátelské

atmosféře,

všem podporovatelům, poradcům a těm,
kteří mi pomáhali při vzniku práce.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Školní rok 2002/2003

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
(projektu, uměleckého díla, uměleckého výkonu)

Pro:

Dana Koudelková

Obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (specializace anglický jazyk)
Název tématu: Volný čas žáků 1. stupně ZŠ

Pokyny pro vypracování:
-

na základě studia odborné literatury zpracujte teoretická východiska (současný stav
zkoumané problematiky
zvolte vhodné metody průzkumu, sestavte dotazník pro žáky a rodiče, ověřte
v předvýzkumu, upravte;
realizujte průzkum na ZŠ;
zpracujte získané údaje, na jejich základě navrhněte způsoby pedagogického
ovlivňování volného času na ZŠ.

Rozsah grafických prací:
Rozsah průvodní zprávy: 60 stran
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Jiřina Pávková
Datum zadání diplomové práce: 19.11.2002
Termín odevzdání diplomové práce: 31.3.2004

doc. Ing. František Mošna, CSc.
vedoucí katedry ITTV

V Praze dne: 19.11.2002

ANOTACE

Práce mapuje prostor současného volného času žáků I. stupně základní školy, využití
školských i mimoškolských institucí pro zájmové vzdělávání, případně práce jiných
spolupracovníků.
Teoretická část se zabývá čtyřmi základními oblastmi:
•

různá pojetí volného času

•

fenomén pedagogického ovlivňování volného času

•

činnosti v době mimo vyučování

•

charakteristika dítěte mladšího školního věku.

Praktická část zkoumá, jak děti mladšího školního věku prožívají a tráví svůj volný čas na
pozadí srovnání ves - maloměsto - velkoměsto, popisuje i průběh průzkumu a výsledky
reflektivní analýzy.

Klíčová

slova:

volný čas, svobodné rozhodování, odpočinek, zábava, dobrovolné

vzdělávání, zájmová činnost, organizování volného času, ovlivňování volného času, dítě
mladšího školního věku, hodnoty a postoje, školská zařízení pro zájmové vzdělávání,
specializované instituce pro zájmovou činnost dětí a mládeže, otevřená spolupráce s nimi.

Budoucnost bude náležet nejen vzdělanému člověku, ale člověku, který je vzdělaný v tom, jak
moudře využívat svůj čas.... " (C.K. Brightbill)
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ÚVOD A CÍL PRÁCE
Zadání tématu Volný čas žáků I. stupně základní

školy rozumím jako odkazu

к volnému času dětí mladšího školního věku, který mohou trávit po povinném vyučování ve
škole nejen v rámci rodinného prostředí, ale samozřejmě i ve spolupráci se školou,
mimoškolskými institucemi aj.

Jako studentka oboru učitelství I. stupně základní školy v kombinaci s anglickým jazykem
jsem se dobrovolně ocitla v relativně neznámé oblasti. Zpočátku mi orientaci v ní
usnadňovaly mé dlouholeté zkušenosti táborové vedoucí letních dětských táborů, avšak pro
bližší uchopení tématu bylo zapotřebí systematické práce zeširoka.
Četla jsem odbornou literaturu, sledovala vývoj pojmosloví a zkoumala jsem stav volného
času dětí mladšího školního věku u nás. Původně jsem zamýšlela i určité srovnání se situací
v Rakousku, kde jsem strávila na Volkschule 23, Wolfnitz- Klagenfurt školní rok 2004/05
v rámci asistentského pobytu programu COMENIUS 2.2.B. Od tohoto záměru jsem však
ustoupila vzhledem к tamním právě probíhajícím školským reformám, které mění radikálním
způsobem pojetí a legislativní ukotvení volného času v rámci školy.
Dále jsem pak vymýšlela a ve 3., 4. a 5. ročnících tří různých základních škol s dětmi
realizovala průzkum ohledně jejich volného času, čímž jsem se dostala na konkrétnější
úroveň.
Formulovala jsem zpřesněné otázky, na které jsem hledala odpovědi: Jaký je současný
stav volného času dětí na I. stupni základní školy u nás? Existují v této oblasti rozdíly mezi
vsí, maloměstem a velkoměstem? Kdo všechno zasahuje do sféry volného času žáků I. stupně
ZŠ? Jaké jsou možnosti spolupráce s mnohými školskými i mimoškolskými institucemi pro
volný čas?

Cílem je pohled do prostoru současného volného času dětí mladšího školního věku
přinášející konkrétní informace a průzkumná zjištění očima průzkumníka- budoucí učitelky I.
stupně ZŠ, která chce zmapovat jeho stávající stav a na podkladě získaných údajů navrhnout
možné způsoby jeho pedagogického ovlivňování.
Mnohá východiska v oblasti volného času, myšlenkové proudy současnosti, vzdělávací
teorie i metody průzkumu jsou společné i jiným předmětům. I přes lokální charakter
prováděného průzkumu může tato práce ve spojení s podobnými zkušenostmi odjinud
Poskytnout opravdu cenné informace.
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Práce má teoretickou a praktickou část, které se navzájem vysvětlují a ukotvují.

Teoretická část zahrnuje tyto oblasti:
•

různá pojetí volného času

•

fenomén pedagogického ovlivňování volného času

•

činnosti v době mimo vyučování

•

charakteristika dítěte mladšího školního věku

V jednotlivých kapitolách se věnuji různým otázkám, které se vynořují se samozřejmostí
spojenou s různorodým a širokým záběrem volného času.

Praktická část popisuje realizaci průzkumu na třech základních školách zastupujících
rozdílná prostředí vsi, maloměsta a velkoměsta, jeho průběh a hlavně prezentuje výsledky
doplněné výslednou analýzou s otázkami. Praktickou část je možné považovat za počáteční
problém, východisko teoretické části, stejně jako za její doklad. Lze namítnout, že průzkum je
zde prezentován příliš obsáhle a popisně, já ho však považuji za ohnisko celé práce a jsem
přesvědčena, že právě jeho podrobné uvedení je nezbytné pro vykreslení mapované situace.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. Volný čas
1.1 Různá pojetí volného času

Vymezit pojem volný čas není zdaleka tak jednoduché, jako tato dvě slova mohou znít.
Každopádně to není nový pojem, i když se v dnešní moderní společnosti může jevit jako
v poslední době narůstající problém. Už v antické době můžeme najít první zmínky o volném
čase, které jsou spojovány s pojmem „scholé". Hodaň, J. (2002, s. 167) si neodpustí zmínit
také aristotelovské pojetí volného času, kdy se Aristoteles obrací na svobodné občany
s výzvou, že „volný čas mají proto, aby jej využívali ke svému zdokonalování, к dosahování
stále vyšší úrovně, a to z toho důvodu, že mají právo být voleni, a občané, jako voliči, mají
právo na to, aby si zvolili ty nejlepší ze svého středu." I když by bylo velice zajímavé
sledovat různá pojetí volného času po kulturně-historické ose, není mým cílem se tímto
zabývat. Já zde chci poukázat na současný stav a blíže jej popsat. Vždyť ještě dnešní
společnost sama vykazuje v této rovině obrovský nesoulad. Zatímco se např. národy Severní
Ameriky či Západní Evropy horečně zabývají „problematikou" volného času, na africkém
kontinentě či jinde lidé řeší otázku základního přežití.
Každý z nás si pod pojmem volný čas může představit něco jiného. Já bych zde ráda volný
čas stavila do vztahu „volný čas- děti a mládež",

avšak souhlasím s Korfovou, roz.

Wainerovou, H. (2004, s. 12), že „při vymezení tohoto pojmu není možné aplikovat přímo
definice různých autorů na kategorii dětí a mládeže. Pávková, J. (2003, s. 15) přesto krátce
zmiňuje určité rozdíly mezi volným časem dospělých a dětí, a to v rozsahu, obsahu, míře
samostatnosti a závislosti a nezbytnosti pedagogického ovlivňování.
Tak bychom mohli chtít najít různé charakteristiky volného času jak dle sociálních vrstev,
profesních rolí, zdraví, tak právě zmíněného věku. Leč literatura nabízí většinou obecná pojetí
volného

času,

ať

už

z hlediska

pedagogického,

sociologického,

psychologického,

filosofického, ekonomického aj.
Bývá tedy volný čas správně definován jako doba, ve které si člověk na základě svých
zájmů může dělat, co chce? Pokusme se hledat odpověď na tuto otázku v odborné literatuře.
Pedagogická encyklopédia Slovenska (1985, s. 557 ) uvádí, že „voľný čas je časť
mimopracovného času. Zahrnují sa do něj rodinné i mimoriadne kontakty zamerané na
rekreáciu, zábavu, výmenu informácií, kult. aktivity, akt. fyzický rozvoj a kontakt s prírodou.
Nezaraďuj í sa do něj činnosti mimoprac. času, ako je uspokojovanie každodenných
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prirodzených fyziologických potrieb (spánok, jedlo, starostlivosť o tělo a liečenie, pasivný
odpočinok), dom. páce, starosť o rodinu, cesta z práce a do práce." Toto pojetí však na volný
čas nahlíží pouze z dimenze času a činností.
Najdeme i ještě užší vymezení volného času jako „opaku doby nutné práce a povinností a
doby nutné k reprodukci sil." (Pedagogický slovník, 2001, s. 283)
Podobně, avšak podrobněji i se zahrnutím dimenze dobrovolnosti, definují Průcha, J.;
Walterová, E.; Mareš, J. (2005, s.) volný čas jako „čas, se kterým člověk může nakládat podle
svého uvážení a na základě svých zájmů. Doba, která zůstane z 24 hodin po odečtení času
věnovaného práci, péči o rodinu a domácnost, o vlastní fyzické potřeby včetně spánku."
Podobně i Spousta, V. (1997, s. 15): „každý člověk má svůj čas a prožívá jej jako svůj
život. Čas, který člověku zbývá jako protiváha nutných činností spjatých se zaměstnáním,
sociálními povinnostmi a biologickými nezbytnostmi, je čas prázdný, který každý může
naplnit v rámci daných podmínek svobodně, podle své vlastní vůle".
Ještě s větším důrazem na svobodné rozhodování vůči sobě samému mluví o volném čase
Dvořáček, J. (2004, s. 116). „Volný čas je doba, po kterou člověk patří sám sobě, může se
svobodně rozhodnout o činnostech, které mu přinášejí potěšení či odpočinek. Je to ta část dne,
v níž je člověk osvobozen od všech povinností pracovních, studijních, společenských, od
svých závazků к rodině i vůči sobě samému (ve smyslu uspokojování primárních potřeb)."
Uhájit zde zájmové činnosti konající se pravidelně a vyžadující po nás dodržovat určitá
pravidla, vzdělávání v cizích jazycích nebo i hru na hudební nástroj lze tak, že právě tím
rozhodujícím je naše svobodná volba.
„Volný čas je doba, kdy si své činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a
rádi, přinášejí nám pocit uspokojení a uvolnění." (Pávková, J.; Hájek, В.; Hofbauer, В.; aj.,
1999, s. 15)
Ještě specifičtěji ve stejném duchu uchopuje volný čas Němec, J. a kol. (2002, s. 65): „Je
to čas, v němž člověk svobodně volí a dělá takové činnosti, které mu přinášejí radost,
potěšení, zábavu, odpočinek, které obnovují a rozvíjejí jeho tělesné a duševní schopnosti,
popř. i tvůrčí schopnosti. Čas, v němž je člověk sám sebou, nejvíce patří sám sobě, kdy koná
Převážně svobodně a dobrovolně činnosti pro sebe, popř. pro druhé, ze svého vnitřního
Popudu a zájmu." К tomu se přibližuje Šípek, J. (2001, s. 97), když říká, že „volný čas je
psychologickým prostorem, ve kterém se člověk dostává „blíž sám sobě" a kde se může
Poměrně svobodně rodit, utvářet, modifikovat jasné představy o tom, kdo jsem, co chci, co
budu, kam jdu apod."
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Němec, J. také dodává, že „E. Bakalář správně doplňuje definici o dimenzi sociální, když
píše, že volný čas nemá jen dimenzi člověka- jednotlivce. Podle něj mnoho činností člověka
ve volném čase má společenský význam a dosah, člověk je koná ve skupinách, organizacích
s povědomím nějakých sociálních vazeb. Dokonce při mnoha činnostech člověk překračuje
sám sebe, svou aktivitou vytváří a spoluvytváří hodnoty a zároveň celá sociální sféra také
významně jeho činnost podmiňuje. ( Němec, J. a kol., 2002, s. 66)

Vážanský, M. (1992, s. 11) pak rozlišuje dva hlavní směry v chápání pojmu volný čas: ,,a)
negativní pojem volného času: volný čas v tomto slova smyslu znamená zbývající dobu
celkového denního průběhu, která zůstala po studijně nebo pracovně podmíněném čase,
povinnostech v domácnosti a uspokojení základních biologických potřeb atd.; b) pozitivní
pojem volného času: volný čas je charakterizován jako volně disponibilní časový prostor,
v němž by volný čas mohl pro jedince znamenat svobodu. Je také dobou, v níž se individuum
může nezávisle na jakýchkoli povinnostech výhradně svobodně realizovat a dělat to či ono,
к čemu jej nikdo nenutí а к čemu také není podvědomě nucen."
Vážanského negativnímu a pozitivnímu vymezení zcela odpovídá také pojetí Němce, J.
(2002, s. 87).
Právě ono negativní vymezení volného času, že „není časem pracovním, a že jeho pravý
obsah získáme odečtením času věnovaného aktivitám, jenž jedinec musí dělat od celkové
kategorie času mimopracovního" nepovažuje Urbánek, V. za přesné vymezení. Místo termínu
»negativní" používá „negativistické". Je přímo rozhořčen nad tím, že „negativistické pojetí
volného času pracuje s metodou postupného vyškrtávání činností, jenž do něj vůbec nepatří."
(Urbánek, V., 2002, s. 31-33) Tato metoda prý může pouze ukázat, co volný čas rozhodně
není, ale nikdy nedokáže říci, co volný čas vlastně je.
Avšak i v pozitivním vymezení nachází Urbánek, V. (2002, tamtéž) pojmovou nepřesnost
a dokazuje to na ukázce sociologa J. Červinky v článku: „Volný čas a pracovní den", kde se
píše: „Do volného času spadají činnosti spojené s aktivním odpočinkem, jako je sport, práce
jako hobby apod. Dále pak činnosti spojené s dalším sebevzděláváním, s výchovou dětí a
nakonec činnosti spojené s aktivní účastí na veřejném a kulturním živote." Souhlasím s ním,
že v plném rozporu к tomuto můžeme považovat, co píše Filipcová, B. (1967, s. 19): „do
volného času nepatří ty aktivity, jenž jedinec musí dělat, to znamená starost o domácnost,
výchova dětí."
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Hodaň, В. (2002, s. 169-172) mluví o „určitém zpochybňování termínu volný čas
v poslední době" a hlásí se к němu. Dle něj můžeme ve vývoji chápání volného času
rozlišovat dva směry: „První , pokračuje v linii Dumazediera, kterou kopíruje, nebo více či
méně rozvíjí. Ta pojímá volný čas jako komplex aktivit mimo pracovní, rodinné a
společenské závazky, jimiž se jedinec zabývá ze své vůle, aby si buď odpočinul, pobavil se
nebo svobodně zdokonaloval svou tvůrčí kapacitu. Druhý směr se v této linii vymezuje a do
určité míry nesystémově přináší některé nové možnosti." To je pochopitelné a dovolím si říci
nutné, neboť dynamika vyvíjející se moderní společnosti v různých érách (předprůmyslovou,
průmyslovou, informační apod.) přináší nové a jiné formy trávení volného času, které chceme
popsat a „uchopit".
Dumazedier ve své definici volného času vůbec nepracuje s časovou dimenzí. Tu právě
vedle dimenze činností uvádí Musil, J. (1985, s. 162-163): „Volný čas v dimenzi temporální
představuje tu část celkového časového fondu, která zůstane po odečtení pracovní doby a
úkonů s ní spojených, času věnovaného domácnosti, uspokojování biologicko-fyziologických
potřeb..."

Určitým zobecněním můžeme dojít к závěru, že volný čas je stavěn do protikladu к časům
ostatním pracovním, mnohdy i mimopracovním. Představuje neodmyslitelnou svobodnou
volbu a zájem každého z nás pro tu kterou činnost, odpočinek či načerpání nových sil a dobu
pro sebevzdělání. Ovšem pouze takového, které nijak nerozvíjí pracovní kvalifikaci.
Na závěr chci celou kapitolu podtrhnout citací z I. Preambule Teze Mezinárodní charty
výchovy ve volném čase (navrženou a schválenou na mezinárodním semináři WLRA o
výchově ve volném čase 2.-4.8.1993 v Jeruzalémě), která v jednom ze svých bodů píše, že
„volný čas je základním právem člověka, právě tak jako jeho právo na výchovu, práci, zdraví
a nikdo by neměl být poškozován z důvodu pohlaví, sexuální náklonnosti, věku, rasy,
náboženství, původu, zdravotního stavu, postižení nebo ekonomické pozice."
K.éž zajistíme všem lidem alespoň toto.

1.2 Funkce volného času

Funkce volného času by neměly být jen prázdnými pojmy uspokojující teoretické roviny,
ale měly by uspokojovat určité nervové vzrušení každého jedince. Nám, pedagogům, nemůže
být lhostejné, jak svůj volný čas tráví děti. Právě funkce volného času nám pomáhají lépe
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volnému času dětí porozumět a jsou tedy důležité pro jeho další ovlivňování nejen v rámci
užívání, ale především prožívání, jakožto prevence vnitřního pocitu prázdnoty, nudy.
V odborné literatuře můžeme najít různé funkce volného času, ty se opět liší autor od
autora.
Čihovský, J. (2002, s. 15) předkládá Dumazedierovo rozlišení funkcí volného času, které
spolu vždy více či méně vzájemně souvisejí, takto:
„1. odpočinek, zotavení, reprodukce pracovní síly,
2. rozptýlení, zábava, kompenzace, únik z monotónnosti práce, případně únik do fiktivních
činností imaginárního světa,
3. rozvoj osobnosti, který umožňuje širší účast na společenském dění a bezstarostnější kulturu
těla i ducha."
Podobné, i když poněkud zkrácené rozdělení uvádí Čáp, J. (1995, s. 306): ,,a) odpočinek,
b) zábava, c) rozvoj osobnosti". Dle něj nejsou zmíněné kategorie z hlediska důležitosti
rovnocenné, neboť hodnota kategorie odpočinku a zábavy spočívá v míře přispívání к rozvoji
osobnosti.
Stejně i Dvořáček, J. (2004, s. 116) se domnívá, že z pedagogického hlediska je vhodné
naplňovat tři funkce volného času (dle Staňkové, 1984): 1. odpočinek, 2. zábava, 3. vlastní
rozvoj člověka.
Podobné funkce uvádí Filipcová, B. ( 1967, s. 25-26): a) odpočinek a rekreace, b)
kompenzace jednostranných zátěží, c) informace a orientace (vzdělání). Jedná se stále spíše o
ty známější funkce volného času.
Vážanský, M. ( 1992, s. 14) prezentuje funkce volného času dle M. Kaplana tak, že musí
„a) umožňovat pocit nějak к něčemu patřit, b) rozvíjet pocit vlastní individuality, c)
zprostředkovat různé funkce jedince a uvést je v soulad, d) být společnosti a jedinci užitečný,
e) neumožňovat negativní zážitky a f) podněcovat tvůrčí síly člověka".
Kde může dnešní společnost, v níž je právo na volný čas již samozřejmostí, hledat a
následně najít optimální svobodnou cestu spojující jak potřebu odpočinku, zábavy i zapojení
do sociálního prostředí? Nahlédněme do další kapitoly věnující se volného času jako
fenoménu dnešní doby.
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1.3 Pedagogické ovlivňování volného času

„Jak nakládat svolným

časem se v budoucnosti

budeme učit stejně jako

vykonávat

profesi. Hned bychom měli začít posilovat smysl pro plnost života a pro volný čas jako životní
hodnotu, kterou si zasloužíme po dobré práci. (Spousta, V., 1997, s. 19)

Zcela jistě je zapotřebí, aby se děti svůj volný čas učily kvalitně využívat, a tím dávat
svému dětskému životu smysl. Potřebují pro to, jak se svým volným časem nakládat,
teoretický či praktický návod? Máme nějak zasahovat do trávení volného času dětí? Kdo my?
Jak a v jaké míře? Proč? V této kapitole předkládám několik náhledů z odborné literatury,
kterými se snažím к problematice pedagogického ovlivňování volného času přiblížit.
O volném čase dětí jakoby samozřejmě rozhodují ti, kteří se o děti starají, i když každé
dítě má pro svůj volný čas subjektivní kritéria. „Matka dovoluje dítěti bavit se hrou, která je
pro ně zároveň i učením, otec vede dítě к rozmanitým činnostem, které ovšem musí odpovídat
jeho věku a schopnostem. Později disponuje volný časem dítěte- školáka učitel, který mu
ukládá úkoly i mimo vyučování." ( Spousta, V., 1998, s. 12) U dítěte se tedy postupem času
probouzejí nejrůznější zájmy a ono se je samo snaží realizovat v čase, který mu po splnění
povinností zbývá.
Němec, J. ( 2002, s. 17) mluví přímo o pedagogickém ovlivňování volného času jako o
„specifické zvláštnosti volného času dětí a mládeže". Děti podle něj nemají dostatek
potřebných poznatků a zkušeností pro to, aby se správně orientovaly a pohybovaly
v nej různějších zájmových činnostech. Proto potřebují v tomto ohledu citlivé a nenásilné
vedení, vhodnou motivací předkládanou pestrou nabídku činností, z níž si mohou
dobrovolně vybrat.
Schneiderová, H a kol. (1988, s. 186) dále vysvětluje důležitost cílevědomé výchovy:
„veškerá činnost žáků mimo vyučování, prostředky a podmínky, v nichž tráví svůj volný čas,
výrazně ovlivňují utváření jejich osobnosti, názorů, vlastností, charakterových

rysů,

hodnotové orientace".

Pojetí volného času, s ním související problematika jeho pedagogického ovlivňování a
Příslušná terminologie prošly od minulého století do současnosti vývojem, v němž se objevilo
několik přístupů. Někdy se pro označení stejného jevu nebo jejich souborů souběžně užívaly
odlišné výrazy. Z jejich různorodosti pak vykrystalizovala označení, jež nakonec převládla a
užíváme jich dnes jako „výchova ve volném čase", „mimoškolní výchova", „výchova mimo
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vyučování" (dle Pávkové, J. 2003, s. 16), „výchova pro volný čas (k volnému času)",
„výchova volným časem (prostřednictvím volného času)" nebo „pedagogika volného času".
Hofbauer, B. ( 2004, s.15) nabízí termín, „výchova pro volný čas (k volnému času)", která
svým zaměřením „umožňuje utvářet, rozvíjet a kultivovat dovednosti a schopnosti, motivace
a kompetence potřebné pro jeho hodnotnou realizaci".

Řada dětí dokáže svůj volný čas

využívat aktivně, organizovaně a hodnotně, ale mnoho dětí ho tak nevyužívá, nebo to
dokonce neumí. Pokud jim chybí povědomí o smysluplném trávení volného času i jeho
prožitek, může dojít к jeho znehodnocení. Takovýmto rizikem jsou nejvíce ohroženy právě
děti mladšího školního věku, neboť ve svém věku touží po seberealizaci a potřebují pocit, že
patří někam, kde jim je umožněno svobodně dělat to, co je baví a v čem se realizují. Děti tyto
základní potřeby potřebují uspokojovat (viz. Kap. 4) a volí k tomu přirozenou (smysluplnou)
cestu. Avšak chybí-li jim v bezprostřední blízkosti takováto možnost, která je zastoupena
základní školou, zařízeními pro volný čas i rodinou, volí jinou. „Často pak provozují činnosti
živelně, v partě a jsou ohrožovány na zdraví ( neorganizované aktivity, nekontrolované ze
strany dospělých) nebo inklinují к sociálně patologickým jevům jako jsou záškoláctví, šikana,
delikvence, kriminalita, drogy (především alkohol a tabák, ale i jiné) či propadají
patologickým závislostem (např. gamblerství apod.)." (Čech, T., 2002, s. 97) Nejblíže
к dětem pro zamezení těchto a dalších jevů i nabídku kvalitního využívání volného času mají
již zmíněné rodina, základní škola a nejrůznější zařízení pro volný čas dětí a mládeže.
Také Chaloupek, L. píše, že je to právě výchova, která rozhoduje o volném čase. Tu je
potřeba směřovat již od ranného dětství k tomu, aby v dítěti vzbuzovala nejen počáteční
zájem o určité činnosti, ale i o „seznamování s možnostmi správného využívání volného času
a také úsilí o vytvoření objektivních podmínek pro jejich realizaci." (Praha, 1983, s. 64)
Nesmí se při tom zapomínat na nenásilnost, určitou míru samostatnosti a svobodné volby.
Hofbauer, B. (2004, s. 18) uvádí další termín „výchova ve volném čase" úzce související
s volným časem i jeho funkcemi, která je za určitých podmínek výchovy

„součást

výchovného působení v té části lidského života, o které člověk může relativně svobodně
rozhodovat".
Pávková J. (2003, s. 16) uvádí jiný termín „výchova mimo vyučování", který je termínu
„výchova ve volném čase" blízký a v odborné literatuře bývají používány i jako synonyma. O
„výchově mimo vyučování" ve vztahu к výchově dětí píše, že „probíhá mimo povinné
vyučování, mimo bezprostředního vlivu rodiny, převážně ve volném čase a je institucionálně
zajištěna". Dle jejího srovnání obou pojmů je výchova ve volném čase vzhledem к obsahu
činností užším pojmem než pojem výchova mimo vyučování, neboť vedle odpočinku,
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rekreace, zábavy, zájmové činnosti, dobrovolné veřejně prospěšné činnosti zahrnuje i
povinnosti dětí, jako je sebeobsluha, příprava na vyučování). Avšak co se týká věku dětí má
výchova ve volném čase širší záběr než výchova mimo vyučování, protože zastřešuje
výchovu dětí a mládeže i výchovu dospělých včetně seniorů.
Podobně pojednává o „výchově mimo vyučování" Schneiderová, H. (1988, s. 185), pro
kterou je to „veškerá výchovná činnost s dětmi a mládeží prováděná mimo povinné
vyučování;

realizovaná

školou,

dětskými

a mládežnickými

organizacemi,

státními

institucemi a zařízeními". Právě ony umožňují dětem rozvoj v oblasti zájmů, tvořivosti,
hodnotného využívání volného času a dalšího vzdělání.
Hofbauer, B. (2004, s. 18) hovoří ještě o „výchově volným časem (prostřednictvím
volného času)", který naznačuje různé obsahové a institucionální možnosti působení
individuálního, prostřednictvím sdružení, zařízení nebo médií, kdy aktivity a příslušné
instituce jsou pak prostředky výchovy ve volném čase.

V závěru této kapitoly bych ráda uvedla slovy Spousty, V. obecný společenský
požadavek, který vyslovuje na podkladě historického vývoje volného času: „Zaměstnejte děti
1 po školním vyučování, zaměstnejte je užitečně a ušlechtile, zaměstnejte je výchovně."
(Spousta, V., 1998, s. 165) Nezapomíná však upozornit i na možný extrém, který může vést
к omezování volného času dítěte. Má na mysli bohatou řadu aktivit, kterým se děti pod
rodičovským dohledem „mají" věnovat. Situace se může posunout do stavu, kdy „se z těchto
činností velmi často stávají náročné povinnosti, které nejen že výrazně omezují volný čas
dítěte, ale vedou také ke zvyšování jeho fyzického a psychického zatížení". (Spousta, V,
1997, s. 31) Pak totiž volný čas není skutečnou hodnotou, spíše jen plněním určitých vnějších
Požadavků.
К úplné negaci v oblasti , jak ve volném čase" došel kdysi Američan norského původu
Thorstein Veblen. Ten odsuzoval většinu aktivit, které dnes pokládáme za hodnotné pro
osobnostní rozvoj jedince, jako sporty, společenské hry, chování neužitečných domácích
Zvířat či pěstování okrasných rostlin, amatérské umělecké zájmy a další. Jeho slova cituje
Spousta V. (1998, s. 59): „Volný čas je v rozporu s tzv. instinktem dělnosti, tedy se sklonem
každého člověka к produktivní a užitečné práci, který je lidem údajně už vrozen." Pokračuje
vysvětlením, že volný čas využívaly dříve jen vládnoucí vrstvy právě к projevu svého
Postavení, že ony pracovat nemusejí a mohou jej využívat jen jako zahálku. Tento pohled
2

opačné strany neuvádím jen jako zajímavost, ale pro

dokreslení celého „obrazu"

ovlivňování volného času, který je tvořen mnoho různými vrstvami.
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Vyjma posledního odstavce můžeme tuto kapitolu shrnout tak, že požadavek citlivého,
nenásilného

pedagogického

ovlivňování

volného

času je

opravdovou

nutností

při

pedagogickém vedení. Může vést dítě к vhodnému využívání volného času, uspokojování
jeho lidských potřeb, formování zájmů, rozvíjení schopností a vlastností. Pro jeho zajímavé,
přitažlivé a úspěšné naplňování je potřeba, abychom znali všechny okolnosti ovlivňující
aktivitu dětí v jejich volném čase.

1.4 Hlavní faktory ovlivňující volný čas

Faktorů, které mohou ovlivnit naplnění volného času dítěte, je mnoho, stejně tak jako
těch, které ovlivňují jeho celkový vývoj. Spousta, V. říká, že na každého z nás působí kvalita
prostředí i kvalita výchov, ať už rodinné, školní či mimoškolní, a na rodinu a školu vždy
působí společnost. ( Spousta, V., 1998, s. 12)
Vyčerpávající výčet determinantů, které korigují sféru volného času uvádí Vážanský,
M. (2001, s. 35) bez nároku na pořadí takto: „společenské prostředí (jeho vyspělost, vztahy,
požadavky na osobnost apod.), aktuální stav společnosti (životní úroveň, společenskopolitické podmínky, nálady a mínění obyvatelstva, příslušnost, národnost, bytové poměry
atd.), sociodemografíčtí činitelé (natalita a mortalita, migrace, klasifikace životních etap,
vzdělání aj.), psychologické a fyziologické faktory (mezilidské vztahy, motivy, aspirace,
potřeby, asertivita atd., resp. věk, pohlaví, zdravotní stav atd.)."
Spousta, V. (1998, s. 106-107) uvádí na výchově dětí ve volném čase tyto participanty:
„rodinu, školu a učitele v době mimo vyučování, světské a církevní dětské a mládežnické
instituce, odborové, sportovní, zdravotnické, ekologické a další organizace vstupující v rámci
své specifické programové činnosti do výchovy dětí a mládeže, hromadné sdělovací
prostředky a další lokální a regionální faktory společenského prostředí".
My se blíže podíváme na hlavní determinanty výchovy dětí ve volném čase tak, jak je
uvádí Pávková, J. a kol. (1999, s. 35-37). Ta jako determinanty výchovy mimo vyučování
uvádí rodinu, školu, instituce pro výchovu mimo vyučování i další subjekty,

vrstevnické

skupiny, hromadné sdělovací prostředky a informační technologie, aktivitu jedince.
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1.4.1 Rodina

„Klíčovou roli při výchove dětí hraje rodina jako primární sociální skupina se svými
bohatými a intimními vztahy. Na výchovné působení rodiny navazují a doplňují ho předškolní
zařízení a později škola." (Pávková, J., 1999, s. 35)
Právě rodina je první životní prostředí, do kterého přichází nový člověk. K tomu, aby
mohla plnit všechny své úkoly a předcházet všem nevhodným projevům chování (zneužívání
drog, alkoholismu, aj.) je nutné, aby byla v rodině cítit přítomnost otce i matky bez ohledu na
povinnosti, které mají mimo rodinu, v zaměstnání, společenských skupinách a jinde. Také
nepřítomnost jednoho rodiče z jakéhokoli důvodu může rodinu narušit, neboť není schopna
plnit své základní funkce.
Rodiče mají jako první možnost získat dítě pro nějakou hodnotnou činnost, protože
v dětství je jeho životní aktivita omezena právě okruhem rodinného prostředí. V něm se
odráží jejich vztah к různým životním skutečnostem, mezi které patří samozřejmě i volný čas.
Šance pro pozitivní „strhnutí" svých dětí může být přirozeně nabídnuta tím, že sami sportují,
hrají ve volném čase na hudební nástroj, jsou angažovaní v nějakém klubu, vlastně jdou dítěti
příkladem. Dítě se samozřejmě učí pozorováním návyků dospělých, napodobuje jejich
modely chování a jednání a identifikuje se s nimi.
Nej důležitějším předpokladem úspěšné rodinné výchovy je dobrý společný životní způsob
rodičů a dětí. Rodiče a sourozenci jsou dítěti přirozeně nejbližšími partnery pro společnou
Činnost. Prožívají spolu každodenní radosti i starosti. S mladšími i staršími sourozenci se
uskutečňují první vrstevnické kontakty. Nejedná se pouze o rodinné kamarády, se kterými
musí vycházet v mnoha různých situacích, ale velmi často o nejbližší partnery pro hru.
Společně s nimi dítě zažívá a prožívá intenzivní vztahy naplňované nejrůznějšími činnostmi,
zejména v oblasti volného času. Rodiče mají také svou jedinečnou roli. Vytvářejí dítěti
každodenní prostředí pro nejbližší možný vztah. Právě v něm mu nabízejí velký prostor pro
společně

trávený

volný

čas.

Spousta,

V.

uvádí

formy

činností

při nejtypičtějších

Příležitostech, v nichž se rodiče mohou mimo jiné uplatnit také jako vychovatelé:
•

„formy pracovní činnosti v domácnosti, na zahradě a v dílně,

•

chvíle herní aktivity,

•

formy tělovýchovné a sportovní činnosti,

•

večerní posezení v rodinném kruhu spojené s povídáním o událostech dne,

•

formy rodinné a osobní hygieny,
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•

formy estetickovýchovné činnosti,

•

rodinné vycházky, výlety, dovolené,

•

návštevy příbuzných, přátel, známých." (Spousta, V., 1997, s. 114)

Rodina dále umožňuje jedinci, aby v ní nalézal oporu, ztotožňoval se s ní. Dává mu
zároveň svobodu k tomu, aby si budoval a zachovával svoji osobní originalitu. Rodiče však
neodpovídají pouze za výchovu svých dětí v rodinném prostředí, ale za jejich výchovu vůbec.
Dle Chaloupky, L. je velice důležitý i dostatečný prostor pro socializaci dítěte, která je právě
u dětí a mládeže tak intenzivní také v rámci volného času. Z hlediska sociálních vztahů je
rozhodujícím způsobem formuje a ovlivní další vývoj osobnosti mladého člověka. (1983, s.
60-61)
Názor, že i ve volném čase by se o výchovu svých dětí měla postarat především rodina, je
v současné době poněkud zastaralý, protože pro tuto funkci má dnes často nejen nedostatek
času, ale mnohdy jí chybí i materiální vybavení, finanční prostředky a potřebné vzdělání.
„Může tedy být pro dítě i brzdou, zdrojem utlumení vývoje schopností, charakteru, celé jeho
osobnosti." (Sak, P., 2000, s. 151) Autor dále pokračuje, že v oblasti volného času jsou
významné např. i bytové podmínky nebo počet dětí v rodině, její sociokulturní úroveň, která
je v současnosti vyjádřena vzděláním rodičů, sociální pole a průběh sociálního zrání dítěte.
Dítě žijící v rodině kulturně a sociálně chudé, orientované pouze na základní potřeby, tak
bude obtížně získávat vyšší potřeby a zájmy.

1.4.2 Základní škola

Jedním z nej významnějších činitelů výchovy vedle rodiny je škola. Ta se na výchově dětí
a mládeže v době mimo vyučování podílí spolu ještě se školskými zařízeními pro zájmové
vzdělávání a s mnoha dalšími subjekty. Základní škola využívá především školní družinu (pro
žáky 1. stupně) a školní klub (pro žáky 2. stupně). Vedle těchto fungují na mnohých školách
zájmové útvary vedené učiteli či jinými dospělými osobami. Ty mohou být pro dítě svou
možností ocenění v kolektivu velice lákavé. Rozvíjejí přesně stanovené kvalifikace a jsou
tedy přípravkami pro rozmanité činnosti. Zde se dítě naučí chování v kolektivu, ve skupině
svých vrstevníků, kteří se mu časem mohou stát důvěrnými, známými.
Dítě se dostává mimo rodinné prostředí, vstupuje do rolí „velkého světa", kde školu
Vnímá jako prestižní instituci představující z velké části svět dospělých. Není zde přijímáno
Jenom pro to, že je, ale dle svých výkonů. Škola by měla nechat zazářit znalosti všech a
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ukázat, že každý něco umí, zná a dovede. Dítě by v tomto přirozeně konkurenčním prostředí
mělo mít možnost projevit se v kolektivu a ukázat, jaké dovednosti si přináší z domova. Jisté
nedostatky při školním vyučování může do určité míry kompenzovat v rámci zájmové
činnosti. Jeho výchova ve škole by se pak měla orientovat na ty schopnosti, které je možno
rozvíjet, měla by dávat prostor pro jeho osobnost. Velmi důležitou roli zde hraje pedagog,
který je dítětem přijímán jako vnější autorita se specifickým postavením, vedle rodičů druhá
nejdůležitější. Pro dítě je určitým vzorem, kterému se může chtít vyrovnat nebo ho alespoň
v mnohém napodobovat.
Škola by měla mít rozhled o většině aktuálně nabízených a probíhajících volnočasových
aktivitách a dobře se v něm orientovat. Z něj pak vycházet a motivovat děti směrem, který
zjistila na základě učiteli provedené pedagogické diagnostiky. Snaží se žáky motivovat, jak
svým pedagogickým, tak i uměleckým talentem, vede je к určitým návykům, obstarává pro ně
a jejich rodiče nejen informační a vzdělávací programy, ale sama mnoho akcí pořádá (např.
uměleckého a sportovního rázu).
„Škola nechť zůstane školou a rodina rodinou. Škola je pro dítě dílnou, pracovnou,
laboratoří, v ní dítě pracuje, vyvíjí soustředěné úsilí na splnění povinností. Rodina je zase více
azylem, místem oddychu, pramenem obnovování sil potřebných к novému pracovnímu vypětí
v dalších dnech." ( Schneiderová, 1988, s. 181)

Do způsobu trávení volného času dětí nezasahují pouze rodina a škola, ale nutně i
společenské

organizace,

sportovní

a

zájmové

organizace

apod.

Ty

nám

nabízejí

„diferencovaný přístup к jednotlivým věkovým a sociálním skupinám na základě konkrétních
znalostí podmínek, v nichž se tyto sociální skupiny nacházejí." (Chaloupka, L., 1983, s. 64)
O tom, kdo všechno realizuje cíle výchovy mimo vyučování v České republice,
Pojednávají následující kapitoly.

1.4.3 Školská zařízení pro zájmové vzdělávání a jejich charakteristika

„Duševní (a spíše životní) kapacita žactva je o hodně vyšší, než aby byla vyčerpána školní
v

ýukou. Upřímně řečeno - ta kapacita je obrovská, jiskřivá, živá a ráda se věnuje všemu tomu,

co nestačí škola." (Spousta, V. 1998, s. 165)
Co vše jí tedy může nabídnout současné zájmové vzdělávání? Školský zákon pro tuto
oblast uvádí následující formy:
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•

„příležitostnou výchovou, vzděláním, zájmovou a tématickou rekreační činností
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského
zařízení pro zájmové vzdělávání,

•

pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,

•

táborovou činností a další činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická
osoba vykonává činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání,

•

osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a
studenty, popřípadě i další osoby a vedení к prevenci sociálně patologických jevů,

•

individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a
studentů,

•

využitím otevřené nabídky spontánních činností." 1

Organizovaná zájmová činnost přináší podle Dvořáčka, J. (2004, s. 121-122) tyto určité
výhody oproti činnosti neorganizované (dodává, že ne vždy a u všech jedinců):
•

„vyšší odbornost v obsahu i metodách prováděné činnosti zajišťované zkušenějšími
členy zájmového sdružení,

•

soustavnost, která přispívá kvalitě organizované činnosti,

•

často lepší materiální vybavení, které by jednotlivci bylo jinak obtížně dostupné,

•

vyšší bezpečnost účastníků zvláště u některých sportů (např. střelectví, horolezectví),

•

možnost získání určité kvalifikace"

Z níže uvedených charakteristik subjektů pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase
tyto přednosti sami odhalíme.

Školská zařízení pro zájmové vzdělávání mají podobně jako rodina a škola nezastupitelné
místo a úkoly při výchově dětí. Zajišťují „mimotřídní výchovu", jíž Spousta, V. označuje
„práci s dětmi, kterou organizuje škola před nebo po vyučování (práce v kroužcích, sport, hry,
soutěže, ale i práce ve školní družině)". (Spousta, V., 1998, s. 172)
Zajišťují výchovné, vzdělávací, zájmové, popřípadě tematické rekreační akce, osvětovou
Činnost pro žáky, studenty a pedagogické pracovníky, popřípadě i další osoby.

1

2.Č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, vyhláška č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
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Jejich činnost koordinuje a metodicky ovlivňuje Národní institut dětí a mládeže (dále jen
NIDM) Ministerstva

školství,

mládeže

a tělovýchovy

(dále jen MŠMT). Ten se svou

koncepční, metodickou a výzkumnou činností, prostřednictvím oddělení volného času,
zaměřuje na řešení otázek spojených s výchovou dětí a mládeže ve volném čase. Obecně lze
NIDM charakterizovat jako účelové odborné zařízení MŠMT v oblasti naplňování úkolů,
vyplývajících z Koncepce státní politiky pro oblast dětí a mládeže do roku 2007, a dále
realizaci doporučení, odvíjejících se od přijatých dokumentů (Úmluva o právech dítěte, Bílá
kniha o mládeži Evropské komise a materiály Evropského řídícího výboru pro mládež Rady
Evropy). Se školskými zařízeními spolupracuje při zprostředkovávání informační, odborné a
metodické pomoci. Každoročně zpracovává rozbor statistických údajů o jejich činnosti.
Poradenskou, konzultační a metodickou pomoc poskytuje také dalším subjektům pro oblast
volnočasových činností, z nichž nej významnějšími jsou nestátní neziskové organizace.
Pořádá pro ně řadu seminářů, pracovních schůzek zabývajících se novými trendy v práci s
dětmi a mládeží, zaměřenými na primární prevenci sociálně patologických jevů, na integraci
minoritních skupin a sociálně handicapovaných; organizuje zájmové soutěže, olympiády pro
talentované děti a mládež. V oblasti volného času dětí a mládeže také sleduje způsoby řešení
této problematiky v jiných zemích a využívá pozitivních zkušeností ze zahraničí.

1.4.3.1 Střediska volného času

Jsou většinou transformovaná z bývalých Domů pionýrů a mládeže a Stanic mladých
techniků a přírodovědců. Současná legislativa uvádí dva typy středisek: a.) dům dětí a
mládeže, který uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělání, b) stanice zájmové
činnosti zaměřená na jednu konkrétní oblast zájmového vzdělávání (např. stanice ochránců
Přírody, stanice elektroniky). Oba typy vykonávají činnost po celý školní rok, přibližně třetina
akcí probíhá o sobotách a nedělích.
Realizují především specializovanou zájmovou činnost v kroužcích

(pravidelnou i

Příležitostnou), práci s talentovanou mládeží i různé spontánní aktivity pod odborným
Pedagogickým vedením, a to pro všechny věkové skupiny, i dětem předškolního věku a jejich
rodičům. Pravidelnou zájmovou činnost organizují v oblastech společenských věd, přírodních
y

ěd, estetické výchovy, techniky, tělovýchovy a sportu, při čemž každá má své zájmové

kroužky, kluby, kurzy, soubory aj. Vyvrcholením činnosti jsou zimní a letní tábory.
Příležitostná zájmová činnost má podobu soutěží a krátkodobých akcí.
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Střediska poskytují i odbornou pomoc školským zařízením a institucím pracujícím s dětmi a
mládeží v jejich volném čase (organizování tzv. „olympiád", pořádání porad, seminářů,
školení pro vedoucí dětských táborů, vydávání metodických materiálů). Dvořáček, J. (2004, s.
120) připomíná „významnou práci Středisek s tzv. ohroženými sociálními skupinami dětí a
mládeže, kdy byl vytvořen a je uplatňován program sociální prevence či program
protidrogový. Zájmová činnost zde také umožňuje provádět integraci handicapovaných dětí."
Středisek pro volný čas dětí a mládeže bylo v České republice к 31.10.2004 činných
celkem 291, к nimž patří také stanice zájmových činností. V údajích zveřejněných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy najdeme „15 475 pravidelně pracujících
zájmových útvarů svíce než 215 tisíci dětí a v dalších aktivitách zapojení více než 2,3
milionu dětí a mladých lidí v České republice". (Němec, J. a kol., 2002, s. 29)

1.4.3.2 Školní družina a školní klub

Školní družina a školní klub fungují v oblasti základního školství jako výchovně
vzdělávací

instituce plnící mj. sociální funkci. Jejich práce je úzce propojena s výchovně

vzdělávací aktivitou školy a zájmovou orientací žáků. Poskytují zájmové vzdělávání žákům
jedné školy nebo několika škol. Vykonávají činnost ve dnech školního vyučování a o školních
л

prázdninách .
Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro přihlášené к pravidelné
denní docházce. Je určena přednostně žákům prvního stupně základní školy, ale mohou ji
navštěvovat i žáci druhého stupně ZŠ. Mezi ostatními zařízeními určenými pro volný čas dětí
je nejčetnější.
Všichni ti, kteří školní družinu navštěvují pravidelně každý den, jsou zařazováni do
oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Ve školních dnech představuje pro
děti přechod mezi výukou ve třídách a pobytem doma. Neplní pouze sociální funkci
Zajišťující jejich bezpečnost v době, kdy jsou jejich rodiče v zaměstnání, ale hlavně
odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti, přípravu na vyučování, činnosti v rovině
výchovně-vzdělávací.
Činnost školního klubu je určena žákům druhého stupně ZŠ, žákům nižšího stupně
šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího

2

2.Č. 561/2004 Sb., Školský zákon v platném znění, vyhláška č. 74/ 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
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programu konzervatoře. Sociální funkce zde není již tak podstatná, je využíváno spíše
vyhraněnějších zájmů a větší samostatnosti dětí dané věkem.

Zvláštním typem školských zařízení jsou následující školská zařízení pro výkon ústavní
výchovy nebo ochranné výchovy a pro preventivně výchovnou péči.

1.4.3.3 Dětské domovy

Jedním z hlavních úkolů těchto ústavních zařízení je dbát na hodnotné využívání volného
času, rozvíjení a kultivaci zájmů dětí a mládeže. Jsou zde umísťovány děti od 3 do 18 let, o
které se jejich rodina nemůže nebo nechce postarat, či v určitém hledisku selhala. Je jim zde
umožňováno zapojit se do zájmových činností v různých typech výchovných zařízení,
organizací a institucí. To vše ve snaze, aby tyto děti prožívaly a vnímaly svůj volný čas jako
děti žijící v rodinách.

1.4.3.4 Domovy mládeže

Jako výchovná a ubytovací zařízení pro žáky středních škol se snaží dbát nejen o činnosti
související s režimem dne, sebeobsluhy a přípravy na vyučování, ale také o smysluplné
využívání volného času mládeže. Je pro ně velmi důležité respektovat vzhledem к věkovým
zvláštnostem princip dobrovolnosti zájmových činností, a to s pomocí účinné motivace.

1.4.4 Specializované instituce pro zájmovou činnost dětí a mládeže a jejich charakteristika

1.4.4.1 Základní umělecké školy

Nabízejí uplatnění těm jedincům, kteří mají vyhraněné zájmy či schopnosti v estetické
oblasti, a to rozšiřováním jejich vědomostí a dovedností. Děti, mládež i dospělí se tak dle
Vybraného zaměření mohou vzdělávat v hudebních, hudebně-pohybových, výtvarných a
'iterárně-dramatických oborech a připravovat se pro studium učebních a studijních oborů na
středních uměleckých školách a na konzervatoři. Dříve známé jako lidové školy umění
v

znikající po roce 1948, dnes základní umělecké školy (ZUŠ) uskutečňují svou výuku

v

odpoledních a večerních hodinách, některá vystoupení, koncerty a výstavy probíhají i ve
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volných dnech. Účast na výuce je zde dobrovolná. Nej větší zájem je o studium hudby, které si
vybírají téměř dvě třetiny dětí.
V současnosti existují i základní umělecké školy soukromé.
Pávková J. (1999, s. 152) uvádí, že ve školním roce 1997/98 u nás pracovalo 810 ZUŠ s 229
tisíci žáky.

1.4.4.2 Jazykové školy

Realizují výuku, kde mohou děti získávat vědomosti v oblasti cizích jazyků. Současná
nabídka vyučovaných jazyků je velmi pestrá. Jazykové školy připravují klienty pro studium
na středních a vysokých školách v požadovaném zaměření, dnes uskutečňují i speciální kurzy
pro děti předškolního i mladší školního věku.

1.4.4.3 Další subjekty

Vedle škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání hrají důležitou roli při aktivním
využívání volného času dětí a mládeže i nej různější občanská sdružení dětí a mládeže,
tělovýchovné a sportovní organizace, kulturní a osvětová zařízení. Ta vznikala po roce 1990,
kdy se na našem území rozpadla násilně sjednocená dětská organizace (Pionýrská organizace
Socialistického svazu mládeže), nebo obnovovala činnost těch organizací, které navazovaly
na svou činnost pře rokem 1948 (nebo v roce 1968). Pokud jsou registrována Ministerstvem
vnitra, mohou jim být poskytnuty dotace ze státního rozpočtu ČR.

Velký dopad a tradici mají zejména instituce se sportovní zájmovou činností dětí a
mládeže, např. veřejné plavecké bazény a zimní stadiony. Sportovní

kluby a svazy pak

nabízejí v této oblasti specializovanou činnost. Jmenujme Český svaz tělesné výchovy a jeho
tělovýchovné jednoty, znovu obnovenou Českou obec Sokolskou,

Klub českých turistů a

menší sportovní kluby provozované soukromými osobami či vzniklé z bývalého Svazarmu.
Pávková, J. (1999, s. 151) uvádí, že celkově je u nás v různých sportovních klubech
registrováno asi 250 tisíc dětí.
v

U nás má nejdelší tradici Česká obec Sokolská- Sokol, která usilovala o harmonický
r

ozvoj tělesné, duševní i morální stránky osobnosti a následně ideálu zdravého všestranně

v

yspělého národa. Za zakladatele jsou považováni Jindřich Fugner a Miroslav Tyrš, kteří se

Podíleli na vzniku první sokolské jednoty v Praze roku 1862. Kromě tělesných cvičení
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vyvíjela i osvětovou činnost (zřizovala vlastní knihovny, organizovala vzdělávací činnost,
provozovala loutková divadla). Založila tradici Všesokolských sletů. Současný Sokol
organizuje tělovýchovnou činnost s dětmi, mládeží i dospělými.

Velice často přichází к dětem a mládeži atraktivní nabídka z řad zájmových

organizací

dospělých (svazů, jednot, klubů), které mají ve svých stanovách zpracovanou práci s mládeží.
Jedná se např. o Český rybářský svaz, Český svaz chovatelů, Český svaz ochránců
Český zahrádkářský svaz, Českomoravskou

přírody,

mysliveckou jednotu aj.

Také sdružení dětí a mládeže organizují činnost s všestranným obsahem činností
širokého záběru. Nezávislé sdružení dětí a mládeže Pionýr je v dnešní době druhým nej větším
sdružením pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v České republice. Dětská Pionýrská
organizace vznikla v r . 1949 jako obdoba sovětské dětské organizace a navazovala na
levicově orientované předválečné organizace. V r. 1990 obnovilo svoji činnost jako
demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých, které
se zabývá osvětovou, kulturně-výchovnou a charitativní činností, uspokojování potřeb a
zájmů dětí i ostatních členů sdružení. Vykazuje všestrannou celoroční činnost, prázdninové
aktivity a příležitostné akce. Jeho cílem výchovy je vést své členy к aktivnímu občanství a
kladným morálním hodnotám. Zdůrazňují participaci dětí na přípravě programů. Pravidelná
Činnost ve skupinách a oddílech se uskutečňuje ve všedních dnech a o víkendech,
vyvrcholením je prázdninová činnost. Využívá také mnoha mezinárodních kontaktů.
Dobrovolná a nepolitická organizace Český Junák- Svaz skautů a skautek vychází ze
celosvětového skautského hnutí. Staví na myšlenkách svého zakladatele Brita lorda R.S.S.
Baden-Powella a spisovatele E.T. Setona o vytváření nového výchovného systému určeného
Pro chlapce. Cílem výchovy byl zdatný, mravní hodnoty respektující mladý muž, schopný
života v přírodě. Činnost Junáka byla několikrát přerušována politickou a válečnou situací ve
státě. K nám se dostává v r. 1911 zásluhou A. B. Svojsíka pod názvem Junák -český skaut.
Svojsík skauting upravil na české poměry a spojil ho s českými národními tradicemi. V době
totality pokračovala skautská činnost pouze v exilu, aby pak po roce 1989 prožívala svůj nový
rozkvět. Pávková, J. (1999, s. 150) uvádí, že v současné době má asi 70 tisíc členů všech
y

ěkových kategorií. Posláním Junáka je působit a vést své děti i dospělé к povznesení

^chovní, mravní a tělesné zdatnosti (zaměření zejména na turistiku, sport a pobyt v přírodě
Schovávající
y

к praktickým

dovednostem,

družnosti

lastenectví a bratrství mezi národy.
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a

sebekázni).

Také

podporuje

Skautské středisko sdružuje oddíly členěné na základní organizační jednotky- družiny. Ty
fungují v počtu cca 6 dětí, nejsou koedukované (např. družiny dívek do 11 let jsou nazývány
světlušky, družiny hochů do 11 let vlčata). Vyvrcholením celoroční činnosti je letní oddílový
tábor.
V České

republice jsou

skautské

oddíly

vyznání

římskokatolického,

evangelického,

husitského a adventistů sedmého dne.
Organizace Česká tábornická unie (ČTU) volně sdružuje na základě společného zájmu o
tábornictví děti, mládež a dospělé v klubech a trampských osadách. Cílem výchovy je
poznávání přírody, její aktivní ochrana a s tím spojený život i sportovní vyžití v přírodě, dále
pak rozvíjení tábornických dovedností. Vychází z tradice československého trampského hnutí
před II. světovou válkou a lesní moudrosti.
Trampské osady a kluby ČTU si samostatně organizují svou činnost. Jedná se o pravidelnou
činnost oddílů a trampských osad, letní i zimní tábornické školy s různým zaměřením
(vodácké, jezdecké, horolezecké aj.), soutěže (hudební festivaly), přehlídky, sportovní utkání,
potlachy, zahraniční expedice aj.
Další otevřené sdružení jednotlivců a kolektivů Duha (zal. v r . 1990) se zaměřuje na
ekologickou a globální výchovu. Vytváří a realizuje programy pro děti a mladé lidi s cílem
vychovávat jedince žijící účelně v souladu s přírodním prostředím. Pořádá pravidelné i
Příležitostné akce na ochranu životního prostředí (v poslední době zvláště chráněných
krajinných oblastí) a pomocí kontrolních a protestních akcí se snaží působit na státní orgány a
hospodářské subjekty ( v případě porušování jednání odpovědného ke společnosti a přírodě).
Jako alternativu к činnosti hnutí Duha lze označit hnutí Brontosaurus.

Cílem tohoto

nezávislého hnutí (zal. v r . 1974) je výchova к ochraně a tvorbě životního prostředí. Hnutí
v této oblasti
°rgány,

provádí nezávislou kontrolní a oponentskou činnost, vyvíjí tlak na státní

nevládní

organizace

a různé hospodářské

subjekty. Ve

svých

programech

Upřednostňuje výchovu zážitkem a prací, velmi často využívá formu hry. Jedná se většinou o
víkendové a prázdninové aktivity (prázdniny s Brontosaurem jako několikatýdenní pobyty
v
n

přírodě s prací v chráněných krajinných oblastech či jiné tábory pro rodiče s dětmi) a další,
apř. celoročně pořádané besedy, semináře, konference к problematice životního prostředí.
Křesťansky

Association)

orientované

nepolitické

sdružení

YMCA

(Young

Men s

Christian

je dalším celosvětově uznávaným sdružením nabízejícím mladým lidem

Činnostmi trávený ve volném čase plnohodnotný život. Příslušnost к náboženskému vyznání
n

ebo církvi není podmínkou pro členství. V duchu rozvoje lidské osobnosti v oblasti tělesné,

duchovní a mravní působí dnes na našem území český ekvivalent Křesťanské
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sdružení

mladých lidí. Jeho činnost byla od počátku působnosti ( dvacátá léta minulého století)
z politických důvodů nejednou zakázána. Za hlavní cíle si klade zlepšování sociálních a
hospodářských

podmínek

pro

život

mladých

lidí,

sjednocování

mládeže

v duchu

světoobčanství a křesťanského pojetí života, rozvíjí charitativní činnost, vytváří podmínky pro
volnočasové aktivity. Buduje ubytovací zařízení, sportoviště, zřizuje knihovny a studovny,
pořádá víkendové akce i tábory.
V r. 1990 vzniká dobrovolné sdružení klubů pro děti a mládež AMAVET (Asociace pro
mládež, vědu a techniku), které rozvíjí specifickou zájmovou činnost velmi náročnou na
množství a výši finančních dotací, speciální přístrojové vybavení pro činnost i na množství
odborníků ochotných věnovat se dětem ve volném čase. Kluby fungují celoročně pravidelnou
i prázdninovou činností ( tábory s převažujícím odborným zaměřením pro různé oblasti
technických činností, např. modelářské, elektrotechnické, výpočetní technika).
Vedle nich působí nej různější kulturní střediska, např. kulturní domy, kulturní centra,
kulturní instituty (zřizované jako rozpočtové organizace dotované obecním či městským
úřadem, nebo jako společnostmi s r.o.). Jejich činnost je v dnešní době stále dost rozsáhlá a
zaměřená na všechny skupiny obyvatel. Pořádají např. cvičení pro předškolní děti a jejich
rodiče, různé vzdělávací nebo taneční kurzy pro děti a mládež a v jejich rámci fungují veřejné
knihovny, galerie výtvarného umění a hudební či jinak specializované kluby.

Dalšími, kdo mohou svou charitativní a náboženskou činností ovlivňovat volný čas dětí a
mládeže, jsou církve a náboženská
v

společenství.

Jejich existence byla ve většině případů

období komunismu ohrožena, však po listopadu 1989 se jejich činnost vyvíjí s dobou do

různých podob. Setkáváme se s katechezí, tj. náboženskou výukou zaměřenou na děti z rodin
věřících (salesiánské domy se středisky mládeže, sdružení evangelické mládeže apod.), i
s

nekonfesní činností se silným sociálním rozměrem (např. pro rizikové skupiny dětí a

mládeže). Zde vedle církevních bratrů působí i laici, tedy pedagogičtí

pracovníci,

dobrovolníci, vedoucí různých kroužků atd.

Náplň pro volný čas nabízejí v dnešní době další subjekty i komerční cestou. Je řeč
Jednak o získávání jazykových znalostí, hudebního vzdělání, tanečního a pohybového
v

ýcviku, jednak o rekreačních pobytech spojených s dalšími aktivitami. Tyto nejrůznější

komerční

organizace,

např. zábavní střediska, herny, cestovní kanceláře,

restaurace, bary, mohou svými záměry

diskotéky,

vhodně reagovat na existenci mezer v nabídce
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tradičních školských institucí, ale i podporovat negativní nebo nežádoucí způsoby trávení
volného času. (volně dle Pávkové, J., 1999, s. 46)

Uvedla jsem pouze některé (nejvýznamnější) z několika stovek současnou dobou
žádaných a registrovaných organizací pracujících s dětmi a mládeží. Významný vliv mají
samozřejmě i hromadné sdělovací prostředky a informační technologie. Nakonec vedle všech
výše uvedených zařízení hrají svou nezastupitelnou roli ve volném čase i neformální sociální
instituce - různé vrstevnické

skupiny.

Má tato v minulosti vznikající a v dnešní době rozšiřující se síť specializovaných institucí
pro výchovu dětí a mládeže v době mimo vyučování převzít v duchu moderní doby část úkolů
rodinné výchovy a s tím značnou část odpovědnosti rodičů za výchovu dětí?

2 Činnosti v době mimo vyučování

V této kapitole věnuji prostor činnostem v domě mimo vyučování, kterým se děti ve svém
volném čase věnují. Jsou to nejen činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové či veřejně
Prospěšné, ale i sebeobslužné a příprava na vyučování. Všechny typy níže uvedených aktivit
jsou pro děti významné.

2.1 Příprava na vyučování

„Přípravou na vyučování rozumíme okruh činností, kterými instituce výchovy mimo
vyučování pomáhají žákům při plnění úkolů uložených školou." (Pávková, J. a kol., 1999, s.
109) Autorka dále píše, že by se neměla vytěsňovat jako okrajová, i přes skutečnost, že její
míra a časový rozsah podléhají pedagogickým a provozním možnostem i podmínkám institucí
Pro výchovu mimo vyučování. Ty jejím prostřednictvím mohou vyrovnávat sociálně různé
Podmínky dětí pro přípravu do školy.
Je zapotřebí přistupovat к ní jako к součásti učení žáka, neboť jeho osobnost se netvoří
Pouze během školního vyučování. Klade si několik cílů: procvičovat, opakovat, upevňovat a
dále pak rozšiřovat i aplikovat to, co dítě během vyučování získalo. Nejedná se samozřejmě o
standardní formy školské výuky, spíše o její protiváhu: spontánní a organizovanou zájmovou
činnost, didaktické hry, veřejně prospěšné práce, konkrétní činnosti „Learning by Doing"
(studijní program Socrates/Erasmus, Nizozemí: Hogeschool Alkmaar, Inclusive Education &
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Reflective Teaching, leden-duben 2002), zábavu, četbu, sledování televize apod. Dítě plní
úkoly vzdělávací (vypracování písemných a ústních úkolů, upevňování a prohlubování
získaných poznatků, jejich ověřování v běžných podmínkách) i výchovné (vytváření si
vlastního postoje к sebevzdělávání, pěstování návyků systematického plnění

školních

povinností a péče o školní potřeby. Důležitou roli zde hrají vychovatelé, kteří mj. volí vhodné
formy přípravy (skupinovou, individuální, hromadnou). Úplným uzavřením vyučovacího
cykluje pak kontrola domácí přípravy učitelem.
„Příprava na vyučování má tyto fáze: plánovací, organizační, realizační a kontrolní a
vyžaduje co nejčastější spolupráci všech, kteří se na ní podílejí." (Pávková, J. a kol., 1999, s.
113)
Je zapotřebí zjistit aktuální možnosti institucí výchovy mimo vyučování (těch, které se na
přípravě na vyučování podílejí), objektivní poznatky o žácích a také podmínky pro vzájemné
předávání zkušeností. Dobrá spolupráce třídních učitelů s vychovateli a ostatními pracovníky
je předpokladem úspěchu přípravy na vyučování.
Samotné činnosti pak musejí být správně zařazeny do denního režimu dítěte. Příprava na
vyučování by neměla předcházet řádnému odpočinku žáka, neboť při ní musíme respektovat
jeho věkové zvláštnosti a hygienické zřetele.
Každý typ přípravy dle různosti vyučované látky potřebuje také jiné podmínky, metody,
organizaci atd. Vždyť zadané úkoly jsou různé: ústní, pamětní, rukodělné, praktické,
Pokusnické, sběratelské, grafické a písemné. A tak musí být pro práci zajištěn i vhodný
prostor a pomůcky.
Domácí úkoly nevypracovávají všichni žáci v rámci školní družiny či školního klubu,
vždyť ne každý školní družinu či klub navštěvuje. Každé dítě má být ze školy připraveno tak,
a

by dokázalo domácí úkoly vypracovávat samostatně, popř. s určitou pomocí nutnou ke

splnění speciálního úkolu.

2.2 Sebeobslužné činnosti

„Sebeobslužné činnosti se zaměřují na vedení žáků к samostatnosti v péči o vlastní osobu
a

osobní majetek, kdy jejich podstata spočívá v pěstování hygienických návyků, návyků

kulturního chování a jednání s lidmi." (Pávková, J. a kol., 1999, s. 107) Autorka dále píše, že
к jejich vytváření a dalšímu upevňování dochází právě při formování mravních vlastností na
Skladě respektování zákonitostí učení. Pro jejich upevnění a automatické vykonávání je
Opotřebí je dítěti nejprve vysvětlit, předvést a pravidelně je opakovat. To vše samozřejmě za
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podmínek pravidelnosti, pevného denního režimu, důslednosti, trpělivosti, individuálního
přístupu, motivace i průběžné kontroly.
Sebeobslužné činnosti můžeme seskupit do následujících hygienických a kulturních
návyků: návyky osobní hygieny související s ochranou před infekcí a s kulturou chování;
návyky účelného a vkusného oblékání, péče o oděv a obuv; návyky péče o pořádek a čistotu
prostředí; návyky při jednání s lidmi, chování ve společnosti, získání či sdělení informací,
dovednost

sebeprosazení,

uplatnění

vlastního

názoru

společensky

akceptovatelným

způsobem, schopnost komunikace, vedení dialogu, hledání kompromisu, řešení konfliktů
apod.

2.3 Zájmové činnosti

Zájmovou činnost bychom měli vnímat jako běžnou a trvalou součást života dětí.
Pávková, J. a kol. (1999, s. 96) o zájmových činnostech píše, že , j e chápeme jako cílevědomé
aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností,
které mají silný vliv na rozvoj osobnosti i na správnou společenskou orientaci." Hodnotná
zájmová činnost totiž jedince rozvíjí v mnoha různých oblastech, ať už se jedná o rozvoj
biologický (rozvoj tělesných vlastností a kvalit, prožívání radosti, otužování), psychický
(rozvoj intelektuální, citové a volní sféry), rozvoj poznávacích procesů (vnímání, myšlení,
Představivosti),

citový

(odreagování

negativních

citů,

prožívání

kladných),

sociální

(upevňování pozitivních sociálních vztahů ve skupině), vědomostní (nové poznatky a jejich
ověřování v praxi, samostatné plánování, řešení problémů) či jiný (samostatnost, tvořivost).
Zájmová činnost vedle toho plní i zdravotně-hygienický úkol, např. odpočinkem, duševní i
fyzickou rekreací aj.
Ještě dříve než se dostanu к zájmovým činnostem jako takovým, přiblížím zde jejich
Podstatu,

zájmy. Ty lze popsat jako „relativně stálé snahy zabývat se předměty nebo

Činnostmi, které člověka upoutávají po stránce poznávací nebo citové" (Pávková, J. a kol.,
1999, s. 96-97). Jsou vyvolány a následně rozvíjeny

i uspokojovány potřebami, tudíž

souvisejí s celkovým zaměřením jednotlivce. Můžeme je kategorizovat jako aktivačně•notivační vlastnosti, jejichž vznik a existence jsou podmíněny vlohami a schopnostmi
člověka. Vzbuzují v něm „snahu po aktivním styku s předmětem zájmu, po jeho poznání i
hládnutí a vyvolávají u něj silné citové prožívání činnosti". (Pávková, J. a kol., 1999, s. 97)
Dle dispozic jedince, jeho vývoje a zrání i vnějších podmínek společnosti dochází к
u

Pevňování zájmů, i ty se však vyvíjejí. Jako trvalé pak vznikají ty, u kterých jsou vnitřní
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předpoklady bohatší a vnější podmínky к jejich naplňování a rozvíjení vhodnější. Tím se
dostáváme ke společensky ovlivňované zájmové činnosti, která by měla vést ke společensky
žádoucímu rozvoji osobnosti, talentu a aktivnímu životními stylu. Pávková, J. a kol. (1999, s.
98-102) uvádí zájmové činnosti

společenskovědní,

pracovně-technické,

přírodovědně-

ekologické, esteticko-výchovné, tělovýchovného, sportovního a turistického zaměření. Náplň
těchto činností se různí, a to z hlediska věku dítěte, náročnosti práce, stupně obecnosti či
specializovanosti a její návaznosti na předchozí průpravu. Protože dítě mladšího školního
věku ještě nemá rozlišeny zájmy, je zapotřebí využívat jeho nadšení a „zapálení" pro vše nové
a nabízet mu činnosti využívající různé obsahy (odpovídající společenským i individuálním
potřebám) i prostředí к jejich realizaci. Z počátku jsou jeho zájmy krátkodobé, s přibývajícím
věkem se však prohlubují a specializují. Dítě chce naplnit svoji přirozenou potřebu
ctižádostivosti, vyniknout, kompenzovat nedostatky ze školního vyučování, lépe se poznat,
zdokonalit se, zjistit, co v něm je, prožít toužebně očekávaný a vyhrazený čas, patřit do určité
skupiny.
Dítěti je v současné době předkládána široká nabídka zájmových činností, v které by se
s naší pomocí mělo nejprve zorientovat, především v hlavních zájmových oblastech. Později
se samo na základě této orientace může specializovat na výběr konkrétního zájmového pole.
Měli bychom se snažit o to, aby tato nabídka zaujímala nejen svým širokým záběrem činností,
ale především kvalitou, výběrem činností a jejich obsahem, korespondujícím s nejnovějšími
vědeckými poznatky, potřebami dítěte i společenským rozvojem a místním možnostem.
Společenskovědní

zájmové činnosti souvisejí jak s aktuálním společenským děním, tak i

s historickými souvislostmi, neboť v nás vzbuzují vztah к mateřskému jazyku, tradicím
národa a naší vlasti. Jejich hlavními okruhy jsou výchova к rodičovství, partnerství a
vlastenectví; společenská výchova, sběratelství a jazykověda.
Pracovně-technických

zájmových

činností

využíváme ke zdokonalování manuálních

dovedností, obohacování vědomostí v oblasti technických poznatků i к jejich aplikaci v praxi.
Toto vše slouží rozvoji jejich technického myšlení a představivosti. Právě mnohostrannost
takovýchto činností je živnou půdou pro tvořivou práci dětí, pro jejich aktivní podíl na účasti
Při řešení současných problémů vědy a techniky i pro lepší pochopení významu odborné
kvalifikace v dnešní moderní době nahrávající rychlému rozvoji vědy a techniky.
Zájmové

činnosti přírodovědné

umožňují bližší poznávání přírody, svými zájmy o

Pěstitelství a chovatelství pěstují v dětech vztah к její ochraně, čímž napomáhají přijímání
správných postojů к životním hodnotám. U nejmladších dětí využívají jejich schopnosti
°svojit si jak poznatky o živočiších, rostlinách a neživé přírodě, tak i některé dovednosti
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v péči o ně; u žáků mladšího školního věku jejich blízkého vztahu ke zvířatům a u žáků
starších jejich zájmů o specializované činnosti.
Činnosti

výtvarného,

hudebního,

literárního,

dramatického,

hudebně-pohybového

charakteru i zaměřené na kulturu chování, výchovu vkusu a rozvoj tvořivosti řadíme do
zájmových činností estetickovýchovných.

Obecně tedy formují estetické vztahy dětí к přírodě

a společnosti, a to také dalšími kulturními akcemi, různými vycházkami, vlastními tvořivými
aktivitami podkreslenými vlastní zážitkovostí apod.
Také pohybová aktivita by se měla podílet na všestranném a harmonickém rozvoji
jedince, navíc je podmínkou zdravého vývoje. Činnostmi přispívajícími к fyzické zdatnosti a
psychické odolnosti jsou zájmové

činnosti tělovýchovné,

sportovní

a turistické.

Aktivní

provozování sportu v dětství může pozitivně ovlivňovat vztah jedince ke sportu i v dospělosti.
Pro děti jsou různé druhy sportu atraktivní, zároveň i ze zdravotního hlediska potřebné, kdy
pro všeobecný rozvoj pohybových schopností je nutná všestrannost. Některým činnostem se
mohou děti plně věnovat pouze ve spolupráci se zájmovými a sportovními organizacemi,
občanskými sdruženími apod.
Zájmová činnost je v rámci zařízení výchovy mimo vyučování

organizována

v různých formách. Jako pravidelná (v zájmových útvarech), nebo příležitostná (vycházky,
soutěže, besedy, exkurze atd.). Pro skupinovou činnost (v kroužcích, klubech, oddílech),
individuálně i hromadně (sportovní akce, festivaly).

2.4 Odpočinkové a rekreační činnosti

Pomáhají dětem odstraňovat únavu ze školy, kterou se organismus sám chrání před
Přetížením, a kompenzovat jejich jednostranné zatížení. Oba druhy činností vykazují odlišné
charakteristiky. „Odpočinkové činnosti jsou velmi klidné, pohybově i psychicky nenáročné.
Rekreační činnosti mají naopak charakter vydatné pohybové aktivity, nejlépe na zdravém
vzduchu." (Pávková, J. a kol., 1999, s. 87)
Únava přichází jak v podobě fyzické, tak i psychické. Fyzická je vyvolána především
nerovnoměrným zatěžováním svalových skupin při dlouhém sezení v rámci školního
v

yučování, dále pak namáháním svalů ruky a předloktí při psaní (u mladších žáků).

Psychickou pozorujeme hlavně při záměrném soustředění pozornosti, intenzivním myšlení či
snaze zvládat nepřiměřené pracovní tempo. Již při mírné únavě je vhodné zařadit pohybovou
chvilku, změnit pracovní tempo nebo činnost. Ale při vyšším stupni únavy toto nestačí, je
Opotřebí opravdového klidu. Únava je samozřejmě závislá na mnoha faktorech: na tělesné
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konstituci, zdravotním a psychickém stavu, úrovni schopností, rodinném prostředí, apod.
Pokud se dítěti nedostává potřebného odpočinku a rekreace, může docházet v nej různějších
formách к jeho přetěžování. Vydatného odpočinku a pohybové aktivity je proto potřeba před
tímto využívat jakožto účinné ochrany. „Pravidly střídání povinností s odpočinkem a zábavou
se zabývá psychohygiena, která se snaží, aby všechny činnosti vedly к rozvoji zdravé
osobnosti." Spousta, V. (1997, s. 33-37) Autor vjejím duchu dále uvádí, že každý druh
Činnosti ve volném čase má svou ideální časovou délku, aby měl relaxační charakter a
nemusel být prováděn s volním úsilím.
Tyto činnosti jsou organizované hromadně, nebo vyplynou z momentálních individuálních
potřeb dítěte. Dítěti by měl být ponechán prostor pro svobodnou volbu činností, aby v tomto
ohledu byly naplňovány jeho osobní potřeby. Obvyklé jsou vycházky spojené se sportovním,
turistickým, přírodním a jiným vyžitím.
Odpočinkové činnosti bychom měli zařazovat v době největšího poklesu výkonnosti (v
ranních hodinách, po obědě a večer), rekreační činnosti pak při středním stupni únavy.

2.5 Veřejně prospěšné činnosti

Veřejně prospěšné činnosti jsou svobodně a uvědoměle vykonávané práce, které ostatním
hdem přinášejí určité hmotné či duchovní hodnoty. Navazují na sebeobslužné činnosti, kdy
Přechodnou fází mezi nimi vyplňují činnosti zaměřené na pomoc jednotlivci. Pokud umíme
Pro tyto činnosti žáka získávat promyšlenou motivací, pak mu přinášejí mnohá pozitiva, např.
Pocity uspokojení, radost z dobrých výsledků, společenského uznání práce nebo snahy. Vedle
v
v

hodné motivace je důležitá jejich promyšlená příprava, výchovné využití i spolupráce
rámci různých institucí.
Jsou vhodným výchovným prostředkem v oblasti biologického, psychického i sociálního

rozvoje a je nutné při nich respektovat věkové zvláštnosti dítěte (s dětmi mladšími je vhodné
začínat s činnostmi ve prospěch menších skupin známých osob a s postupem věku na nich

stavět).
Můžeme je chápat jako činnosti konané ve prospěch menší skupiny osob (péče o nejbližší
Prostředí a jeho materiální vybavení, samosprávné činnosti související s výkonem funkce),
které v dítěti formují šetrný vztah к majetku, к chápání významu lidské práce i к formování
Zdravých mezilidských vztahů nebo jako činnosti konané ve prospěch větších skupin. V nich
dítě nezná všechny členy osobně a jeho činnost je zaměřena na kulturní, osvětovou,
Propagační práci i na péči o životní prostředí či rozvoj mezilidských vztahů.
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3. Charakteristika dítěte mladšího školního věku a jeho potřeby

Dle Příhodovy periodizace vývoje člověka ( 1963, s. 14), kterou dělí na osm vývojových
etap, najdeme charakteristiku dítěte mladšího školního věku pod označením III. období
» druhého dětství". Toto období autor dále ještě rozlišuje na předškolní věk (3-6 let) a
prepubescenci (6-11 let). Langmeier, J.; Krejčířová, D. (1998, s. 115) mluví o „mladším
školním období".
Toto období je obecně považováno za nej stabilnější období co se týče velkých, bouřlivých
změn. E.Erikson ho nazývá obdobím „pracovité snaživosti", kdy dítě vyvíjí snahu být
nejlepší, být oceněn. (Vágnerová, M., 1999, s. 186) Očekává hodnocení, které ho později
к další činnosti buďto motivuje nebo demotivuje. V tomto ohledu hrozí dítěti i určitá
vývojová rizika, a to pocity méněcennosti, úzkosti, nedostačivosti. Děti totiž chtějí prožívat
pocity úspěchu a odpovědnosti za práci. A právě zde je významná role školy, kde je dítě
neustále různými způsoby s někým srovnáváno.
Tělesný vývoj má pozvolné tempo. Dítě vyroste asi o 5 cm ročně, na váze přibývá něco
kolem 3 kg. S růstem těla se mění tělesné proporce ( obvod lebky, délka končetin, dentice).
Pokračuje osifikace kostry. Dochází к ustálení zakřivení páteře (hrudní v osmi letech, krční a
bederní mezi 8. a 11. rokem věku). Hrozí zde její možné poškození (např. vadné držení těla).
Životní pochody (zažívání, dýchání) jsou zaznamenávány v rychlejším tempu. V mozku
dochází к dokončení diferenciace korových buněk, čemuž napomáhá dostatek spánku.
Důležitá je i funkce dětských žláz s vnitřní sekrecí šišinky a brzlíku, které v tomto období
zbržďují pohlavní vývoj dítěte.
Vývoj motoriky je závislý na funkci dozrávajícího nervového systému, svalstva a na růstu i
osifikaci kostí. Dítě v tomto věku nemůže podávat takový výkon jako dospělý jedinec.
V sedmém roku života se vyrovnává napětí ve flexorech a extenzorech, což zapříčiňuje větší
r

ozsah pohybů v kloubech. Zpřesňuje se vizuomotorická koordinace (při kreslení, ručních

Pracích). Zlepšuje se svalová koordinace, pohyby jsou účelnější, přesnější a úspornější.
Znatelný je rozvoj jemné motoriky prstů. Roste výkonnost svalstva. Dítě má velkou potřebu
Pohybu, z kterého těží pocity radosti a projevuje v něm svou spontaneitu.
Vstupem do školy nastupuje u dítěte nová etapa rozumového vývoje. V oblasti rozvoje
Poznávacích procesů získává dítě nový poměr к jazyku. Řeč se stává předmětem zkoumání,
dítě dospívá samo ke slovní analýze. Jeho slovník se rozšiřuje, dochází ke zpřesňování pojmů,
důležitý je vliv prostředí a školního vyučování. Zlepšuje se artikulace.
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Vnímání je stále cílevědomější, soustavnější a diferencovanější, dítě jemněji rozlišuje barvy,
velikosti předmětů apod. Jeho pozornost se od dospělých neliší v rozsahu, ale v délce trvání,
přetrvává ještě spíše bezděčná. Při záměrné koncentraci je dítě schopno plně se soustředit
maximálně 15 minut. Jeho pozornost je nezávislá na obsahu činnosti, neboť ulpívání na
jednotvárné činnosti ji v tomto věku nenarušuje.
Mezi mechanickou a logickou pamětí jsou znatelnější rozdíly, převládá mechanická
(bezděčné zapamatování), postupně se vyvíjí logická. Dále mezi optickou, akustickou a
kinestetickou; pamětí pro události, věci, čísla a jména. Proces zapomínání je pomalejší než u
dospělých. Dětská paměť vykazuje následující znaky: komplexnost (dítě nedokáže analyzovat
části, pamatuje si věci jako komplex), konkretismus (dobře si pamatuje to, co opírá o
konkrétní představu), eidetismus (uložená představa je úplně stejná jako obraz, který to dítě
vnímalo).
Oblast myšlení je v etapě konkrétních logických operací, který je předposledním stupněm
ve vývoji myšlení. Dítě pracuje s reálnými objekty nebo si vytváří symboly, představy
к zastupování konkrétních věcí, na jejichž základě pak chápe vnímanou

skutečnost.

Respektuje základní zákony logiky vázaných na realitu. Jejich obsah musí být konkrétní. Pro
skutečnosti musí znát jednoznačnou příčinu. Z logických operací používá nejčastěji analýzy,
syntézy, srovnávání, dále pak klasifikace, inkluze, řazení dle kritérií. Dítě v tomto období
Pochopí identitu i reverzibilitu věcí a skutečností. Převládá konvergentní myšlení, kdy hledá
Jedno správně řešení. Vidíme také odklon od egocentrismu, kdy si dítě uvědomuje, že se vše
netočí pouze kolem něj.
V oblasti citů je zřejmá povrchní a mělká dětská citovost, o čemž mnohdy svědčí případy
týrání zvířat, vysmívání se spolužákům, ničení věcí, žalování, šikana aj. Dítě ve srovnání
s dospělým podléhá větší citové labilitě a přechodům nálad, i když se u něj vyvíjí
sebeovládání dříve častého impulzivního jednání.

Afekty odreagovává beze zbytku a

Převažují city kladné.
Dítě se chová dle konformní morálky (morálky autorit), tedy tak, jako dospělí v jeho okolí
a

přejímá od nich mravní zásady.
V sociálním vývoji se uvolňuje vztah к rodičům, dítě se stává více samostatným.

Obohacuje se v oblasti mezilidských vztahů (nové vztahy к učitelům

a vrstevníkům). Pro

Pocit solidarity a kamarádství jsou nezastupitelné skupiny jako školní třída či herní skupiny.
S celkovým zaměřením dítěte samozřejmě souvisejí i jeho zájmy (viz. Kap. 3.3.) a
Potřeby. Vztah mezi nimi je oboustranný, kdy zájmy jsou nejčastěji vyvolány potřebami. „Při
v

ýchovném

působení

dochází

prostřednictvím
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obsahu

jednotlivých

činností

nejen

к uspokojování již existujících potřeb, ale i к jejich pedagogickému regulování podle
požadavků společnosti v souhlasu s dispozicemi jednotlivců." (Pávková, J. a kol., 1999, s. 96)
Model lidských potřeb dle amerického psychologa A. H. Maslowa vychází ze skutečnosti,
že u člověka existuje pět různých stupňů potřeb, které na sebe navazují. Nejbližší výše
položené potřebě se může člověk věnovat teprve tehdy, jsou-li uspokojeny potřeby, které jí
předcházejí. Veselá, J. uvádí jednotlivé potřeby takto:
1. „Základní potřeby - všechny tělesné potřeby
2. Potřeba jistoty - všechno, co zásadně ovlivňuje lidský život
3. Sociální potřeby - potřeby kontaktu s jinými lidmi, zařazení do skupiny
4. Potřeba vlastního já - potřeba společenského uznání, uplatnění a sebejistota
5. Potřeba seberealizace - věnovat se záležitostem, které člověk dělá kvůli sobě
samému" (Veselá, J., 1997, s. 45)
Dále pak jako nejvýraznější základní dětské potřeby uvádí: potřebu dostatečného
Pohybu, zdravého odpočinku a klidu, potravy a dostatku spánku, jistoty. Dítě musí také stále
bojovat především o uskutečnění potřeb svého já, které jsou zaměřeny na budování a posílení
Pocitu sebedůvěry. Úroveň uspokojení výše uvedených potřeb přirozeně výrazně ovlivňuje
úspěšnost dítěte a jeho výkony.

I Selucký, R. (1996, s. 177-78) zastává názor, že „plný lidský rozvoj začíná teprve po
Uspokojení primárních potřeb, tedy poté, když se člověk definitivně osvobodí

od

každodenních hmotných starostí." Ten, kdo na uspokojení svých hmotných potřeb ustrne a
nemá vyšší potřeby sekundární povahy, se přemění v pouhého konzumenta. Autor dále
dodává, že samotný konzum není schopen zničit jeho vyšší potřeby. „Je pravděpodobnější, že
na pouhém konzumu ustrnou pouze ti, kdo neměli vyšší potřeby sekundární povahy ani
Předtím, než se jim dostalo konzumních možností, případně ti, jejichž vyšší potřeby byly
natolik slabé a nerozvinuté, že к jejich přehlušení stačil jen nepatrný vnější tlak." (Selucký,
1966, tamtéž)
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PRŮZKUMNÁ ČÁST
4.1 Cíl průzkumu
Cílem průzkumu bylo porovnat, jak a kde tráví svůj volný čas děti mladšího školního
věku z lokalit pro srovnání zcela odlišných, a to vesnického, maloměstského a
velkoměstského prostředí. V této rovině byly předmětem průzkumu především tyto
průzkumné problémy:
•

činnosti dětí bezprostředně po příchodu ze školy domů

•

volnočasové aktivity dětí po vyučování- v interiéru a exteriéru

•

rozsah nabídky zájmových kroužků poskytovaných školou, jinými institucemi pro
volný čas a jejich využívání dětmi

•

způsob a místo trávení víkendu

•

využití družiny

•

vzpomínka na nej zajímavější víkend

•

vlastní představy dětí o významu slovního spojení „volný čas"

Pro průzkum nebylo potřeba dávat si žádných hypotéz, neboť za hlavní cíl jsem si zvolila
analýzu výsledků průzkumu, tedy metodu popisnou, deskripci.

4.2 Charakteristika zkoumaného vzorku
Průzkum jsem prováděla s dětmi ze 3., 4. a 5. ročníků tří základních škol odlišného
charakteru z hlediska vesnického, maloměstského a velkoměstského srovnání. Vybranými
školami byly tyto:
•

ZŠ Čimelice

•

l.ZŠ Příbram

•

ZŠ Generála Janouška v Praze.

Zvažovala jsem i práci s 1. a 2. ročníky, ale tuto možnost jsem zamítla z důvodu
°btížnosti dotazování respondentů. Chtěla jsem totiž pracovat přímo s dětmi samotnými a ne
^'skávat dílčí informace z úst jejich rodičů či pedagogů.
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4.2.1 ZŠ Čimelice 115, 398 04 Čimelice
Obec Čimelice s 1041 obyvateli na výměře 1 028,88 ha reprezentuje středně velkou obec
v píseckém

kraji při

silnici

I. třídy

tzv. „strakonické"(spojující Prahu

s Pískem

a

Strakonicemi). Škole z jedné strany pod okny vede silnice I. třídy, avšak z druhé strany je
obklopena klidným parkem přilehlého zámku Čimelice.
Základní škola Čimelice se školní družinou a školní jídelnou je právním subjektem od
1.1.2003. Jejím zřizovatelem je obec Čimelice.
—^

Součásti

Základní škola

Mateřská

Školní jídelna Školní družina

Školní klub

škola
Kapacita

250 žáků

60žáků

200žáků

40 žáků

30 žáků

Aktuální stav

174 žáků

58žáků

113žáků

38žáků

30žáků

Ve škole pracuje celkem 25 zaměstnanců, z toho 14 učitelů, 6 vychovatelů ( včetně
mateřské školy).
Ředitel spolupracuje s jedním zástupcem a pracovnicí pro ekonomickou činnost.
Do školy dojíždějí děti z těchto okolních vesnic: Rakovice, Krsice, Králova Lhota,
Laziště, Probulov, Orlík, Ostrovec, Smetanova Lhota, Mirotice.
Škola intenzivně pracuje na tvorbě školního vzdělávacího programu. Zatím učí podle
vzdělávacího programu Základní škola, č.j. 16847/96-2.
Škola nabízí žákům široké spektrum nepovinných předmětů a zájmových kroužků , kde
si může každý vybrat to, co ho zajímá, tj. anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk,
keramika , florbal, volejbal, sborový zpěv, dramatický kroužek, turistický kroužek, chemická
Praktika, mediální prezentace.

Anglický jazyk je volitelný od 1. třídy, resp. od mateřské školy.

4.2.2 l.ZŠ Příbram, Balbínova 328, 261 01 Příbram
Město Příbram se nachází v jihozápadní části Středočeského kraje a svojí rozlohou 1628
km2 je největší ve středních Čechách. S rozlohou 3 341,13 ha čítá 35 710 obyvatel.
1-základní škola Příbram se nachází v okrajové části města, v zástavbě rodinných domků a
bytovek. Nejedná se o žádnou rušnou lokalitu, spíše o poklidnou část města, které dominuje
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tiché poutní místo - Svatá Hora. Škola je příspěvkovou organizací města od roku 1992.
Součástí školy je školní jídelna, školní družina a školní klub.

Základní škola

с

с

Součásti

Školní jídelna

Školní družina

Školní klub

Kapacita

600

950 jídel

400 žáků

neuvedeno

Aktuální stav

18 tříd (494

654 jídel

6 oddělení (172

6 skupin ( 172 žáků)

žáků)

žáků)

Škola realizuje vzdělávací program Základní škola, č.j. 16847/96-2, včetně Úprav a
doplňků schválených MŠMT ČR č.j.25018/98-22 a modelový učební plán pro třídy
s rozšířeným vyučováním tělesné výchovy č.j.29738/96-22-50.
Výchovně vzdělávací systém se od 4. ročníku zaměřuje vedle klasické výuky na vstup do
třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy, která je na škole zavedena od 6. ročníku se
specializací na volejbal, míčové hry a všestranný sportovní rozvoj. Žáci těchto tříd se
pravidelně zúčastňují sportovních škol v přírodě, kromě tréninků a sportovních soustředění.
Pro žáky běžných tříd je připravena nabídka volitelných předmětů. Na škole se vyučují dva
cizí jazyky - anglický a německý, uvažuje se o zájmové nabídce výuky francouzského a
ruského jazyka. Škola věnuje maximální pozornost práci s integrovanými dětmi a integruje i
žáky se zdravotním postižením. Ve škole pracuje speciální pedagog, výchovná poradkyně,
Preventista sociálně patologických jevů a pedagogický asistent. Spolupracují velmi úzce
s pedagogicko-psychologickou poradnou. Reedukace žáků se specifickými poruchami učení
Probíhá na 1. i 2. stupni školy formou tříd intenzivní péče. Nadaní a talentovaní žáci se
zúčastňují soutěží a olympiád v jednotlivých předmětech.
Škola realizuje obsáhlý preventivní program pod názvem „Proč se nudit?" zaměřený na
Uabídku zájmových aktivit zejména žáků 2. stupně. Těm je také к dispozici školní klub
vybavený studovnou, počítači s internetem, sportovními potřebami a hrami.
V rámci školní družiny a školního klubu pracují zájmové kroužky s různým zaměřením:
keramika, netradiční výtvarné techniky, dovedné ruce,výtvarný, anglický jazyk, rybářský,
bojová umění, informatika, sborový zpěv, hudební, sportovní a florbal. Škola pro tyto činnosti
disponuje velmi dobře vybavenými interiéry i venkovním hřištěm.

Při škole aktivně pracuje ŠIVC (Školní informační a vzdělávací centrum). Cílem je další
v

ýhradně mimoškolní vzdělávání a sebevzdělávání žáků, studentů, pedagogů, rodičů a

v

eřejnosti. V současné době je zaměřeno na vzdělávání v oblasti jazykové ( pro dospělé),
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výtvarné (základní kurzy práce s hlínou - formou pracovních dílen), kulturní (pořádání
zájezdů na divadelní a jiná představení, kulturní a vzdělávací akce pro žáky, zákonné zástupce
žáků a zaměstnance školy), výpočetní techniky (přístup к Internetu ve volných hodinách
v počítačové učebně- zdarma), informačních technologií a dalšího vzdělávání pedagogů.
Ve škole pracuje celkem 60 zaměstnanců, z toho 25 učitelů a 7 vychovatelů. Ředitel
spolupracuje se 2 zástupci: pro pedagogicko-výchovnou a organizačně-ekonomickou činnost.
Pedagogický zástupce je současně koordinátorem školního vzdělávacího programu. Škola se
zapojila do projektu Varianty, zaměřeném na multikulturní výchovu. Všichni pedagogové
procházejí vzděláváním v oblasti ICT. Škola intenzivně pracuje na tvorbě

školního

vzdělávacího programu.

4.2.3 ZŠ Generála Janouška 1006, 198 00 Praha- Černý Most
Základní škola Generála Janouška je školou sídlištního typu. Vyučování bylo na škole
slavnostně zahájeno v roce 1990. Zřizovatelem je Místní úřad - městská část Prahy 14 se
sídlem v ulici Bratří Venclíků 1073.
Na škole je realizován vzdělávací program Základní škola, č.j. 16847/96-2 a program pro
rozšířené vyučování jazyků 16333/96-22-21.
I=r—

Kapacita ZŠ

1 200

Počet

Počet

tříd

žáků

40

987

Počet 1. tříd

Průměrný počet žáků

.

Školní družina

ve třídě
4

24,7

8 oddělení ( 223 žáků)

Školu lze charakterizovat jako kvalitně interiérově i exteriérově vybavenou (dvě
Počítačové učebny s internetem, tři multimediální jazykové laboratoře, odborné učebny D,Fy,
Z, Př, Ch, Rv, Hv, Vv,Pč, dále keramická dílna, cvičná kuchyňka,kinosál, tři tělocvičny,
venkovní víceúčelové hřiště).
Za svá aktuální specifika uvádí: uplatňování prvků etické výchovy ve výchovněv
l

zdělávacím procesu, školy v přírodě, letní výcvikové kurzy, zájezdy do zahraničí, školní

nformační centrum, aktivity v rámci Asociace sportovních klubů ČR, školní psycholog na

Plný úvazek, spolupráce s Trianglem 3 , КС Motýlek 4 , široká nabídka volnočasových aktivit.

Triangl j e specializovaná poradna pro dítě a rodinu ohrožené zdraví škodlivými návyky zastřešená pod
Městským centrem sociálních služeb a prevence, příspěvkovou organizací hlavního města Prahy se sídlem na
®drese Šromova 86, 198 00 Praha 9 - Černý Most.
Komunitní centrum Motýlek j e sdružením na pomoc dětem s handicapy; adresa: Vlčkova 1067, Praha 14.
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Nabídka zájmových aktivit pro 1. stupeň je rozsáhlá: keramika, ruský jazyk, sborový zpěv,
dramatický, moderní gymnastika, pohybová výchova, sportovní hry -dívky, stolní tenis,
ekologický, počítačový, školní informační centrum.

4.3 Metodika práce

Průzkumnou metodou jsem zvolila metodu deskripce. Jakožto prostředky fixace a popisu
poznávané skutečnosti jsem použila metody statické deskripce, a to ve smyslu popisu
zkoumaných objektů za účelem stanovení jejich shodných i rozdílných znaků a ve snaze
vyvodit určité tendence, závislosti na základě systému srovnávání podle určitých objektivních
hledisek.
Měření pedagogických jevů a zpracování výsledků měření jsem provedla pomocí
„čárkovací metody". Z ní zpracovaná data jsem uspořádala a sestavila z nich tabulky četností
(počet žáků) i relativních četností (procentuální vyjádření) pro jednotlivé otázky z dotazníku.
Následně jsem sestavila grafy, kde jsou relativní četnosti vynášeny na svislou osu, naměřené
hodnoty na vodorovnou osu.
Jako metodu získávání faktů jsem vybrala nepřímou vyšetřovací dotazníkovou metodu.
V dotazníku pracuji s uzavřenými, otevřenými i výčtovými otázkami. Otevřené otázky
Převládají. Objevují se i jednoduché škály. Otázky je možno seskupit do následujících skupin:

demografické informace: * pohlaví dítěte
* které školy je žákem/žákyní
* kterého ročníku je žákem/žákyní

Činnosti v rámci školy (mimo vyučování): * jak často chodí dítě do školní družiny
* které kroužky dítě v rámci školy navštěvuje

Činnosti mimo školní rámec:
* jaké první činnosti se dítě věnuje po příchodu ze školy domů
* co dítě dělá po vyučování a jak často
* jakým způsobem tráví svůj volný čas, když je doma (v

interiéru)

* jak tráví svůj volný čas venku (v exteriéru)
* které kroužky navštěvuje mimo školu a jejich bližší specifikace
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Jak o víkendu: * jakým činnostem se dítě věnuje o víkendu
* kde a s kým dítě tráví obvykle víkend
* vzpomínka na nej zajímavější víkend

Vlastní představy o volném čase: * co si dítě představí pod pojmem „volný čas"

4.4 Průběh průzkumu
Celkový počet dotazovaných žáků byl 159. Z toho 52 žáků (23 chlapců a 29 dívek) na ZŠ
Čimelice, 65 žáků (30 chlapců a 35 dívek) na l.ZŠ Příbram, 62 žáků (39 chlapců a 23 dívek)
na ZŠ Generála Janouška v Praze.
Průzkum jsem prováděla v podzimním období jednorázově.
Výběr škol byl systematický, po uvážení jejich vhodnosti z hlediska situování v odlišných
lokalitách vesnice, maloměsta a velkoměsta. Všechny výše jmenované školy mi vyšly
maximálně vstříc a samy projevily o výsledky průzkumu zájem.
Otázky jsem zadávala vždy v jedné 3., 4. a 5. třídě na každé z uvedených škol. Nebyla
Jsem si zcela jistá tím, jak vyplnění dotazníků zvládnou děti 3. tříd. U starších žáků jsem již
Počítala s jistými zkušenostmi z vyučování. Abych se přesvědčila o srozumitelnosti a
vhodnosti otázek dotazníku pro všechny vybrané ročníky, provedla jsem na ZŠ Generála
Janouška v Praze předvýzkum, a to ve 3.D. Jeho průběh a získané informace mi potvrdily, že
ho lze uskutečnit i ve 3. ročnících s velmi uspokojujícími výsledky. I když po jistých
úpravách ve formulaci dotazníkových otázek,
^otazník přikládám v závěru práce /viz Příloha А/.
Vyplňování dotazníků nám vždy v každé třídě zabralo jednu vyučovací hodinu. Ve třetích
ročnících i část následující přestávky. Paní učitelky s mou přítomností již předem počítaly,
neboť jsem se s časovým předstihem osobně nebo telefonicky domlouvala s paní ředitelkami.
Jejich přítomnost jsem na hodinách nevyžadovala. Pouze jsem je žádala, aby mě žákům
Představily a krátce se zmínily, co s nimi budu dělat. Většinou jsem tedy v hodinách s žáky
byla sama, pokud byla učitelka přítomna, do práce mi nezasahovala. Nechtěla jsem, aby
docházelo к jakémukoli ovlivňování dětí z mé ani jejich strany. Byla jsem tedy vždy krátce
Představena a každou hodinu začínala motivačním rozhovorem. Chtěla jsem, aby se děti
Zbavily jakékoli „křeče" nebo obav z toho, že mají vyplňovat dotazník. Také aby byly při
Splňování upřímné a psaly každý sám za sebe.
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Své první otázky jsem směřovala k nim - co si představují pod pojmem volný čas, co pro
ně znamená a jak jej tráví či trávit mohou. Po takovémto brainstormingu jsem škálu možností,
jak volný čas můžeme trávit, rozšířila dalšími, které jsem měla předem sepsané, a přečetla
jsem je nahlas.
Děti jsem požádala o čitelné psaní. Ujistila jsem je také, že se nemusejí bát postihu za
žádné gramatické chyby, že se zajímám především o obsah jejich sdělení. Pak už jsme začali
se samotným vyplňováním dotazníku.
Hlavičku dotazníku jsme vyplňovali společně, abych je „přenesla" přes možnou počáteční
nejistotu. Poté jsme si společně nahlas pročetli zadání bodu 1 . - 4 . , čímž jsem měla možnost
body slovně doplnit či dovysvětlit, jak je mají vyplňovat. Pak měly děti čas, aby se
samostatně věnovaly vyplnění první strany dotazníku / tzn. 1 . - 4 . bod/. Při nejasnostech se
měly přihlásit, já jim je byla připravena objasnit. Po dostatečném čase jsme pokračovali
společně na druhé straně dotazníku. Tam jsem podrobněji vysvětlila zadání bodu 7, neboť si
to svou formou vyžadovalo. U bodu 9 byly děti upozorněny na možnost zakroužkování i více
možností a u bodu 10 jsem je žádala, aby zmínily, jak a s kým popisovaný nej zajímavější
víkend strávily. Po takto zadaných instrukcích dostaly opět čas na samostatné psaní, aby
nikdo z nich nebyl časově omezen.
Samozřejmě byly děti, které s vyplněním dotazníku skončily dříve hotovy. V tomto
Případě jsem je požádala, aby si otázku po otázce znovu pročítaly, a případné nové nápady
ještě napsaly.
Vyplněné dotazníky jsem vybírala od každého zvlášť, neboť jsem tak mohla kontrolovat,
z

da daný žák odpověděl na otázky srozumitelně a úplně. Občas se stalo, že některou odpověď

bylo potřeba upřesnit či doplnit zapomenutý křížek v tabulce. Tímto jsem zajistila
stoprocentní návratnost zadávaných dotazníků.
Ve 4. a 5. ročnících jsme na konci hodiny vyšetřili nějaký čas, abychom si mohli krátce
Pobesedovat. Dětem jsem prozradila, že stejný dotazník jsem zadávala nejen na jejich škole,
ale také na dalších, výše uvedených. Zajímalo mě především, zda si myslí, že děti na vesnici
tráví svůj volný čas stejně jako děti ve městech, hlavně v Praze. Nejčastější odpovědí bylo
»ne", které hned vysvětlovaly. Děti ze ZŠ Čimelice uváděly např.: „ My tu máme lesy a čistý
v

zduch, takže jdeme ven, kdy chceme.", „Mají tam špinavo.", „Můžu si hrát na dvoře nebo na

Zahradě, ale oni ne.", „Nemají tam tolik místa."
Některé z dětí na ZŠ Generála Janouška argumentovaly takto: „Na vesnici to mají blbé,
Protože tam nemají počítače.", „Smrdí jim to tam.", „Ale zase tam nemají tolik aut, takovou
^opravu, takže jsou svobodnější.", „Nechtěl bych tam být, protože tam nemají fotbalový
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klub.", „Nemají tam hřiště.", „Je tam ale čistý vzduch a hodně lesů." Jejich tvrzení jsem jim
nijak nevyvracela ani nepotvrzovala, chtěla jsem jen vyvolat diskusi a získat jejich ničím
neovlivněné názory.

4.5 Výsledky průzkumu

4.5.1 První činnost po příchodu ze školy domů
Tab.l První činnost dětí po příchodu ze školy domů
ZS Čimelice

ZŠ Příbram

ZŠ Generála Janouška
Praha

Četnost
žáků

Relativní
četnost

Četnost
žáků

Relativní
četnost

Četnost
žáků

Relativní
četnost

í^ělám si domácí úkoly
Nevléknu se/ umyji si
ruce
Vé
nuji se domácímu
^ířátku

29
2

55,8%
3,9%

33
8

50,8%
12,3%

38
4

61,3%
6,5%

1

1,9%

8

12,3%

4

6,4%

^čímse
^Jßravuji se do školy

8
0
4
2

15,3%
0%
7,6%
3,9%

3
3
2
2

4,6%
4,6%
3,2%
3,2%

4
4
2

6,5%
6,5%
3,2%
0%

0%
3,9%

2
1

3,0%
1,5%

1,9%
0%
0%
3,9%

1
1
1

1,5%
1,5%
1,5%
0%

Činnost

feilna PC/ Playstation
plížím nebo s něčím
•^napomáhám
^?dím na kole/ motorce
^Počívám/ poslouchám
M u
vl^ám se na televizi
äjsi
^ïâLLna hudební nástroj
! u u pro kamaráda/ku a
ÎJâjeme si
hedvám
^Hna trénink
„ raji si s hračkami nebo
^hřišti

-

2
1
-

-

2
1
-

-

-

1,9%
0%
0%

-

-

-

100%

0%
0%
0%
100%

-

-

-

2
-

-

1
-

1
2

0%
0%
3,2%
0%
0%
1,6%

0%
1,6%
3,2%
100%

Jako první činnost, které se děti věnují po příchodu ze školy domů, uvádí nejčastěji na
v

Šech třech školách více než polovina dětí udělám si domácí úkoly. Procentuálně se množství

tě

chto dětí pohybují mezi hranicemi 50% a 60%. Právě v Příbrami nejmenší počet žáků

Snující se domácím úkolům může být ovlivněn vysokým počtem dětí, které uvedly za svou
První činnost převléknu se/ umyji si ruce. I když byly při vyplňování dotazníků upozorněny,

39

že činnostem pro osobní hygienu nemají věnovat pozornost, objevila se tato odpověď
v nemálo případech.
Pro děti v Čimelicích zabírá druhé místo činnost učím se (15,3%), kdežto v Příbrami je
toto množství ve srovnání skoro čtyřnásobně menší, v Praze potom poloviční.
U dětí z Příbrami se na druhé místo dostalo již zmiňované převléknu se/ umyji si ruce
(12,3%)a zároveň ještě věnuji se domácímu zvířátku. V Čimelicích jsou tyto činnosti zmíněny
téměř v zanedbatelné míře, v Praze polovinou ve srovnání s Příbramí.
Pro pražské děti je důležitá i příprava do školy (ve 4%), pro příbramské děti o něco méně
(3%) a čimelické děti se o ní vůbec nezmiňují. Ty pak udávají hraji na PC/

Playstation

(7,6%) oproti Příbrami a Praze, kde je děti uvádějí dvakrát méně.
V Čimelicích se vůbec neobjevují odpovědi hraji si s hračkami nebo na hřišti, jdu na
trénink, hraji na hudební nástroj, čtu si, jezdím na kole/ motorce,připravuji
V Příbrami to jsou jdu pro kamaráda/ku

se do školy.

a hrajeme si, obědvám, jdu na trénink, hraji si

s hračkami nebo na hřišti. V Praze pak uklízím nebo s něčím doma pomáhám, jezdím na kole/
motorce, odpočívám/poslouchám

hudbu, čtu si, hraji na hudební nástroj, obědvám.
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Graf 1 První činnost dětí
po příchodu ze
školy domů- Čimelice

Graf 2 První činnost dětí po příchodu ze školy domůPříbram

/ CJ udělám si domácí úkoly

IШ věnuji se domácímu
O hraji na

zvířátku

PC/Playstation

• učím se
uklízím/ s něčím doma pomáhám
• j d u pro kamaráda/ku a hrajeme si
připravuji se do školy
• čtu si
jezdím na kole/ motorce
• hraji na hudební nástroj
• odpočívám/ poslouchám hudbu
• jdu na trénink
převléknu sel umyji si ruce
hraji si s hračkami nebo na hřišti
dívám se na televizi
obědvám

Graf 3 První činnost dětí po příchodu ze školy domůPraha
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4.5.2 Činnosti, kterým se děti věnují v interiéru
Co vše děti ve svém volném čase doma v interiérech dělají, tzn. jakým činnostem se
věnují, jak a s čím si hrají, kutí-li něco, pomáhají-li s něčím, ..., na to nám přináší odpověď
tabulka 2. Ta srovnává, které činnosti uváděly děti nejčastěji, které méně často, které zmínilo
jen několik dětí a které se třeba na některé škole oproti ostatním vůbec neobjevily.
Na ZŠ Generála Janouška v Praze napočítáme 29 nejrůznějších činností, o kterých se děti
zmínily, v Čimelicích je to o něco více- 32 činností a v Příbrami nejvíce- 33 činností.
V tabulce se objevuje mnoho poznámek pod čarou, ty jsou vysvětlivkami pro specifičtější
činnosti, které jsem v rámci možného zobecnění zahrnula do jedné kategorie.

»

Činnost/ Škola

Uělám DÚ
Hraji si na PC
J^ívám se na Tv
Hraji si
i^tusi
J^oslouchám hudbu
JJcím se
j e s l í m si/ maluji
Hraji si s domácím
Zvířátkem
iiraji stolní hry
i^dpočívám
i^máhám
l e d u j i video/
[bVD

«/J »V,

T " » — V /

. . . . . . . .• V . . . '

ZS Generála
Janouška Praha
Četnost
Relativní
dětí
četnost
45
14%
42
13%
35
11%
э
24
8%
19
6%
158
5%
14
4%
13
4%
i r

7

l.ZS Příbram
Četnost
dětí
41
43
41
21"
33
23 y
19
24
23"

4%

111J
9
916
9
7

4%

3%
3%
3%

8 14
6
28"
3
8

2%

Relativní
četnost
9%
10%
9%
5%
8%
5%
4%

5%
5%
2%
1%
6%
1%
2%

s

ZŠ Čimelice
Četnost
dětí
31
32
33
19'
13
5
26
17
1212

Relativní
četnost
10%
10%
10%
6%
4%

2%
8%
5%
4%

13b
5
23"
3
11

4%

2%
7%
1%
3%

e sourozencem, s rodičem, na schovávanou, s kamarádem/kou, s hračkami, s vojáčky, s Tamagoci
e sourozencem, s rodičem, s kamarádem/kou, kuželky, s kuličkami, s hračkami, s vojáčky, na rodinu
j П а pistolníky, na školu, na rodinu, s hračkami, s vojáčky, se sourozencem, délám bunkry
, v rádiu, z discmana, C D
r
O ádio, CD
se psem, s morčetem, s křečkem, s králíkem
s křečkem, s morčetem, s králíkem, se psem, s kočkou, s jihoamerickými veverkami, s leguánem
__ s křečkem, s kočkou, s morčetem, s andulkou, se psem
4 Šachy, pexeso, Dostihy a sázky, fotbálek, Člověče, nezlob se
s ^ a c hy, piškvorky, pexeso, Člověče, nezlob se
5 Člověče nezlob se, domino, pexeso, Sázky, Dostihy, šachy
, s vařením, s nádobím
8 s vařením, s umýváním nádobí, s praním, chodím nakupovat, zametám
s vařením, čistím a brousím nože, myji nádobí, chodím nakupovat, žehlím, pracuji ve sklepě
6

s

7
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Hraji si s auty/
vláčky
Nudím se
Uklízím
Jiné
Hraji karty
Starám se o domácí
zvířátko
Hraji na hudební
nástroj
Hraji si s
panenkami/ s
.plyšáky
.Cvičím
Píši si
Tancuji
Zalévám květiny/
pečuji o ně
.Sbírám...
Stavím stavebnici/
puzzle
Zpívám si
Starám se o
.sourozence
Lenoším
.Luštím křížovky
Modeluji/ stavím
modely
Vyšívám/šiji
L

7
6
5iy
511

4
42S

2%
2%
2%
2%
1%

6
202U
15*
8

l2zb

1%

1

-

7
4J>

1
6

1%
1%

1%
1%
5

1%
2%
1%
0%

5
4J2

2
9

1%
1%
4J/

0%
0%

3
1

0%
0%
0%

-

1
4

-

-

2 IJ

0%
0%
100%

2

1%
0%
5%
1%
2%

3JO

6

-

-

152'
2/4
7

2%

3
1%
1%
1%
1%

-

3%
10

2JJ
lj6

1%
1%
5%
3%
2%

2y

1%

2
2
2
2

4

3

2%
2%
1%
1%
3%
0%

3
1%
1%

2

1%
1%

-

0%
0%
0%
1%
0%
100%

2
1
5
6

0%
1%
0%
2%
2%
100%

19
2( Utírám

prach, luxuju, myju schody/toalety, skládám prádlo
g a m e t á m , myji si kopačky, luxuji
22 'uxuji, uklízím si pokoj, skládám si oblečení, ustelu si
23 Provokuji bratra, počítám peníze, peru se s bratrem, povídám si s rodičem, skládám si z papíru
v
ymýšlťm módní návrhy, něco vyrábím /bužírky, lodičky, s plastelínou/, míchám koktejly, zlobím, blbnu,
střílím lukem, houpu se na houpačce, chytám ryby
2s dívám se z okna, pletu si bužírku
26 o králíka, papouška
27 o křečka, o kočku, o psa, o morče, o rybičky, králíka
2s o kočku, želvu
na flétnu, na klavír
з0 n a klavír, piano, na keyboard, na flétnu
3| na piáno
32 dopisy pro kamarádky, básničky, deník, s kamarády knížku
33 do deníku
34 kasičky, samolepky
35 hokejové karty, pohledy, kameny, polodrahokameny, kaštany
36 hokejové karty

37 Le80
Lego
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Podíváme-li se na seznam činností seřazených sestupně od nejčastěji uváděných pro
Prahu, zjistíme toto pořadí: přes 10ti procentní hranici ze všech činností se dostaly Dělám
domácí úkoly (14%), Hraji si na počítači

(13%), Dívám se na televizi (11%)', pod 10ti

procentní hranicí jsou Hraji si, Čtu si, Poslouchám hudbu, Učím se, Kreslím si/maluji si,
Hraji si s domácím zvířátkem, Hraji stolní hry, Odpočívám, Pomáhám, Spím, Sleduji video/
DVD, Hraji si s auty/ vláčky, Nudím se, Uklízím, Jiné; s 1% to jsou Hraji karty, Starám se o
domácí zvířátko, Hraji na hudební nástroj, Hraji si s panenkami/ plyšáky, Cvičím, Píši si,
Tancuji, Zalévám květiny/ pečuji o ně, Sbírám...

1% nedosáhly Stavím stavebnicí/

puzzle,

Zpívám si a vůbec se neobjevily Vyšívám/ šiji, Modeluji/ stavím modely, Lenoším,

Luštím

křížovky, Starám se o sourozence.
V Příbrami je situace následující: přes 10ti procentní hranici se nedostala žádná z činností.
10ti % získala pouze Hraji si na počítači; pod hranicí 10ti % jsou sestupně seřazeny Dívám se
na televizi, Dělám domácí úkoly, Čtu si, Pomáhám, Kreslím si/ maluji, Poslouchám

hudbu,

Hraji si s domácím zvířátkem, Hraji si, Uklízím, Učím se, Jiné, Starám se o domácí zvířátko,
Hraji na hudební nástroj, Hraji stolní hry, Sleduji video/ DVD, Hraji karty, Cvičím-, 1%
dosáhly Odpočívám, Nudím se, Hraji si s panenkami/ s plyšáky, Zalévám květiny/ pečuji o ně,
Tiši si, Sbírám..., Stavím stavebnici /puzzle, Modeluji/ stavím modely, Spím, Hraji si s auty/
v

láčky, Zpívám si. Ani na 1% nedosáhly Vyšívám/ šiji, tancuji, Luštím křížovky, Starám se o

s

ourozence. Lenoším se nedočteme v žádném z dotazníků
V Čimelicích stejně jako v Příbrami žádná z činností nepřesáhla hranici 10ti procent; 10%

2

ískaly Dívám se na televizi, Hraji si na počítači, Dělám domácí úkoly, pod hranicí 10ti

Procent jsou Učím se, Pomáhám, Hraji si, Kreslím si/ maluji, Uklízím, Čtu si, Hraji stolní hry,
Hraji si s domácím zvířátkem, Sleduji video/ DVD, Zalévám květiny/pečuji
Vyšívám/ šiji, Poslouchám

hudbu, Cvičím Odpočívám,

o ně, Hraji karty,

Hraji si s panenkami/

s plyšáky,

Modeluji/ stavím modely; s 1% pak Píši si, Hraji si s auty/ vláčky, Hraji na hudební nástroj,
Stavím stavebnici/ puzzle, Spím, Jiné, Starám se o domácí zvířátko, Zpívám si, Tancuji,
lenoším. Pod hranicí 1% zůstaly Sbírám...а Luštím křížovky. Nedočteme se, že se děti nudí či
Se

starají o sourozence.
Ve všech třech regionech se na prvních místech v četnosti činností objevují stejné Dělám

domácí úkoly, Hraji si na počítači, Dívám se na televizi, i když v jiném pořadí.
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Graf 4 Jak v interiéru?- srovnání mezi školami

Vyšívám/šiji
Modeluji/stavím modely
Luštím křížovky
Lenoším
St

arám se o sourozence
Zpívám si

Otavím stavebnici/puzzle
Sbírám...

L
và

m květiny/pečuji o ně
Tancuji
Píši si
Cvičim

5

Panenkami/s plyšáky

i ^aji na hudební nástroj
s

e o domáci zvířátko
Hraji karty

d

°niácím zvířátkem

ľ

.

r

Kreslím si
Učím se
p

„.,

r

osiouchám hudbu [_,
Čtu si
Hraji si
Dívám se na T v
Hraji si na PC

Dé

lám domáci úkoly
CIZŠ Generála Janouška P r a h a ! 1.ZŠ PříbramdZS Čimelice

4.5.3

Činnosti, kterým se děti věnují v exteriéru

Tab. 3 Venku (v nejbližším okolí, na hříšti,...) trávím čas...
Činnost / Š k o l a

Kolo
iÍ2Li_kamarády/kami
i^máhám
fotbal
i^oječkové brusle
Jiné
-ÜläÜJi' s domácím zvířátkem
í^gházky
•Žgrám se o domácí zvířátko
•ISlis/badminton
j!í!Ítě/prolézačky
iSžSnípo stromech
-Skateboard
•^tuji/cvičím
» e n í
§ükolka/motorka
ilSorbai/hokej
^oběžka_
$Siování/kreslení
|*baření_
r t n | ení ze vzduchovky/
• ^ k o v é pistole
•^evání květin
fisketbal
>^ování/sáňkování

ZŠ Čimelice
Četnost
dětí
41
26 38
1941
16
14
II 4 4
IO47
95Ü
10"
9
7
6
6i6
7
4»
4
4
46ü
2
2
3
3
3
2
3
-

1
1
fe^nowboard
^ahradě
» 2 s e
p í v á n í

-Rodiči
fSl^ráce
^í^lin/plodů
rfenihub
^ s e

o—
z s Generála
Janouška Praha

-

1
-

1
1
1
-

1
1
1
1
1

Relativní
četnost
17%
11%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%

Četnost
dětí
31
26"

1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

3
1

27
26
4«
14B
8 51
4Ь4
3
4
13
3
1

ji*
5
1

_
1
4
11
1
-

-

5
-

1
2

_
1
1
2
3
1
-

1
-

-

38n

Relativní
četnost
15%
13%
1%
13%
13%
2%
0%
4%
2%
1%
2%
6%
1%
0%
3%
2%
0%
0%
0%
2%
5%
0%
0%
1%
0%
0%
2%
0%
0%
1%
0%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

1.ZŠ
Četnost
dětí
33
314U
6 43
12
14
646
1344

7bi
6"
2
7
9
6
6
8iy
2
3
-

6
2
2
1
4
1
5
2
8
2
3
4

i

-

-

2
8
6
-

Iй
-

-

2 64

>

říbram
Relativní
četnost
17%
16%
3%
6%
7%
3%
7%
4%
3%
1%
4%
5%
3%
3%
4%
1%
2%
0%
3%
1%
1%
1%
2%
1%
3%
1%
4%
1%
2%
2%
4%
0%
0%
1%
4%
3%
0%
1%
0%
0%
2%
0%
100%

a vojáky, na rodinu, na kuchařky, Honzo, vstávej, Cukr káva limonáda, honěnou, schovávanou, na louce, na
úhradě, v parku

46
k.

Podobně jako na předchozí otázku získáme odpovědi na otázku „Jak trávíš svůj volný čas
venku (v nejbližším okolí, na hřišti,...)?". V tabulce jsou zaneseny všechny činnosti, které
děti v exteriérech dělají. Je tak poměrně jednoduché sledovat, jaké činnosti se u dětí
v různých lokalitách objevují.
Nejvíce různorodých činností vypsaly čimelické děti (37), o něco méně příbramské děti
(35) a nejméně děti pražské (32).
Zaměříme-li se na ZŠ Čimelice, vidíme, že pouze Kolo (17%) a Hry s kamarády/kami
(U%) se svým procentuálním podílem ze všech činností dostaly přes hranici 10%. Pak
následují sestupně v procentech Pomáhám,
s

domácím zvířátkem,

Hřiště/prolézačky,

Procházky,

Fotbal,

Kolečkové

Starám se o domácí zvířátko,

brusle,

Jiné,

Hraji

Tenis/ badminton,

si

Běh,

Koupání, Lezení po stromech, Míč, Skateboard, Sportuji/ cvičím, Uklízení.

Na 1% dosáhly Ctyřkolka/

motorky,

Floor bal/ hokej,

Koloběžka,

Malování/

kreslení,

Rybaření, Střílení ze vzduchovky/ kuličkové pistole, Zalévání květin. Méně než 1% získaly
Četba, Koně, Na zahradě, Odpočívání, Ping-pong, Plavání, Ruční práce, Sběr bylin/ plodů,
Obírání hub, Učím se Volejbal, Zpěv. Vůbec se neobjevují Basketbal, Bobování/

sáňkování,

Lyže/ snowboard, Nudím se, S prarodiči.

honěnou, Rybičky, rybičky, rybáři jedou, na zloděje a policii, na indiány, na vojáky, na Mrazíka, na pavouky,
schovávaná, koulujeme se, stavíme sněhuláka, lezeme, povídáme si, na skálu
hrajeme si ve strouze, spravujeme, koulujeme se, stavíme sněhuláka a iglů, kloužeme se ze skály, stavíme
bunkry, schovávaná, blbneme, sledujeme okolí, na klouzačce, hrajeme na zloděje a policii, s kočárkem
s
e dřívím, na zahradě, hrabu listí, na zahrádce, s vařením, sbírám zkažené ovoce, sbírám brambory, sbírám
oříšky, starým lidem, taťkovi a mamce, v dílně, babičce, dělám snídani, mamce v obchodě,
43 nakupovat
44 spravovat auto, myji auto, chodím nakupovat, trhat jablka, na zahrádce, zametám dvůr, hrabu listí
4s sbírám žaludy, cvrnkáme kuličky, houpu se na houpačce, pouštím draka, vyrábím luky a šípy, na písku
46 vykopáváme kořeny, házím petardy, hrajeme kuželky, lezu na provazech
47 děláme si piknik, na písku, v močále, hraji na kytaru
48 s kočkou, se psem, s králíkem
49 se Psem
50Se psy. s koťaty, s králíkem, se štěňaty, kachničkami
s, do lesa, ke koním
s2 Po sídlišti, malé výlety
53 se psem, do lesa
0
morče, štěňata, o koťata, o ovce, o ptáčka, o králíky
54
SJ venčím psa
56 0 Psy, krmím králíky
57 v bazénu
58 k o P u si
s9 vybíjená, kopu si s tenisákem
60 vybíjená, pinkám si v garáži o zeď, kopeme si, nohejbal
61 Pokojíček
62 na kuchařku, na rodinu, kloužu se, houpu se
63 navlékám korálky
64 kaštany
Plážový
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V Praze je situace následující: Kolo (15%), Fotbal (13%), Hry s kamarády/kami
Kolečkové brusle (13%). Pod hranicí 10ti procent jsou Hřiště/ prolézačky,

(13%),

Koloběžka,

Procházky, Míč, Skateboard, Bobování/ sáňkování, Jiné, Starám se o domácí zvířátko, Běh,
Floor bal/ hokej; jednoprocentní Tenis/ badminton, Koupání, Střílení ze vzduchovky/
pistole, Plavání, Pomáhám, Ping-pong, Lyže/ snowboard.
zvířátkem,

Lezení po stromech,

Ctyřkolka/

motorka,

Koně,

Sportuji/

Odpočívání,

cvičím,

kuličkové

1% nedosáhly Hraji si s domácím

Malování/

Učím se, Nudím

kreslení,

Zalévání

se, S prarodiči.

A

květin,
Uklízení,

Rybaření, Četba, Na zahradě, Ruční práce, Sběr bylin/ plodů, Sbírání hub, Volejbal, Zpěv,
Basketbal nebyly uvedeny vůbec.
Příbram můžeme charakterizovat takto: Kolo (17%) a Hry s kamarády/kami

(16%) děti

zmiňovaly nejčastěji, tudíž jediné přesáhly hranici 10%. Pak následuje dlouhá řada činností,
které pod 10%: Kolečkové brusle, Hraji si s domácím zvířátkem, Fotbal, Hřiště/

prolézačky,

Míč, Bobování/ sáňkování, Plavání, Procházky, Běh, Na zahradě, Jiné, Starám se o domácí
zvířátko, Koupání, Pomáhám, Lezení po stromech, Čtyřkolka/ motorka, S prarodiči,
květin, Lyže/ snowboard,

Rybaření,

Sportuji/ cvičím, Koně,

Volejbal. 1 procentní hranici

nepřekročily Koloběžka, Skateboard, Floorbal/ hokej, Tenis/ badminton, Ping-pong,
Basketbal Střílení ze vzduchovky/ kuličkové pistole, Malování/ kreslení, Sběr
Vůbec není zmíněno Odpočívání,

Zalévání

Četba,

bylin/plodů.

Učím se, Nudím se, Uklízení, Ruční práce, Sbírání hub,

Zpěv.
Na srovnání vidíme, že na prvních třech místech se shodně objevuje, že děti nejčastěji
Jezdí na kole a hrají si s kamarády. V Praze se k tomu přidává ještě hraní fotbalu a ježdění na
holečkových bruslích.
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Graf 5 Jak v exteriéru?- srovnání škol
• ZŠ Čimelice • S Generála Janouška Praha • ZŠ Příbram
Zpěv
Volejbal
Učím se
Sbíráni hub
Sběr bylin/plodů
Ruční práce
S prarodiči
Plavání
Ping-pong
Odpočíváni
Nudim se
Na zahradě
Koně
Četba
Bobováni/sáňkování
Basketbal
Zaléváni květin
Střílení ze vzduchovky/kuličkově pistole
Rybaření
Malování/kreslení
Lyže/snowboard
Koloběžka

i stromech
Koupání
Hřiště/prolézačky
Běh
Tenis/badminton
Starám se o domácí zvířátko
Procházky
Hraji si s domácím zvířátkem
Jiné
Kolečkové brusle
Fotbal
Pomáhám
Hry s kamarády/kami
Kolo
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4.5.4 Co po školním vyučování
Tab. 4 Když nejsem ve škole (po vyučování),
ZŠ Generála
Každý den
Pravidelně několik
Rouška Praha
dní v týdnu
ln
nost/ Jak často
Relativní
Relativní četnost
četnost
3,2%
^odínTna
51,6%
{oužek
46,8%
14,5%
jSjjsj. venku
,čí
m se nebo
54,9%
27,4%
í'ám domácí
jgjl^

Občas

Vůbec ne

Relativní
četnost
21%

Relativní četnost

37,1%

1,6%
1,6%

0%

16,1%

24,2%

^gmse n a T v
0l
*áhám
d
°mácími
íacemi

69,3%
19,5%

6,5%
17,6%

24,2%
51,6%

11,3%

N j s i n a počítači
jH^maluji si

37,1%
17,7%
3,2%

9,7%

41,9%
67,7%
51,6%

11,3%
6,5%
38,7%

Každý den
ĚSi&nnosti

4 6i

8,1%
6,5%

Pravidelně několik
dní v týdnu
266

Občas

Vůbec ne

56V
-

Děti měly křížkovat do příslušné kolonky, jak často dělají tyto mnou vepsané činnosti:
Chodím na kroužek, Hraji si venku, Učím se nebo dělám domácí úkoly, Dívám se na Tv,
Pomáhám s domácími pracemi, Hraji si na počítači, Čtu si/ maluji si, Nudím se a Jiné. Právě
do poslední kolonky Jiné mohly vepsat další činnost, která v tabulce nabídnuta nebyla a oni ji
Považovaly za nezbytnou pro doplnění. 82% dětí nechalo políčko nevyplněné, ostatní vepsaly
^sledující činnosti: Hraji hokej, Hraji si s domácím zvířetem, Jezdím na bruslích, Jezdím na
k°le, Sleduji video/DVD,
s

Chodím ven, Hraji na Playstation,

Hraji fotbal. Uvádím je jako

°učást tabulky spíše pro zajímavost, jejich četnosti neberu jako směrodatná data, neboť ne

^ ž d ý věděl, pro co se rozhodnout. Jednotlivým činnostem jsou věnovány jiné otázky
pracované dále v práci /viz. Kap. 5.6./.
Nejčetnější každodenní činností dětí v Praze je sledování televize následované přípravou
školy a hraním si venku.

66 hraji si s domácím zvířetem, jezdím na kole, hraji na Playstation, hraji fotbal
67 hraji hokej, chodím ven
hraji si s domácím zvířetem, jezdím na bruslích, sleduji video/DVD, hraji na Playstation
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Pravidelně několik dní v týdnu děti nejčastěji chodí na kroužek, připravuje se do školy
nebo pomáhá s domácími pracemi. Za občasnou je nejvíce udávaná četba a malování si,
nudění se a pomáhání s domácími pracemi. Hry na počítači se vyšplhaly na třetí místo
v žebříčku četnosti. Z nabídky v tabulce uváděly děti nejčastěji, že se vůbec nenudí, vůbec
nechodí na kroužek, vůbec si nehrají na počítači nebo nepomáhají s domácími pracemi.

Tab. 5 Když nejsem ve škole (po vyučování),
Každý den Pravidelně několik
l.ZS Příbram
dní v týdnu
Relativní
Relativní č e t n o s t
Činnost/ Jak často
četnost

Chodím na kroužek
jfrajjsi venku
^čím se nebo dělám
4gmácí úkoly
ijjvám se na Tv
Zmáhám s domácími
ligcemi
-víálL-Si na počítači
Й Щ / m a l u j i si
LÍNím se

968

Vůbec ne

Relativní
četnost

Relativní
četnost

4,6%
63,1%
20%

53,9%
18,4%
38,5%

16,9%
18,5%
38,5%

24,6%
0%
3,0%

55,4%
29,2%

9,2%
24,6%

33,9%
44,7%

1,5%
1,5%

24,6%
33,9%
3,0%

10,8%
15,4%
7,6%

49,2%
46,1%

15,4%
4,6%
29,2%

Každý den
ĚtSičinnosti

Občas

Pravidelně několik
dní v týdnu
56У

60%

Občas

Vůbec ne

4 /u

-

Příbramské děti uváděly z každodenních činností nejčastěji, že si hrají venku, sledují
te

bvizi a čtou si nebo malují. Podobně jako v Praze, tam ale místo četby a malování udávaly

Popravu

do školy. S pravidelností několikrát týdně nejvíce navštěvují nějaký kroužek, učí se i

^ l a j í domácí úkoly a pomáhají s domácími pracemi, stejně jako v Praze. Občas se děti
ne

Jčastěji nudí, hrají si na počítači a čtou si nebo si malují. Počítač zde předčil domácí práce

bahy. у kategorii Vůbec ne příbramské děti nejčastěji uvádějí, že se nenudí, nechodí na
^ádný kroužek a nehrají si na počítači. Stejná prvenství uváděly i děti v Praze.
^°lonku Jiné nedoplnilo 72% dětí, ostatní napsaly: Spím u televize, Závodně plavu, Hraji si
s
d

Panenkami, Jezdím na kole/motorce, Hraji šachy, Trávím čas doma, Jsem u koní, Věnuji se
°niácímu zvířátku, Sportuji, Věnuji se sbírce kamenů, Poslouchám hudbu.

69 h r aji si s panenkami, jezdím na motorce, věnuji se domácímu zvířátku, sportuji, věnuji se sbírce kamenů
70 ú v o d n ě plavu, jezdím na kole, hraji šachy, jsem u koní
s
P'm u televize, trávím čas doma, věnuji se domácímu zvířátku, poslouchám hudbu
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Tab. 6 Když nejsem ve škole (po vyučování),...
V
Každý den Pravidelně několik
Občas
ZS Čimelice
dní
v
týdnu
— Г
Relativní
Relativní četnost
Relativní
Činnost/ Jak často
četnost
četnost
.Chodím na kroužek
0%
75%
13,5%
Hraji si venku
75%
21,1%
3,9%
Učím se nebo
82,6%
7,8%
9,6%
dělám domácí
úkoly
i^ívám se na Tv
51,9%
1,9%
42,3%
domáhám
51,9%
19,2%
25%
^domácími pracemi
Hraji si na počítači
15,4%
3,9%
57,6%
ixîy_si/ maluji si
51,9%
30,7%
13,5%
loudím se
44,2%
1,9%
3,9%
V

Každý den
Jiné
e

činnosti

Г7Г

Pravidelně několik
dní v7 týdnu
ТГ

Vůbec ne

Občas

Relativní
četnost
11,5%
0%
0%

100%
100%
100%

3,9%
3,9%

100%
100%

23,1%
3,9%
50%

100%
100%
100%

Vůbec ne

107Г

Každý den se děti v Čimelicích nejčastěji učí a píší domácí úkoly, dívají se na televizi a
hrají si na počítači. Hraní na počítači se zde objevuje ve srovnání s předchozími školami
Poprvé. V kategorii Pravidelně několik dní v týdnu je nejčastěji zmiňován zájmový kroužek,
četba a malování a příprava do školy. Četba a malování předčily pomáhání s domácími
Pracemi uváděné v Praze i v Příbrami. Nejčastějšími činnostmi, kterým se děti věnují občas,
J e hraní na počítači, pomáhání s domácími pracemi a četba s malováním, také nudění se. To je
Sr

ovnatelné s předchozími školami, i když počítač v této kategorii zaujímá místo první. Vůbec

ne
st

získává nejvíce procent u Nudím se, Hraji si na počítači a Chodím na kroužek, což je

ejné i v Příbrami a v Praze.

Pro Jiné děti napsaly: Vyšívám, Hraji fotbal, Sportuji, Uklízím si, Jezdím na koni, Jezdím
Па

čtyrkolce/kole,

Jdu к babičce, Píši časopis, Chodím na procházky,

Běhám, Jezdím

na

kolečkových bruslích. Nic nevepsalo 63% dětí.
Podrobné srovnání toho, jak často se jednotlivým činnostem z tabulky děti na té které
škole věnují, nabízí následující grafy:

hraji fotbal, uklízím si, jezdím na koni, jezdím na čtyřkolce
hraji fotbal, sportuji, jezdím na kole, j d u к babičce, píši časopis
v
yšívám, hraji fotbal, sportuji, jezdím na kole, chodím na procházky, běhám, jezdím na kolečkových bruslích
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Graf 6 Jak často si děti hrají venku
• ZŠ Generála Janouška Praha B1.ZŠ Příbram D Z Š Čimelice

pravidelně několik
dní v týdnu

každý den

občas

vůbec ne

Graf 7 Jak často navštěvují děti zájmové kroužky
11 .ZŠ Příbram

• ZŠ Generála Janouška Praha

každý den

pravidelně několik
dní v týdnu

53

občas

• ZŠ Čimelice

vůbec ne

Graf 8 Jak často pomáhají děti s domácími pracemi
• ZŠ Generála Janouška Praha B1.ZŠ Příbram D Z Š Čimelice

každý den

občas

pravidelně několik dní v
týdnu

vůbec ne

Graf 9 Jak často se děti doma učí nebo dělají domácí úkoly
• ZŠ Generála Janouška Praha

každý den

11.ZŠ Příbram

pravidelně několik dní
v týdnu

občas
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• ZŠ Čimelice

vůbec ne

Graf 10 Jak často si děti čtou nebo si maluji
• ZŠ Generála Janouška Praha B1.ZŠ Příbram D Z Š Čimelice

Ер%

л с лпо/
' УЯВгГИ Г> fW
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I
každý den

á

r

-

1

pravidelně několik
dní v týdnu

občas

ё Щ ^ ^ з ^ И
1\ —WKĚĚ^-C^

vůbec ne

Graf 11 Jak často se děti ve svém volném čase nudí
• ZŠ Generála Janouška Praha

každý den

• 1 ZŠ Příbram

pravidelně několik dní
v týdnu

občas
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• ZŠ Čimelice

vůbec ne

^

Graf 12a Jak často sledují děti Tv
• ZŠ Generála Janouška • 1 .ZŠ Příbram • ZŠ Čimelice

každý den

pravidelně několikrát v
týdnu

občas

vůbec ne

Graf 12b Jak často si děti hrají na PC
• ZŠ Generála Janouška Praha • 1.ZŠ Příbram QZŠ Čimelice

с7 спо/

У" l v v

každý den

pravidelně několik dní v
týdnu

občas
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'Jř

vůbec ne

4.5.5 Návštěvnost školní družiny

Tab. 7 Jak často navštěvují děti družinu
Škola/ Jak často

ZŠ Čimelice
1 .ZS Příbram
ZS Generála
Janouška Praha

Každý den
Relativní
četnost
26,9%
46,2%
14,5%

3-4krát týdně
Relativní
četnost
3,9%
13,9%
4,8%

l-2krát týdně
Relativní
četnost
9,6%
4,6%
1,6%

Vůbec ne
Relativní
četnost
59,6%
35,4%
79,0%

100%
100%
100%

Hned na začátku se podíváme na skutečnost, kolik dětí na jednotlivých školách družinu
navštěvuje a kolik ne. Nejvyšší návštěvnost vykazuje l.ZŠ Příbram, a to téměř 65ti procenty.
Tzn. že jedna třetina příbramských dětí vůbec do družiny nechodí. V Čimelicích je situace
opačná. Družinu navštěvuje 40% a nenavštěvuje 60% dotazovaných dětí. Největšího rozdílu
si pak všimneme u ZS Generála Janouška v Praze, kde skoro 80% dětí napsalo, že do družiny
nechodí, tudíž zbývajících pouze 20% dětí ji navštěvuje. Nej lepšího srovnání je docíleno
následujícím grafem:

N á v š t ě v n o s t družiny-1 .ZŠ Příbram

Henavštěuuje35%

Graf 14 Návštěvnost družiny-ZŠ Čimelice

Graf 15 Návštěvnost družiny-ZŠ Gen.Janouška
Praha
Navštěvuje

л.л •
avštěvuje
40%

Nenav
79%
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21%

Graf nám jasně ukazuje rozdíly na jednotlivých školách, co se týká návštěvnosti družiny.
Na příbramské škole chodí do družiny téměř polovina dětí každý den, zatímco v Čimelicích o
něco menší čtvrtina a v pražské škole je to pak jen necelá sedmina dětí. 3-4krát týdně
navštěvuje družinu nejvíce dětí opět v Příbrami, méně pak v Praze a třikrát méně
v Čimelicích. Situace 3-4krát týdně je odlišná od té l-2krát týdně, neboť zde v družině tráví
svůj volný čas nejvíce dětí v čimelické škole (9,6%), následuje se 4,6% příbramská škola a
pouhých 1,6% dětí je takto často v družině v pražské škole.

Graf 16 Návštěvnost družiny- srovnání škol
• ZŠ Čimelice B 1 . Z Š Příbram D Z Š Generála Janouška Praha

každý den

3-4krát týdně

1-2krát týdně

vůbec ne

Tab. 8, 9 , 1 0 Návštěvnost družiny
ZS Čimelice/
. ^ J a k často

»

3.třída
4.třída
—__ 5.třída

1'ZS Příbram/
\ J a k často
^
^
^

3 .třída
4.třída
5. třída

Každý den

3-4krát týdně

1 -2krát týdně

Vůbec ne

Relativní
četnost
29,4%
45%
0%

Relativní četnost

Relativní četnost

Relativní četnost

0%
10%
0%

11,8%
5%
13,3%

58,8%
40%
86,7%

Každý den

3-4krát týdně

1 -2krát týdně

Vůbec ne

Relativní četnost
78,3%
35,2%
24%

Relativní četnost
13,0%
11,8%
16%

Relativní četnost
0%
5,9%
8%

Relativní četnost
8,7%
47,1%
52%

58

100%
100%
100%

100%
100%
100%

ZS Generála
Janouška Praha/
Jak často

3.třída
4. třída
5. třída

.

Každý den

3-4krát týdně

l-2krát týdně

Vůbec ne

Relativní
četnost
28,6%
13,0%
0%

Relativní četnost

Relativní četnost

Relativní četnost

9,5%
4,4%
0%

4,8%
0%
0%

57,1%
82,6%
100%

100%
100%
100%

Pokud nevezmeme fakta o družině obecně, ale budeme porovnávat návštěvnost družiny
s rozlišením ročníků, vypadá zjištěná situace následovně.
Ve třetích ročnících v Čimelicích a v Praze nenavštěvuje družinu více než polovina dětí.
Kontrastem tomu je poměrně malé množství (8,7%) dětí v Příbrami. l-2krát týdně nechodí do
družiny v Příbrami vůbec žádné dítě, v Praze je to necelých 5%, v Čimelicích dvakrát více.
Častěji, tedy 3-4krát týdně navštěvuje po škole družinu v Praze i v Příbrami něco kolem 10%
dětí, zato v Čimelicích to není dítě žádné. Každodenně do družiny dochází v Praze i v
v

Čimelicích kolem 30ti % dětí, kdežto v Příbrami je to rekordních téměř 80%.

Graf 17 Návštěvnost družiny ve 3.ročnících

v

*bec ne

I * * týdně

S * týdně

^ ý den

• ZŠ Čimelice B1.ZŠ Příbram D Z Š Generála Janouška Praha

Ve čtvrtém ročníku v Praze přibylo ve srovnání se třetím ročníkem dětí, které do družiny
v

ůbec nechodí, a to o 25%. V Příbrami si toho samého jevu všimneme také, jen nárůst činí

skoro 40%. Pouze v Čimelicích těchto dětí o necelých 20% ubylo. l-2krát týdně se v družině
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objevují děti v Příbrami a v Čimelicích, pražské děti ne. Každý den navštěvuje družinu
nejvíce dětí v Čimelicích, téměř polovina dětí, v Příbrami je to třetina, což je oproti třetímu
ročníku velký úbytek.

Graf 18 Návštěvnost družiny ve 4. ročnících

• ZŠ Čimelice B1.ZŠ Příbram D Z Š Generála Janouška Praha

Páté ročníky vykazují úplně jiný stav. V Praze vidíme, že děti zde do družiny už vůbec
nechodí. Děti v Čimelicích ji navštíví l-2krát týdně pouze ve 13,3%, jinak také vůbec ne.
Pouze příbramské děti ji využívají docela dost a často. Téměř čtvrtina dětí ji navštěvuje každý
den, o něco málo dětí 3-4krát týdně. Dětí, které do družiny nechodí, je ve srovnání s Prahou
pouhá polovina.

Graf 19 Návštěvnost družiny v 5.ročnících

• ZŠ Čimelice • 1.ZŠ Příbram D Z Š Generála Janouška
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4.5.6 Zájmové kroužky v rámci škol

Následující tabulka dává přehled všech zájmových kroužků, které děti navštěvují v rámci
školy a uvedly je v dotaznících. Díky procentuálnímu vyjádření můžeme opět velice snadno
porovnávat situaci v jednotlivých lokalitách. Samozřejmě, že nabídky kroužků jsou na každé
Škole jiné, a tak je dobré se s nimi ještě před samotným srovnáním seznámit.
ZŠ Čimelice nabízí dětem tyto zájmové kroužky: anglický jazyk, německý jazyk, francouzský
jazyk, keramika, florbal, volejbal, sborový zpěv, dramatický kroužek, turistický kroužek,
chemická praktika, mediální prezentace. Na l.ZŠ Příbram je nabídka kroužků o něco širší:
keramika, netradiční výtvarné techniky, dovedné ruce,výtvarný, anglický jazyk, rybářský,
bojová umění, informatika, sborový zpěv, hudební, sportovní a florbal. Podobně pak na ZŠ
Generála Janouška v Praze: keramika, ruský jazyk, sborový zpěv, dramatický, moderní
gymnastika, pohybová výchova, sportovní hry -dívky, stolní tenis, ekologický, počítačový,
školní informační centrum.
Všechny výše uvedené zájmové kroužky jsou na škole nabízené v různých formách, a to
v

rámci družiny a školního klubu, jako zájmový kroužek nebo volitelný předmět.
V Čimelicích se v dotaznících objevilo kroužků osm. Jsou jimi keramický (11%),

a

nglický jazyk (10%), informatika/ počítačový (7%), moderní gymnastika (6%), sborový zpěv

(6%), pohybová výchova (4%), dramatický kroužek (3%), stolní tenis (1%). Polovina dětí
(52%) žádný kroužek nenavštěvuje.
V Příbrami děti uvedly jedenáct kroužků. Volejbalový trénink (19%), anglický jazyk (14%),
s

Portovní (10%), informatika/ počítačový (9%), keramický (7%), rybářský (5%), netradiční

v

ýtvarné techniky (4%), výtvarný (4%), bojové umění (2%), dovedné ruce (2%), hudební

(2%). Do žádného kroužku nechodí pětina dětí (22%).
V Praze se v odpovědích objevilo kroužků nejméně, pět. Byly to keramický (28%),
turistický (20%), anglický jazyk (15%), sborový zpěv (10%), dramatický (6%). Pětina děti
(21%) uvedla, že žádný kroužek nenavštěvuje, tedy stejně jako v Příbrami.
^a prvním místě v Praze a v Čimelicích se drží keramický kroužek, ale zcela jinak je tomu
v

Příbrami, kde vede volejbalový trénink. Anglický jazyk zaujímá v Čimelicích a v Příbrami

druhé místo, zatímco v Praze třetí, po keramickém a turistickém kroužku. Německý jazyk
ne

ní vůbec zmíněn. V Čimelicích třetí, v Příbrami čtvrtá informatika není v Praze jako

kroužek vůbec uváděna. Tam je často uváděn turistický kroužek, v Čimelicích ani v Příbrami
^uveden. V Příbrami s často zmiňovaným sportovním kroužkem se nesetkáme ani
v

Čimelicích ani v Praze.
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Co do četnosti se nej vyváženějším kroužkem v rámci srovnání mezi školami zdá být anglický
jazyk- v Praze byl uveden v 15%, v Příbrami v 14% v Čimelicích v 10%. Podobně pak ještě
keramika- 28% v Praze, 7% v Příbrami a 11% v Čimelicích.
Dobré srovnání četnosti kroužků na jednotlivých školách nabízí následující Tabulka 11.
Tab. 11 Jaké kroužky navštěvují děti v rámci školy
ZS Generála
Činnost/ Škola
l.ZŠ Příbram
Janouška Praha

ZS Čimelice

Četnost
dětí

Relativní
četnost

Četnost
dětí

Relativní
četnost

Četnost
dětí

Relativní
četnost

.Anglický jazyk
.Bojové umění
.Dovedné ruce
gramatický kroužek
.Hudební
informatika/počítačový

13

11

24

14%
2%
2%
0%
2%
9%
7%

7

.Keramický

15%
0%
0%
6%
0%
0%
28%

10%
0%
0%
3%
0%
7%
11%

Netradiční výtvarné
techniky
.Moderní gymnastika
pohybová výchova
.Rybářský
.Sborový zpěv
ii£ortovní
-Stolní tenis
Jj^nink
Juristický kroužek
-Výtvarný
^ádný

-

5
-

2
2
-

2

7
6
3

-

-

-

9
-

-

17
-

18

0%
0%
0%
0%
10%
0%
0%
0%
20%
0%
21%
100%

-

-

4
-

8
-

15
-

3
18

-

2
-

5

8
-

4%
0%
0%
5%
0%
10%
0%
19%
0%
4%
22%
100%

4

3
-

4
-

1
-

-
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0%
6%
4%
0%
6%

0%
1%
0%
0%
0%
52%
100%

4.5.7 Zájmové kroužky mimoškolních institucí pro volný čas

Pohybujeme-li se v oblasti zájmových kroužků, které nejsou pro děti organizované
školou, ale jinými zařízeními pro volný čas dětí a mládeže, pak narážíme na pestrou nabídku
^různějších zájmových aktivit. Opět platí, že každý region, vlastně každá škola nabízí jejich
charakteristickou paletu.
Dětmi všechny uváděné zájmové činnosti jsou zachycené v Tabulce 12. Samozřejmě jsem
Pátrala i po zdrojích nabízených kroužků a uvádím je též.
Nejvíce zájmových činností různého charakteru jsem zaznamenala v Praze, a to celkem
Jen o jednu méně v Příbrami, tj. 22 a dvakrát méně v Čimelicích (11).
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I když pražské děti uvedly nejvíce nejrůznějších činností, je jich také nejvíce, které žádný
kroužek mimo školní rámec nenavštěvují (39%). Zato v Příbrami a v Čimelicích žádný
kroužek mimo školu nenavštěvuje pouze čtvrtina ze všech dětí.
Seznam zájmových činností dětí v Čimelicích od nejčastěji navštěvovaného po nejméně je
následující: tenis, aerobik, fotbal, judo, Skaut, hasičský kroužek, rybářský a jedním procentem
zastoupeny -.Junák, hra na klavír, náboženství,

tancování.

V Praze je četností sestupný seznam takovýto: fotbal,

aikido, aerobik, hra na klavír,

náboženství, v tříprocentním zastoupení: anglický/německý jazyk

basketbal, hudební nauka,

karate, keramika, hra na kytaru, plavání, tenis, atletika, box a zastoupeny jedním procentem:
gymnastika, hokej korálkování, Kung-fu, modelář mašin, orientální tanec, pěvecký sbor, zpěv.
V Příbrami je pořadí opět jiné: anglický/německý
kytaru, hudební nauka, plavání, gymnastika,

jazyk, fotbal, hra na klavír, hra na

Skaut, výtvarná výchova, tenis, dvouprocentní

zastoupení: aerobik, atletika, zpěv, hasičský kroužek, Junák, tancování, hra na flétnu, taneční
a

zastoupeny jedním procentem: běh, potápění, Royal Rangers, sportovně střelecký klub.

Pro bližší zkoumání rozdílů či naopak podobností jednotlivých procentuálních vyjádření
četností uvádím následující tabulku.
V tabulce ve sloupci Počet dětí se objevují poznámky, které blíže určují charakter původu
které činnosti. Kde poznámka není, nebyl zjištěn, neboť děti uvedly, že nevědí, kým je
Zmíněná zájmová činnost pořádána.
Tab. 12 Kroužky, které —v
děti navštěvují
mimo školu
v
7
ZS Cimelice
činnost/ Škola
ZŠ Generála
Janouška Praha
Četnost
•íádné

Jenis
•^erobik
Íotbal_

iudo
-íjasičský kroužek
Lí^bářský kroužek

19
10 74
9"
8'"

TL
7
6
5й

Relativní
četnost
25%
13%
12%
11%
9%
9%
8%
7%

Černost
29
1"
2
128U
-

-

Relativní
četnost
39%
1%
3%
16%
0%
0%
0%
0%

l.ZŠ Příbram
Četnost
24
376

278
7"
-

4
2
-

Relativní
četnost
25%
3%
2%
7%
0%
4%
2%
0%

Tenisová škola Čimelice
76 soukromá tenisová škola
77 TK Tisk Bohutin
, 8 soukromě veden na ZŠ
7 , fitcentrum
8o soukromě při ZŠ /Pan Mikeš/
8, Hloubětín, Počernice, FK. Bohemians, TJ Kyje, Satalice, Xaverov, FK Meteor Praha 8, FC Lokomotiva Praha,
82 Marila Příbram, Spartak Příbram, FC Višňová, FC Hluboš
7s

s, Sokol
Český rybářský svaz
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Junák
Klavír
Náboženství
.Tancování
Aikido
Anglický jazyk/německý
jazyk

1

1 %

-

0 %

2

2 %

1 %

2

3 %

7

7 %

3 %

-

.J 84

1

2»5
1 %

-

2«7

-

1 %

0 %

3«8
0 %

289
0 %
-

0 %

Г

1 %

.Basketbal
Běh
Box_

-

0 %

2

3 %

-

0 %

-

0 %

-

0 %

1

1 %

.Flétna

-

0 %

-

.Hudební nauka
.Karate
.Keramika

-

0 %

ť

-

0 %

1

-

0 %

-

0 %

0 %
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8

3 %

.Atletika

.Gymnastika
.Hokej

-

4 %

0 %
2 %

8 %

292

2 %

-

0 %

-

0 %

1 %

2 «
0 %

5
У 7

2
2<«
2 «

1 %

2 %

4%

4 %

1 %

-

0 %

3 %

4

4 %

3 %

-

0 %

3 %

-

0 %

1 %

-

0 %

1 %

-

0 %

-

0 %

-

0 %

-

0 %

JSiÍara
Modelář mašin
Orientální tanec
pěvecký sbor
plavání

-

0 %

2

3 %

6

6 %

-

0 %

1

1 %

-

0 %

-

0 %

1

1 %

-

0 %

-

0 %

1 %

-

-

0 %

2

3 %

potápění
K£ýal Rangers

-

0 %

-

0 %

-

0 %

-

0 %

f o ř t o v n ě střelecký klub
taneční
^ t v a r n á výchova

-

0 %

-

0 %

-

0 %

-

0 %

-

0 %

-

0 %

-

0 %

1

1 %

Korálkování
Kung-fu

^ IÜÜ

А 101

1102

1 0 0 %

4

4 %

j 104
1 %
.J

105
1 %

л 10é
1 %

2107
2 %
4

2IW

1 0 0 %

soukromě
soukromě do bytu
,, Sokol

85

86

soukromě vedeno v prostorách školy
^ j a z y k o v á škola
9l j a z y k o v á škola, 1 krát s o u k r o m ě
Nádraží Holešovice
9 Atletický klub při G y m n á z i u Příbram
Sportink Příbram
89

>§

Sokol Praha,
„ Sokol Příbram
98 HC Benátky
u
Městké policie
9,
96

,0, *>M
, 0 2 ZŠ Venclíků
103 Pěvecký sbor Rolnička
104 Plavecký klub Příbram
I 0j Aquapark Příbram
, Mezinárodní organizace pro děti a m l á d e ž snažící se ovlivnit výchovu m l a d é generace na základě
ij 6 e st'anských principů
10, Český střelecký svaz K o v o h u t ě
lo, taneční škola
109 ZUŠ

2UŠ
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0 %

I03

4 %
2 %
1 0 0 %

Graf 20 K r o u ž k y , k t e r é d ě t i n a v š t ě v u j í mimo š k o l u
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4.5.8 Činnosti o víkendu
Tab. 13 O víkendu dělám tyto çčinnosti...
Činnost/ Škola
ZS Generála
Janouška Praha
Četnost
Relativní
četností
1 lu
21
Chodím ven
10%
17
Jezdím na kole
8%
17
Jezdím к prarodičům
8%
15
.Dívám se na Tv/video
7%
Hraji si na PC
13
6%
10
Jezdím na
Jttuslích/skateboardu
5%
9
^Plavu/koupu se
4%
7
Hraji fotbal
3%
7
Jezdím na chatu/chalupu
3%
7
Podnikáme výlety
3%
1
6
Hraji si "
3%
5
Spím
2%
5
Jsem u kamaráda/ky
2%
.Učím se
5
2%
5
.Vzlety na kole
2%
2
5
2%
i^omáhám"
4
Jezdím na
2%
koloběžee/motorce
4
Návštěvy u příbuzných
2%
1IJ
4
^ápasy/utkání/závody
2%
4
jezdíme do kina
2%
3
i^tusi
1%
Hraji si s domácím
3
zvířátkem114
1%
3
Hraji na... 1 1 5
1%
Jsem doma
3
1%
3
j e s l í m si/maluji
1%
116
3
iklízím
1%
1
isem na zahradě' '
3
1%
2
-^ěhám/ cvičím aerobik
1%
2
^obuji/sáňkuji
1%
n

v

l.ZŠ Příbram
Četnost
16
20
24
5
8
3
11
3
7
10
2
-

14
4
1
6
5
5
4
1
8
5
1
4
1
3
2
1
5

Relativní
četnost
7%
9%
10%
2%
3%
1%
5%
1%
3%
4%
1%
0%
6%
2%
0%
3%
2%
2%
2%
0%
3%
2%
0%
2%
0%
1%
1%
0%
2%

V

ZS Cimelice
Četnost
11
26
12
16
12
8

Relativní
četnost
5%
12%
5%
7%
5%

2
9
1
5
12
2
8
5
1
14
2
2
3
1
7
3
1
5
9
6
2
4
-

a prolézačky, na houpačku, na hřiště, do parku, hraju na babu, na indiány, schovávanou, stavět bunkry,
kamarády/kami, dělám nebezpečné věci, pouštím draka, chodím do strouhy, jezdím traktorem, stavím
^ h u l á k a , iraji si s míčem
i u s hračkami, s panenkami, s vojáčky, indiány, na doktory, na písku, střílím z luku
Из na zahradě a na zahrádce, nakupuji, s nádobím, venku, s vařením
1.4 fotbal, gymnastika, hasičská cvičení
1.5 s koťaty, se psem, s kočkou, s andulkami
n6 xylofon, klavír
i„ zametám, svůj pokoj, vynáším odpadky
'ezu po stromech
s

66

4%
1%
4%
0%
2%
5%
1%
4%
2%
0%
6%
1%
1%
1%
0%
3%
1%
0%
2%
4%
3%
1%
2%
0%

Lyžuji
Nudím se
.Stanuj eme/kempuj eme
Starám se o domácí
zvířátko118
Stavím stavebnice 1
Chodím na procházky/do
jesa/na houby
Domácí úkoly/příprava do
.školy
Hraji hokej
Kutím1/U
.Chodím na ryby
Tenis/ping-pong
Výpravy
^Junákem/ tábor/soustředění
.Extrémní sporty 121
jezdím na koni
Odpočívám
Poslouchám hudbu
.Sportuj i/tancuj i
Stolní hry 12 '
Volejbal
.Vyšívám

2
2
2
2

1%
1%
1%

7
-

-

3%
0%
0%

4
1%
1%

2
2

-

2%
0%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2%
1%

3
5

4%

-

1
8
2
2
2
4
1
1
2
3
1
-

2

2%
2

-

1
1
1
1
1

-

0%
0%
0%

5

10
1%

1

1
1

0%
0%
0%
3%
1%

1%
0%
0%
1%
1%

-

-

3
2
-

1%
1%
2%
0%
0%
1%
1%
0%
0%
1%
100%

-

1
3
2
-

4
-

1
-

0%
0%
0%
1%
1%
0%
2%
0%
0%
0%
100%

Všechny činnosti, které děti zmínily, že se jim věnují během víkendu, jsem zahrnula do
společného srovnání mezi školami i do procentuálního vyjádření četnosti jednotlivých
činností v každé z vybraných lokalit.
Nejčastěji jsem v Příbrami zaznamenala kategorii Jezdím к prarodičům
r

(10%, což je

°zdíl 2% oproti Praze, oproti Čimelicím 2krát více), Jezdím na kole (9%, v Čimelicích

n

cjčastější činnost 12%), Chodím ven (7%,tj. o 3% méně než v Praze, 2krát více než v

Čimelicích), Jsem и kamaráda/ky

(3krát více než v Praze, o 2% méně než v Čimelicích),

Plavu/koupu se (podobně v Praze a 5krát více než v Čimelicích), Hraji fotbal (o 2% méně než
v

Praze, o 3% než v Čimelicích), Chodím na procházky/do

v

Praze, 2krát než v Čimelicích), Podnikáme výlety (2krát více než v Čimelicích), Hraji si na

lesa/na houby (5krát více než

p

C (o 3% méně oproti pražským dětem, téměř stejně s čimelickými dětmi), Čtu si (3krát více
v Praze, téměř stejně jako v Čimelicích), Chodím na ryby (8krát více více než v Praze,

nTľ
ll9

Činčilu, křečka

l 2 | vyrábím loďku
i22 lezení na skály, potápění
šachy, karty, Člověče, nezlob se, různé společenské hry
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téměř 3krát více než v Čimelicích), Jezdím na chatu/chalupu, Lyžuji (3krát více oproti Praze),
Pomáhám (3krát méně než v Čimelicích), Dívám se na Tv/video (3krát méně než v Praze a v
Čimelicích), Jezdím na kolohěžce/motorce
Návštěvy и příbuzných

(podobně v Praze, 2krát více oproti Čimelicím),

^podobně v Praze, 2krát více než v Čimelicích), Hraji si s domácím

zvířátkem (bez velkých rozdílů), Bobuji/sáňkuji,
Zápasy/utkání/závody

Učím se (podobně i v Praze a v Čimelicích),

(podobně v Praze i v Čimelicích), Jsem doma, Starám se o domácí

zvířátko (2krát více než v Praze, stejně jako v Čimelicích), Jezdím na koni (o2% více oproti
Praze).
Jednoprocentní zastoupení mají tyto činnosti: Jezdím na bruslích/skateboardu

(o 4% méně

než v Praze, o 3% než v Čimelicích), Hraji fotbal (o 2% méně než v Praze, o 3% než v
Čimelicích), Uklízím (2krát méně než v Čimelicích), Stolní hry (3krát více oproti Praze,
Podobně jako v Čimelicích), Hraji si (3krát méně než v Praze, 6krát méně než v Čimelicích),
Jsem na zahradě (obdobně v Praze i v Čimelicích), Tenis/ping-pong
v

Čimelicích), Výpravy s Junákem/tábor/soustředění,

(obdobně v Praze i

Extrémní sporty, Sportuji/tancuji,

ZOO.

Poslední tři jmenované činnosti zmínily děti pouze v Příbrami.
Jiná čísla vykazuje řada činností v Čimelicích, seřazených opět sestupně od největšího
Procentuálního zastoupení v četnosti k nej menšímu. Nejen čísla jsou jiná, samozřejmě i
některé činnosti. Nejčastěji tedy: Jezdím na kole, Dívám se na Tv/video, Pomáhám,

Jezdím

k prarodičům, Hraji si na PC, Hraji si, Chodím ven, Hraji fotbal, Kreslím si/maluji, Jsem и
kamaráda/ку, Jezdím na bruslích/skateboardu,

Čtu si, Uklízím, Podnikáme výlety, Chodím na

Procházky/do lesa/na houby, Učím se, Jsem doma, Starám se o domácí zvířátko, Stolní hry,
Běhám/ cvičím aerobik. Jednoprocentní zastoupení mají Chodím na ryby, Hraji si s domácím
zvířátkem, Zápasy/utkání/závody,

Odpočívám (v Praze ani v Příbrami nezmíněno, tady 1 %),

Stavím stavebnice

(podobně v Praze, v Příbrami nezmíněno), Plavu/koupu

se, Jezdím

kolohěžce/motorce,

Návštěvy и příbuzných, Jsem na zahradě, Tenis/ping-pong,

na

Poslouchám

hudbu (v Praze nezmíněno, oproti Příbrami 2krát více), Spím, Domácí úkoly/příprava

do

'skoly.
Činnosti zastoupené jedním dítětem: Jezdím na chatu/chalupu, Lyžuji, Jezdím na koni, Výlety
Па

kole, Hraji na..., Jezdíme do kina, Nudím se, Vyšívám.
Pražské děti nejčastěji uváděly, že chodí ven (10% v poměru ke všem činnostem). Pod

lí

mto pojmem si asi každý z nás představí něco jiného. I když jsem děti při vyplňování

Otazníků žádala, aby se této formulaci vyhnuly podrobnějším vysvětlením, nezabránila jsem
to

mu. Jak některé děti Chodím ven specifikovaly, je doplněno v poznámkách pod čarou,

dalšími činnostmi s podílem 8% pro Prahu jsou Jezdím na kole, Jezdím к prarodičům. O něco
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méně častěji sledují děti televizi (7%), hrají si na počítači (6%), jezdí na bruslích a
skateboardu (5%). Dále pak: Plavu/koupu

se, Hraji fotbal, Jezdím

Podnikáme výlety, Hraji si, Spím, Jsem и kamaráda/ky,
Jezdím na koloběžce/motorce,

na

chatu/chalupu,

Učím se, Výlety na kole, Pomáhám,

Návštěvy и příbuzných, Jezdíme do kina,

Zápasy/utkání/závody,

Ctu si, Hraji si s domácím zvířátkem, Hraji na..., Jsem doma, Kreslím si/maluji (3krát méně
než v Čimelicích), Uklízím, Jsem na zahradě,
v Čimelicích), Bobuji/sáňkuji,

Běhám/ cvičím aerobik (2krát méně než

Lyžuji, Nudím se, Stanujeme/kempujeme,

Starám se o domácí

zvířátko, Stavím stavebnice, Chodím na procházky/do lesa/na houby.
Seznam pokračuje činnostmi, které uvedlo vždy jen jedno dítě, což v tak velkém počtu
činností a číselném zaokrouhlení nedosahuje ani podílu jednoho procenta. Jsou to Domácí
úkoly/příprava
s
v

do školy, Hraji hokej, Kutím, Chodím na ryby, Tenis/ping-pong,

Junákem/tábor/soustředění.

Výpravy

To jsou všechny činnosti, které v dotaznících uvedly děti

Praze.

69

Graf 21 O víkendu dělám tyto činnosti...
|ZŠ Generála Janouška Praha n l . z S Příbram n Z Š Čimelice

14%

70

4.5.9 Kde děti obvykle tráví víkend
Tab. 14 Víkendy trávím obvy de...
Škola/ místo

D o m a (v bytě,

Doma- venku

N a chalupě

v domě)

(v nejbližším

nebo chatě

Jinde

okolí)
Relativní
četnost

Relativní
četnost

Relativní
četnost

Relativní
četnost

ZŠ Generála
Janouška v Praze

23,4%

41,1%

29,8%

5,7%

100%

1.ZŠ P ř í b r a m

13,1%

50,8%

16,9%

19,2%

100%

ZŠ Čimelice

19,3%

61,5%

9,6%

9,6%

100%

Na otázku „Kde trávíš obvykle víkend?" mohly děti zaškrtnout jednu až dvě
z nabídnutých odpovědí. Na základě informací z tabulky i grafů zjistíme, že na všech třech
školách tráví děti o víkendu nejvíce času venku, ať už v nejbližším okolí kolem domu, na
hřišti, na zahradě či jinde. V Čimelicích takto odpovídalo 61,5% dětí, v Příbrami polovina dětí
a v Praze nejméně 41,1% dětí. Když nejsou děti v Čimelicích venku, tráví svůj čas doma (v
bytě, v domě), což napsala pětina dětí, nebo na chalupě či chatě (necelých 10%) a též
necelých 10% někde jinde. V Příbrami je situace jiná. Nejsou-li děti venku, pak jich necelých
20% tráví svůj volný čas někde jinde, 17% na chalupě či chatě a pouze 13% doma v exteriéru.
To je nejméně ve srovnání s ostatními školami. Poměrně mnoho dětí v Praze (30%) udává, že
tráví čas na chalupě či chatě, o něco méně pak doma v exteriéru a nejméně někde jinde, pouze
5,7%.

Graf 22 Kde tráví děti obvykle víkend-ZŠ Generála Janouška Praha

• doma(v bytě, v domě)
• doma-venku(v nejbližším okolí)
• na chlalupě, na chatě
•jinde
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Graf 23 Kde tráví děti obvykle víkend- ZŠ Čimelice

• doma(v bytě, v domě)
• doma-venku(v nejbližším okolí)
• na chalupě nebo na chatě
•jinde

61%

Graf 24 Kde tráví děti obvykle víkend-1.ZŠ Příbram

13%

19%

• doma(v bytě, v domě)

17%

Hdoma-venku v nejbližším okolí

I

• na chalupě nebo na chatě
•jinde

4.5.10 Nej zajímavější víkend
/Autentické popisné odpovědi jsou к nalezení v Příloze В./
Děti píší nejčastěji o nej zajímavějším víkendu stráveném s rodiči a sourozenci u moře,
s

prarodiči na chalupě, nebo na chatě s rodinou, nebo na poutích /menších vesnických i

Pražské Matějské pouti/ také s rodinou a ještě v zoologické zahradě. Vidíme tedy, že dítě
v

tomto ohledu oceňuje určitou výjimečnost (moře, poutě) a také pěkný prožitek z něčeho

(ZOO, chalupa).
s

Určitý podíl mají i víkendy prožité s kamarády či příbuznými, ať už

tetami, strýci, či bratranci a sestřenicemi.

Téměř vždy utkvěla dítěti v paměti neobyčejnost toho určitého zážitku, který pro něj mohl být
n

ový („Když jsme jeli poprvé к moři." nebo „Když jsem jel na hory na veliký kopec do

Krkonoš."), nově zajímavý ("...a najednou se objevila koťata a mňoukala.", „...rýžovali jsme
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zlato s Royal Rangers."), dobrodružný („...bylo zamknuto, takže jsme museli vylézat
oknem.", „Když jsme stanovali a začalo pršet. Bylo strašně vody."), ale stačí i více či méně
příjemný („...vždycky jsme grilovali dobré maso i párky a někdy jsme šli na zmrzlinu." nebo
„Na chatě u bazénu s babičkou a dědou."). Někdy utkví víkend v dětské hlavě i po ne zrovna
šťastné události („Když jsem si rozbil hlavu až přes lebku.")
Většinou se tedy jedná o víkend strávený ne v každodenním prostředí, v rodinném kruhu
nebo s nejmilejšími příbuznými a kamarády.
Objevily se i odpovědi „Nevím." a „Nikdy."

Nej zajímavější víkendy dětí z Příbrami jsou opět naplněné zážitky ze zoologických zahrad
(nejen z Pražské ZOO), chalup i chat, z poutí (teď ne z Matějské, nýbrž z těch menších). Ve
srovnání s pražskými dětmi se však téměř vůbec nesetkáme s víkendy u moře. Spíše
s víkendovými výlety do zahraničí spojené s návštěvou aquaparku, chození po horách či
návštěvou hradu („Když jsme jeli z Itálie do Gardalandu.", „Jeli jsme od Německa do
Babylonu Amberk."). Mnohem více děti píší o těch běžnějších (myšleno ne tak exotických)
místech. Najdeme je tedy šťastné při chytání ryb, ježdění na kole, motorce a skútru, lyžování
na horách, ježdění na koních, hraní fotbalu i při procházkách s rodiči či prarodiči.
Tyto dětské víkendy jsou protkány zvířaty, ať už domácími mazlíčky („Když jsme si
Přivezli irského vlkodava Artuše domů."), zvířaty na chalupách a chatách („Byla jsem u
strejdy na koťátka.", „Byl jsem s kamarádem na Vltavě. Zrovna jsem se koupali, a v tom
kolem nás proplaval sumec."), nově a náhodně obdivovanými („...A tam se mi nejvíc líbily
Žirafy.", „Když jsem viděl ještěrku."). Děti jsou opět obklopeny rodinou, kamarády a
Příbuznými.

Nej zajímavější víkendy dětí ze ZŠ v Čimelicích nejsou strávené u moře ani na chatě, ale
Nejčastěji na výletě do ZOO, na hrad, prohlídku města či na přírodní zajímavosti. Jejich
n

ejČastějšími společníky či průvodci nejsou prarodiče, ale rodiče, příbuzní a kamarádi.
Děti tráví své víkendy často s pohybem („Jezdila jsem na koni a koupala jsem se v bazénu

a

hrála floorbal.", „...S ní jsem si hrála a cvičila a běhala.", „Když prozkoumávám přírodu.",

"•••jezdím na kole." nebo „...hraju zápasy na fotbalu a floorbalu.").
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4.5.11 Představy dětí o volném čase
/Přepis odpovědí z dotazníkové otázky „Co všechno si představíš, když se řekne volný
časT přikládám v Příloze С./

Děti ve svých odpovědích dosti často udávají dva tři i více svých koníčků nebo činností,
které rády dělají (např. Jezdím na kole, jezdím na kolečkových bruslích, hraju si na počítači,
hraju si se svým domácím zvířátkem, hraju fotbal nebo hokej, čtu si" apod.).
Hodně často děti píší, co mohou, ať už ve spojení s konkrétní činností nebo jen obecně
„můžu dělat, co chci".
Další typ odpovědí v sobě obsahuje slovo nemusím (nemusím nic dělat, nemusím se učit,
nemusím chodit do školy), což je dětmi evidentně chápáno jako prostor pro seberealizaci, tedy
volno pro sebe.
Objevují se i odpovědi, kde je klíčovým slovo svoboda („volný čas je svoboda", „svoboda,
protože si můžu dělat, co chci"). Toto píší už i děti ze třetího ročníku. Podobně i se slovem
volno („máme volno",, j e volno, nemusíme se učit").
Nejčastější asociace jsou pak spojeny s pojmy: „ jdu ven"(„můžeme být celý den venku"),
»jedeme na chatu", „někam půjdu s kamarády/kami",, jedeme na výlet". Z těchto odpovědí je
patrno, že děti nezapomínají na ty, se kterými svůj volný čas tráví. Nejčastěji zmiňovaní jsou
kamarádi, rodiče a prarodiče.
V neposlední řadě se musím pozastavit i u skutečnosti, že děti nezapomněly na nudu. Ve
svých představách o volném čase napsaly např. „nic nedělat, nuda", „nemám co dělat, nudím
se". I když v těchto souvislostech to nevyznívá negativně, ba naopak jako pozitivum к tolik
diskutovanému volnému času.
U dětí z Příbrami byly nej častějšími odpověďmi představy spojované s tím, být venku,
Vyjet si ven a tam volný čas trávit tou kterou činností. Musím říci, že mě až množství
takovýchto odpovědí překvapilo. Opět se setkáváme s výčtem nejrůznějších koníčků a
činností, které děti ve svém volném čase dělají nebo by dělat chtěly. Také vidíme slova
c

hvilka volna, volno, ale co se objevuje v odpovědích nově, je chápání volného času jako

z

ábavy, odpočinku, blbin, dovádění, pohody, klidu, dokonce i slávy, ale také smutku. Děti

Přicházejí také s úplně jinou formulací, a to volný čas jako pátek, sobota, neděle,

víkend,

dovolená a prázdniny. Děti tedy dokáží své představy generalizovat do těchto pojmů, s čímž
jsme se u dětí ze ZŠ Černý Most nesetkali. Poměrně často čteme opět o „můžu si dělat, co
c

hci", „dělám, co se mi zlíbí", „všechno možné". Partnery jsou dětem nejčastěji opět

kamarádi, rodiče a prarodiče.
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V odpovědích dětí ze ZŠ v Čimelicích nalezneme samozřejmě spousty podobností
s oběma výše zmiňovanými školami. Avšak lze vyčíst nepatrné odlišnosti. Děti z této školy se
více zmiňují o zahradě, jakožto prostoru, kde mohou svůj volný čas trávit, a mnohem častěji
mluví o zvířatech (např., jezdit na koni", „chodit se psem", „s domácím mazlíčkem").
Znovu je zřejmý značný podíl pohybu venku, ať už jízda na kole, skateboardu či
kolečkových bruslích, fotbal, nebo chodit na ryby, na procházky, koupat se. Zde děti
v takovém množství nespecifikují volný čas kategoriemi nemusím či mohu. Spíše se jedná o
konkrétní popis činnosti, které se děti nejraději věnují.
Více se objevují i formulace typu pomáhám (kde nebo s čím).

4.6 Výsledná analýza s otázkami

V následující kapitole se nepokouším předložit vyčerpávající odpovědi na všechny
Položené otázky či vyřešit zmiňované „problémy doby". Spíše se snažím nabídnutými
otázkami podnítit к diskusi o předkládaných faktech (problémech) z různých lokalit či dojít
dedukcemi i na podkladě odborné literatury k j istým příčinám, které vedou к jednotlivým
faktům.
Navazuji zde na kapitolu 4.5 Výsledky průzkumu-porovnání

výsledků škol z jednotlivých

Prostředí.

Představy o volném čase mají děti nejrůznější. Čím se v rámci svého volného času
Zabývají nebo by se chtěly zabývat, popisují většinou výčtem činností /viz. Příloha С/. Tak se
n

ám nejjasněji odkrývají jejich konkrétní představy o volném čase. Ale ne všechny odpovědi

Jsou takto koncipované.
Proč pražské děti dosti často píší o volném čase jako o něčem, kdy něco nemusí a něco
^ohou dělat / „dělat si, co chceme/", nebo o něčem, co jim přináší svobodu a znamená volno?
Cítí se v Praze nějakým způsobem „hnány" do úkolů či jiných činností? Mají málo času pro
to

, co je opravdu baví a dělají to rády? Anebo si jen obyčejně chtějí ode všeho oddychnout?
Proč se příbramské děti vyjadřují o volném čase více ve smyslu zábavy, odpočinku,

"blbin", dovádění, pohody a klidu? Nabízí jim to přirozeně jejich okolní svět, ať už výchova
v

rodině či vnější prostředí mimo rodinu? Proč chápou volno spíše jako „mohu" než

'»nemusím"? Jsou snad méně v zajetí určitých pro ně ne zcela příjemných činností? Z jejich
Písemných výpovědí v rámci průzkumu je patrné, že tyto děti se к volnému času vyjadřují
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přímo slovy pátek, sobota, neděle, víkend, dovolená a prázdniny. Jakým způsobem к tomuto
zobecnění došly?
Děti z Čimelic skoro vůbec necharakterizují volný čas slovy „nemusím" a „mohu". Je pro
ně něčím samozřejmým? Něčím, co si nepotřebují nijak zvlášť dobývat nebo hájit? Něčím, co
lze jednoduše přiblížit konkrétními aktivitami?
Možný je vliv dnešní hektické doby ve velkých, možná už i v menších městech. Ale pro
toto tvrzení není žádný přímý důkaz. Je také pravděpodobné, že některé děti v určité formě
narazily na téma volného času ve škole či jinde, a jsou tím nějakou měrou ovlivněny.

Po příchodu ze školy domů si nejvíce dětí plní domácí úkoly /Tab. 1/. Tento fakt mě
nepřekvapuje. Dělání domácích úkolů bylo uváděno také jako nejčastější interiérová činnost
v Praze, druhá nejčastější v Příbrami a třetí nejčastější v Čimelicích. Děti chtějí mít „splněné"
povinnosti a v klidu se pak věnovat svým koníčkům. Je možné i to, že je rodiče učí jistým
návykům, mezi které patří právě udělat si nejprve úkoly, potom mít zábavu. Ve svých
dotaznících jsem nezjišťovala, v kolik hodin se plnění domácích úkolů děje. Ale vzhledem
к tomu, že dotazovanými byly třetí, čtvrté a páté ročníky, nepředpokládám, že by se děti
vracely ze školy domů před jednou hodinou odpolední. Dle křivky výkonnosti by bylo ideální
pro vypracovávání domácích úkolů využít efektivní odpolední hodiny, což je doba mezi 1 5 17. hodinou. Ale podle Pávkové, J. (2003, s. 65) „takovýmto požadavkům

psychohygieny

nelze vždy plně vyhovět, je však správné se jimi řídit, pokud je to možné". Proč se dělání
domácích úkolů věnují nejvíce pražské děti, nevím. Nezdá se tu být žádná souvislost
s

chozením do družiny ani se zájmovými kroužky. Pokud nás zajímá, jak často se děti těmito

činnostmi zabývají, pak vidíme /Graf. 9/, že nejpilnějšími se zdají být čimelické děti, které
s

vé školní povinnosti plní ve většině každý den, na rozdíl od příbramských dětí, které je plní

několikrát týdně nebo jen občas. Ukazuje to snad na skutečnost, že tyto děti dostávají ve škole
méně domácích úkolů? Nebo jsou natolik disciplinované a školou vzdělané, že ukládat jim
domácí úkoly není tolik zapotřebí? V Čimelicích pak naopak? Přikláním se к první možné
hypotéze.
Co se týče péče o domácí zvířátko (jakožto první činnost po příchodu ze školy domů),
v

ykazuje průzkum nejvyšší čísla na příbramské škole, o polovinu menší pak na pražské

/Tab .1/. Domnívám se, že když přijdou tyto děti ze školy domů, vítá je právě domácí zvířátko
(nejčastěji, pes, kočka, křeček, morče, králík, papoušek), neboť rodiče jsou ještě v práci.
Tudíž je pro ně naprosto přirozené, že se s ním pomazlí, nebo ho jdou vyvěnčit aj. Děti
v

Čimelicích se o domácím zvířátku téměř vůbec nezmiňují. Může to být proto, že životním
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prostorem jejich domácích zvířátek není pouze byt, tudíž zde nevzniká taková potřeba
prioritně je věnčit. Dále je možné, že rodiny na vesnici mají domácích zvířat více a věnují se
jim v určitou hodinu hromadně (např. krmení králíků apod.), tudíž potřeba, věnovat se jim
hned po příchodu domů, není tak velká.
„Po příchodu domů se učím", tak odpovídalo nejvíce dětí v Čimelicích, oproti Příbrami
trojnásobně více dětí. Ale o přípravě do školy psalo zase nejvíce dětí v Praze a v Příbrami.
Zdá se tedy, že se tato čísla doplňují a kompenzují zároveň /Tab. 1/.
Dvakrát více čimelických dětí než ostatních si začne hrát hned na počítači, i když čísla
nejsou až tak vysoká. Důvody mohou být různé: nepřítomnost rodičů doma, touha po
odreagování se ze školy, právě nově koupená počítačová hra, momentální nálada aj.
Virtuálním prožitkem dítě ztrácí prožitek přirozený. „Virtuální realita je všemocná a umí nám
jakoby zhmotnit naše představy, o kterým jsme doposud jenom snili. Dovolí nám prožívat vše
podle zvoleného programu, aniž bychom zvedli zadek ze židle, aniž bychom tu či onu činnost
opravdu ovládali." (Němec, J., 2002, s. 85) Autor dále zmiňuje, že i přes různé prostředky
(aktivní v běžném životě, pasivní přes „pohyb myší") je emoční prožívání situací reálných a
virtuálních velmi podobné.
Poměrně dost dětí si po příchodu ze školy domů zapne televizi a dívá se na ni. Nejvíce
takových dětí je v Praze, i když to opět nejsou vysoká čísla /Tab.l/. Televizory podporují
domácké trávení volna. „Jakmile se staly všeobecně dostupným a masově konzumovaným
zbožím, pocítily jejich vliv všechny ostatní formy masové zábavy a masového umění
(kina, divadla a koncerty); snížil se i počet návštěvníků sportovních podniků přenášených
televizí." (Selucký, R., 1966, str. 169-170) Nabídka médií (zde zmiňovaný televizor) opravdu
vyplňuje velkou část volného času dětí, a tím blokuje jejich šance věnovat se čemukoliv
jinému a být aktivní. Televize pasivně předvádí různé hry a formy zábavy, dítě si tak nemusí
hrát samo, bavit se s někým jiným atd. Němec, J. píše, že „sdělovací prostředky vytvářejí
manipulovanou, upravenou realitu světa, kterému ve skutečnosti nic neodpovídá. V tomto
s

větě iluzí pak dítě nemůže prožívat skutečnou zkušenost, ale nazírá na obraz skutečnosti.

Člověk hraje roli pasivního spotřebitele, diváka zábavného průmyslu." (Němec, J., 2002, s.

116)
Pražské děti v dotaznících vůbec neuvedly, že by po příchodu domů uklízely nebo s něčím
Pomáhaly. Může se jednat pouze o návyk uklízet v jinou dobu. Poměrně často totiž děti
u

váděly, že pomáhají s vařením, mytím nádobí, s nakupováním aj. V dnešní době je patrná

tendence najímat si do rodiny někoho na úklid, zvláště když rodiče, zejména v Praze, nemají
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pro své pracovní vytížení na takové věci čas. Pak si dítě může říci: „Proč bych to dělal/a já,
když na to máme paní na uklízení, která to udělá?"
Nejvíce dětí, které po příchodu ze školy domů odpočívají, je v Čimelicích /Tab. 1/. Může
to být spojeno s klidnějším životním tempem, které na vesnicích zcela přirozeně vládne. Také
„kvalita a typ bytu podněcují nebo omezují mnohé formy odpočinku, zábavy a zájmové
Činnosti. Malý byt obývaný několikačlennou rodinou vylučuje, aby část rodiny sledovala
televizi a druhá část četla, studovala nebo se zabývala jinými činnostmi." (Selucký, R.,1966,
s. 163) Nejvíce dětí si chce nebo potřebuje odpočinout v Praze.
Důležitým se zdá být i poslouchání hudby, v Praze a v Příbrami 5ti procenty, v Čimelicích
2ma procenty.
Další činnosti, kterým se děti věnují hned po příchodu ze školy domů, jsou v již uváděném
přehledu /Tab.l/.

Mnoho z nás předpokládá, že obecně se děti na venkově pohybují více venku, neboť
většina vesnic má na rozdíl od měst snadno dosažitelnou krajinu, vhodnou pro pobyt
v přírodě. Můj průzkum potvrzuje, že pokud si děti hrají venku, pak jsou to právě děti
z Čimelic, které tam uvidíme nejčastěji /Graf. 5/. Ne tak často příbramské děti a ještě méně
Často pražské děti. Ty tráví svůj volný čas venku spíše občas. Můžeme si myslet, že děti
v Praze k tomu mají méně příležitostí. Proč? Je to nedostatečnou vybaveností či dostupností
dětských hřišť, parků, kde by si mohly hrát, luk, kde by mohly běhat, či jiných podobných
míst? To si nemyslím, neboť v mnoha případech nemá ani sama vesnice dětské hřiště. Ale
můžeme říci, že na venkově je naprosto normální jít si hrát na zahradu, na dvůr, na náves, kde
není takový provoz, do lesa, který je nedaleko, na louku, к rybníku,... Navíc jsou tato místa
snadno a s menším rizikem pro dítě dosažitelná. Pokud je místo o něco více vzdáleno, není
Problém dojet к němu např. na kole a neřešit složitě přesuny městskou hromadnou dopravou.
»Ale pokud rodina není zvyklá třeba na turistiku, cykloturistiku či pobyty v přírodě, těžko
k tomu bude vychovávat své dítě. Proto je důležité, aby i malé obce i menší města měly svoji
kulturně-společenskou činnost jak pro mladé, tak i pro dospělé." (Němec, J., 2002, s. 117-

118)
Zcela neopomenutelným se dětem v dnešní době zdá být jízdní kolo, kterého ve svém
v

olném čase venku užijí nejvíce. Ale i kolečkových bruslí, koloběžky či skateboardu. Pokud

si děti hrají s kamarády/kami, využívají nejrůznějších společných her /viz. Tab. 3/ (např.
^ukr, káva, limonáda; Schovávaná, atd.), nápodoby sociálních rolí (hrají si na rodinu, vojáky,
at

d., kdy se jim otevírá velký prostor pro vlastní naplnění a prožití určité role, přestože jsou
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každé postavě do jisté míry předepsána určitá pravidla chování), herních pomůcek (míč, drak)
i pestré nabídky terénu (na písku, po stromech, sběrem aj.) Hodně často si děti hrají s
domácím zvířátkem, nejčastěji se psem, s kočkou, králíkem. Právě se psy se často vydávají i
na procházky. Velké pole působnosti dětem nabízejí také dětská hřiště, kde hrají nejrůznější
míčové hry (nejčastěji fotbal, vybíjenou), již zmíněné společné hry (dle Němce, J., 2002, s.
89, si dítě v těchto „simulačních hrách může vyzkoušet role, se kterými by se v reálném
životě nikdy nesetkalo, a nebo je může záměrně cvičit právě proto, že do nich v pozdějším
věku doroste"), využívají prolézaček a houpaček. Sport v různé podobě plní tedy několik
funkcí. Selucký, R. píše: „Aktivní tělovýchova kompenzuje nepříznivé vlivy vnějšího
prostředí a stereotypních pracovních činností, poskytuje člověku radost zvláštní síly,
vzbuzuje v něm pocit tvůrčí aktivity a sbližuje ho s přírodou, má ozdravný účinek a vyvolává
pozitivní změny v lidském organismu." (Selucký, R., 1966, s. 173)
Nelze zde vyjmenovat všechny činnosti, o kterých děti v dotaznících psaly. Pro přehled všech
Uvedených činností specifických v každé lokalitě zvlášť slouží Tabulka 3.

Sledování televize už bohužel v dětském světě, zdá se, nemůže chybět, ale nekřivděme
těm 4% čimelických a 1,5% příbramských dětí, které uvedly, že se na televizi vůbec nedívají
/Graf 12/. Vedle plnění domácích úkolů a her na počítači vykazuje bohužel sledování televize
největších čísel z interiérových činností, navíc v kategorii každý den, o něco méně občas.
Nejvíce sledují televizi každý den děti v Praze, méně pak v Příbrami a ještě o něco méně
v Čimelicích. Televizor dnes najdeme snad v každé domácnosti (na rozdíl od počítače). Co
к němu více připoutává právě pražské děti? Nahrává Praze a větším městům snazší dostupnost
kabelové televize? Nebo si čimelické děti častěji najdou kvalitnější zábavu, o které se
Pojednává v předcházejících odstavcích? Nabízí se zde spojitost s družinou. Lépe řečeno
s

tím, že pražské děti družinu v 80ti % nenavštěvují. A nezapomínejme také na čtvrtinu dětí,

které vůbec nechodí ani na zájmové kroužky. Pokud ta fakta takto propojíme, můžeme
Podobný závěr vyvodit. Vždyť pokud děti samy nevědí, jak svůj volný čas trávit, mohou
sklouznout к jednoduššímu uměle vytvořenému světu virtuálních drog. Ano, všechny tři
regiony bohužel vykazují, že co se týče sledování televize, je to více než polovina dětí, které ji
s

'edují každý den. I když nenechme se znepokojit neúplnou informací, která neudává, kolik

^asu děti před televizními obrazovkami denně stráví. Vliv televize na volný čas dětí je chápán
r

°zporně. Na jedné straně sice přispívá к šíření kulturních hodnot, na druhé straně však často

Odbíhá nejnižšímu vkusu diváků a může tak být nástrojem spotřebitelské, kulturní i politické
Manipulace, (volně dle Spousty, V., 1998)
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Hry na počítači jsou dalšími z nej oblíbenějších dětských radostí, leč často rodičovských
starostí. I když oproti sledování televize je více dětí, které ještě dnes uvádějí, že si na počítači
vůbec nehrají /Graf. 12/, zastává svět počítačů mezi interiérovými činnostmi v Příbrami první
místo, v Praze a v Čimelicích druhé. V průměru se kolem 50ti % dětí „noří" do virtuální
reality počítačů občas, kolem 10ti % pravidelně několik dní v týdnu. V položce každý den,
rozlišeno na regiony, vykazuje průzkum 15% dětí v Čimelicích, 25% dětí v Příbrami a 37%
v Praze. Nabízí se opět propojenost s tím, zda děti chodí do družiny a jak často. Pouhých 20%
dětí v Praze družinu navštěvuje, 24% dětí nechodí na žádný zájmový kroužek a také jsem
zjistila, že tyto děti ve většině tráví volný čas venku jen občas. Jinak je tomu v Čimelicích,
kde děti nesledují televizi tak často, neboť tráví více času venku, častěji se připravují do
školy, více jich chodí do zájmového kroužku.

Milé činnosti jako je četba a malování v dětském světě volného času také nechybí. Ba
naopak, zabírají důležité místo /Graf 10/. Je jen málo dětí, které se jim vyhýbají. I když se tyto
činnosti zdají býti u poloviny dětí spíše občasné, jsou další, kterým obohacuje jejich
každodenní program (v Příbrami třetině dětí, podobně v Čimelicích). Děti v Praze se ke čtení
a malování dostanou spíše občas. Nemůže to být ani nedostatkem ani nedostupností knih či
dětských knihoven. Spíše narážíme na různou úroveň čtenářských schopností (u mladších dětí
nižší), na nedostatečné vedení ke čtenářství v rodině a na tendenci moderní doby, která nabízí
nepřeberné množství dalších jiných možností, jak jinak lze trávit volné chvíle. Je i možné, že
Čtení knih i tvoření pomocí štětců a barev už děti tolik neláká, neboť si najdou „zábavnější,
jednodušší, akčnější a kolektivnější" činnosti. Nebo jim chybí reálná zkušenost rozvíjet své
zájmové činnosti, ať už v rámci školní družiny či jiných mimoškolních zařízeních určených
Pro volný čas dětí.

Dobře víme, že děti si ve svém volném čase pouze nehrají. Ukazují to nejen fakta o plnění
domácích úkolů do školy, ale i o pomáhání s domácími pracemi /Graf 8/. To zřejmě nepatří
niezi oblíbené dětské činnosti, které by děti samy ze své vůle vyžadovaly. Přesto jsou součástí
Jejich odpolední, a to poměrně často, např. v podobě luxování, utírání prachu, skládání prádla
či oblečení, uklízení svého pokoje. Zda uklízejí častěji děti v Praze či v Čimelicích nelze říci.
"Skóre" je dosti vyrovnané. Děti v domácnosti pomáhají každý den i méně často. Nejčastější
°dpověď však byla, že děti pomáhají rodičům občas. Není to nic překvapivého, vždyť tolik
Práce doma není. Záleží určitě na typu bydlení. „Lidé bydlící v rodinných domcích věnují část
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svého volna práci na zahrádce, kutění kolem domu a různým domácím zálibám, při kterých
mohou děti pomáhat. Mohou mít v domě dílnu vybavenou základními nástroji pro různé
řemeslné činnosti a holdují - mnohem více než obyvatelé činžovních domů - koníčkům
spojeným s manuální prací." (Selucký, R., 1966, s. 166)
Pozitivně pak vyznívají zjištěná fakta, že dětí, které doma vůbec nepomáhají, není mnoho
/Graf 8/.

Šťastným je ten, kdo se nikdy nenudí. Podle této věty bychom na venkově měli polovinu
takto šťastných dětí. V Praze pouze větší třetinu a v Příbrami necelou třetinu dětí. Většina dětí
se nudí ,jen" občas /Graf. 11/, ale jsou děti, které se nudí několikrát v týdnu, nebo dokonce
každý den! Nejméně takovýchto dětí najdeme na venkově. Nabízí se hypotéza, že i když zde
v 60% děti nechodí do družiny, mají stále co dělat a kam jít díky podnětnému venkovnímu
prostředí. Ale cožpak města nenabízejí totéž formou nej různějších hřišť, parků, vodních
center, center pro volný čas apod.? Nebo děti nevědí, co se svým volným časem a jak ho
pestře a ke své radosti využít? Mohla by zde něco к lepšímu změnit družina? Nemám na
mysli pouze fyzickou přítomnost dětí v ní každý den, ale dle Hájka, B. (2003, s.16) ,její vyšší
poslání vytváření návyků na účelné trávení volného času a na získání dostatku informací o
různých zájmových volnočasových činnostech a praktických dovednostech v nich" i
Preventivní funkci „čelit sociálně patologickým jevům ohrožujícím děti a vybavit je
vědomostmi, dovednostmi a postoji pomáhajícími odolávat nástrahám, které současná
společnost připravuje". (Hájek, В., 2003, s. 13)

Dle různorodosti interiérových činností /Tab. 2/ se nezdá, že by děti nevěděly, jak
efektivně trávit svůj volný čas. Jenomže tak tomu není u většiny dětí. Kromě již jmenovaných
činností, kterým se děti mohou v interiérech věnovat, cituji další. Hrát stolní hry, karty,
skládat stavebnice, hrát si s auty, vláčky, panenkami, plyšáky, hrát na hudební nástroj nebo si
Zazpívat, zatancovat, zacvičit, něco si psát, luštit křížovky, vyšívat, něco spravovat aj. Ty
v

šechny zaujímají důležité místo ve světě volného času dětí. Vždyť i samotné „neobyčejně

°byčejné" hraji si je studnicí nápadů. Cituji zde Němce, J.: „Hra se od praktických životních
Činností odlišuje svými specifickými pravidly a uvnitř obsaženými herními prvky, jimiž je
Např. soupeření nebo identifikace s rolemi (a to třeba i s těmi, které bychom v reálním životě
vědomě odmítali). Hráči obvykle hra přináší uspokojení potřeby, zábavu, poučení, prožitek
a
s

Pod." (Němec, J., 2002, s. 88)
čím si hrát, s kým, na co si hrát, jak a kde /Tab.2/.
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Dostáváme se к zájmovým kroužkům. Víme, že ty jsou dětem nabízeny v mnohých
formách a podobách, na různých místech i s různou intenzitou. Já jsem ve svém průzkumu
chtěla zmapovat především to, zda děti využívají více kroužků nabízených jejich základní
školou, nebo jinými institucemi pro volný čas.
Zjištěná fakta mluví tak, že čimelické děti v 11,5% nenavštěvují v rámci školy ani mimo
něj vůbec žádný zájmový kroužek, v Praze a v Příbrami je to dvojnásobně více dětí /Graf 7/.
Zájmové kroužky v rámci školy navštěvuje v Čimelicích jen polovina dotazovaných dětí.
Možná se ve zdejší nabídce objevují spíše kroužky vhodnější pro starší děti. V Praze a
v Příbrami nabídku zájmových kroužků v rámci školy nevyužívá pouze pětina dětí. Průzkum
dále ukazuje, že nabídku mimoškolních institucí pro volný čas využívají děti ještě o něco
méně. V Příbrami

i v Čimelicích čtvrtina dětí žádný mimoškolní zájmový kroužek

nenavštěvuje, v Praze je to dokonce 40% dětí.
Zaměřme se konkrétně na jednotlivé zájmové kroužky nabízené školou. Keramický
kroužek se zdá být dětem blízký a atraktivní. Není divu, nabízí jim kreativitu, originalitu ve
svém vyjadřování, práci s ne zcela běžným materiálem.
Kroužek anglického jazyka je pak v dnešní době více než vhodný a aktuální. Jazykové
znalosti jsou čím dál více žádané v rámci vstupu České republiky do Evropské unie i v duchu
expanze multimediální cizojazyčné komunikace. Tam, kde jsou k tomu možnosti, je v dnešní
době velmi využívaná soukromá výuka jazyků, „především ve městech (zpravidla větších) a
v rodinách, kde rodiče usměrňují pro futuro vzdělanostní profil potomka, pomýšlejíce při tom
na jeho životní kariéru." (Spousta, V., 1997, s. 170)
O nic méně důležité místo zabírá informatika. Jen je zarážející, že v Praze ji v rámci školy
nikdo nenavštěvuje. Je zde snad počítač běžnější součástí domácností, kdy jeho obsluhu
zvládnou děti doma pouze s pomocí rodičů? Anebo děti už od útlého věku vyrůstají v jeho
těsné blízkosti, která jim zaručuje uspokojující dovednost ho ovládat? Vždyť to by jen
potvrzovalo čísla /Tab.l, Tab.2/ z průzkumu, kolik dětí si na počítači hraje a jak často.
Co se týče sportovních kroužků, pražské děti se staví ke školní nabídce pasivně. Ne však
Příbramské a čimelické děti. Ty nabídku fyzického odreagování a určitého sportovního
tréninku vítají.
Hudebně-dramatický zaměřené kroužky jsou ve všech dotazovaných lokalitách využívány
méně. Snad proto, že nabídka základních uměleckých škol je v této oblasti pestřejší a
odbornější.
Obecně tedy není nabídka zájmových kroužků v rámci základních škol vůbec chudá.
Přesto by mohla být využívána více. Je možné, že nedisponuje takovou vybaveností, jakou si
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mnohé děti či mnozí rodiče představují. Nebo neuspokojuje poptávku dětí dnešní moderní
doby, nenabízí odpovídající odbornost či specifické zaměření. Přesto zaznamenáváme
pozitivní čísla o návštěvnosti družiny v Příbrami /Tab. 8/, kde zájmové kroužky fungují
v jejím rámci. Zde je zájem o družinu takový, že 50% dětí ji navštěvuje každý den a pouhých
35% dětí ji nenavštěvuje. Zda je to díky převaze sociální funkce družiny (mimopracovní
doba) nebo do ní děti chodí rády a z vlastního zájmu (volnočasová doba), to mohou blíže
charakterizovat pouze jednotlivá oddělení družiny sama.

Také zájmových kroužků nabízených mimoškolními zařízeními pro volný čas, které děti
ve zkoumaných lokalitách navštěvují, je mnoho. Nabídka je zcela určitě pestřejší a odbornější,
než co nabízejí samotné základní školy. Přesto vidíme /Graf 21/ poměrně dost dětí (v Praze
39%, v Příbrami a v Čimelicích okolo 25%), které na žádný takovýto kroužek nechodí.
Jaké kroužky děti navštěvují nezáleží určitě jen na jejich vůli, i když předpokládám, že ta
bude jedním z hlavních důvodů pro. Jsou tu bohužel různá omezení či překážky, které brání
v úplné volnosti rozhodování. Kroužek může být organizován institucí, která není v dosahu
bydliště dětí a doprava tam je pro dítě či jeho rodiče příliš obtížná. Není aktuálně otevřena
adekvátní úroveň kroužku, kterou dítě potřebuje, či je kapacitně již naplněn. Kursovné je
drahé a je tak pro rodinný rozpočet přílišnou zátěží. Kroužek je vypsán v určitý /popř. jediný/
termín, který dítěti v rámci jeho rozvrhu nevyhovuje. Dítě má problém se socializací do
skupiny, který přetrvává, nestíhá dané tempo, nemá pro daný kroužek potřebné dispozice a
chce se z kroužku odhlásit.
V Čimelicích není ani DDM /nej bližší j e v Písku, který je vzdálen 20km/ ani ZUŠ či jiné
Zařízení pro volný čas dětí a mládeže. Hru na hudební nástroje vyučuje soukromý domácí
učitel ve vedlejší vsi. Tenis nabízí soukromá tenisová škola hned u školy, aerobik přijíždí
soukromě předcvičovat cvičitelka z Písku, fotbal zajišťují různé fotbalové kluby v okolních
vsích. Judo je pod křídly píseckého Sokola. Hasičské kroužky jsou pod záštitou hasičských
sborů daných vsí. Rybářský kroužek pořádá Český rybářský svaz a náboženství vyučuje pan
farář sloužící v okolních vsích. Skaut a Junák probíhá díky místním oddílům. Nabídka je tedy
Pestrá, ale pokud chce dítě začít s nějakým extrémním sportem, musí dojíždět přinejmenším
do Písku. Už na výše uvedených „organizátorech" vidíme dosažitelnost mimoškolních
zájmových kroužků v Čimelicích a jejich nejbližším okolí.
Jaké spektrum volnočasových aktivit nabízí město Příbram? Spojují se zde negativa
y
a

esnic a velkých měst. Znamená to, že „menší město nemá takové možnosti jako velké

glomerace a na druhé straně je mezi lidmi patrné daleko větší odcizení než na vesnicích.
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S mnohaletou tradicí zde funguje DDM Příbram, dvě ZUŠ, velké množství jazykových škol,
123

Sokolovna nabízející kroužky tancování, tanečních apod., Q-klub

'

'

, Plavecký bazén s aqua

centrem, Skaut i Junák Příbram, zimní stadion, lezecká stěna se skateparkem otvíraná pro
veřejnost, umělá lyžařská sjezdovka, sportovně střelecký klub. Hasičské kroužky jsou vedeny
v okolních vsích. Přesto analogicky jako na vesnicích i zde nabídka nemůže být tak
rozmanitá, jako ve velkých městech a opět v tomto ohledu hodně záleží na městských úřadech
a školách. Z mnoha důvodů je důležité, aby i „v menších městech existoval aktivní kulturněspolečenský život, aby se pokračovalo v tradicích divadelních spolků, ožil společenský ruch
kolem knihoven, muzeí a památníků, pokračovalo se ve sportovní činnosti, setkávání různých
organizací, v klubové činnosti atd. I v těchto městech by měla existovat

střediska

protidrogové prevence, mateřská centra, linky důvěry atd." (Němec, J., 2002, s. 53)
V Praze je pak situace zcela jiná. Oblast Černého Mostu, tedy území městské části Prahy
9, čítá nejednu základní školu, sportovní centrum, jazykovou školu atd. Děti mohou pro větší
přesun využívat

poměrně snadno dostupné ( i když často dosti komplikované) městské

hromadné dopravy či dojíždět s rodiči do jiných částí Prahy, kde najdeme v nabídce
mimoškolních zařízení pro volný čas od YMCY přes Sokola po Junáka.
Je zcela pochopitelné, že nabídka zájmových kroužků je nejširší a nejpestřejší právě v
Praze. „Děti z vesnic a menších měst nemají mnoho možností realizovat se ve svém volném
čase. Zejména děti z vesnic, pokud chtějí rozvíjet své schopnosti a získávat dovednosti, musí
za zájmovou činností dojíždět do větších měst. Z mnoha důvodů může být takovéto dojíždění
problematické (např. vzhledem к finančním i bezpečnostním hlediskům a nedostatečným
spojením autobusovou i vlakovou dopravou)." (Němec, 2002, s. 117-118) Většině dětí je tedy
pobyt v kroužku nebo účast na aktivitách ztížena dojížděním, a přitom i ony by potřebovaly
zázemí volnočasových aktivit.
Pokud rozebíráme výpovědi dětí ohledně jimi nejzajímavěji prožitého víkendu,
narážíme na velké rozdíly mezi jednotlivými školami /viz Příloha В/. Proč pražské děti píší
tak často o zážitcích u moře, kdežto příbramské a čimelické děti něco takového téměř vůbec
nezmiňují? Jak je možné, že prázdninový víkend tak moc zastiňuje běžný víkend během
toku? Je pro pražské děti slovo nej zajímavější ekvivalentem pro něco zcela výjimečného,
exotického? Těžko říci. Dále se pražské děti hodně těší z víkendů strávených u svých

23

Q-klub, centrum A M A V E T j e asociace pro mládež, vědu a techniku- pro rozvoj vědeckých aktivit ve volném
Čase dětí a mládeže v České republice. Mezi hlavní oblasti zájmu patří informační technologie, vědy o životním
Prostředí, biologie, astronomie, modelářství.
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prarodičů na chalupě či chatě. Dává jim to možnost vyjet z Prahy ven a strávit nějaký čas
mimo ni. Podobně i příbramským dětem z Příbrami. Čimelické děti naopak něco takového za
výjimečný víkend ve většině nepovažují. Vzpomínají nejvíce na návštěvy zoologických
zahrad v jiných městech či výlety do nich. To jim přináší střetávání se s rušnými a tolik
jinými městy než je pro ně jejich vesnický svět. Místní vesnické poutě berou čimelické děti na
rozdíl od příbramských a pražských za součást běžného života, stejně tak jako pražské děti
pražskou Matějskou pouť.
Stále je i dost dětí, které vzpomínají na svůj nej zajímavější víkend strávený nějak neobyčejně
s kamarádem/kou, s příbuznými, se zvířátkem.
Nej zajímavější víkend mohly děti popsat pouze jeden. Obvykle však víkendy tráví jinde,
než u moře či na poutích. Průzkum ukázal /Graf. 23, 24, 25/, že nejvíce je to doma-venku (v
nejbližším okolí). O takto trávených víkendech se nejčastěji zmiňují děti z Čimelic, což není
nic překvapujícího. Tomuto faktu nahrává jejich přirozené okolní prostředí umožňující volný
pohyb nejen po vsi. Děti nejčastěji jezdí na kole, hrají fotbal, s něčím venku pomáhají, jezdí
na kolečkových bruslích a skateboardu, chodí na procházky, chodí na ryby, jezdí na
koloběžce, koupou se, tráví venku čas se svým domácím zvířátkem. Venkovní prostředí však
děti v Praze o víkendech tolik neláká. Ty vyjedou raději z města ven na chalupy a chaty.
Souvislost můžeme hledat v minulosti, na přelomu minulého století, kdy byl „městský způsob
života pro značnou část obyvatel shledán jako stresující a nezdravý, a tak můžeme sledovat
pohyb lidí směrem na venkov, do přírody, která se stala nejvhodnějším a nejúčinnějším
místem pro rekreaci a obnovu sil." (Němec, J., 2002, s. 88-9) Je také možné, že jejich rodiče
chtějí mít mimo město kousek něčeho svého, kde si mohou odpočinout, toto místo i
Zvelebovat či v něm v určité míře něco pěstitelsky produkovat. „Konec týdne trávený mimo
domov v rekreačních oblastech je typický pro obyvatele velkoměst a netypický pro obyvatele
malých měst a vesnic. Počet lidí vyjíždějících každý týden na dva dny mimo bydliště je
ovlivněn nejen typem bydlení, ale i vhodnými dopravními možnostmi." (Selucký, R., 1966, s.
164-165) O fenoménu chalupářství píše také Blažek, B. (Domov důchodců není žádný
domov. Příloha Lidových novin, roč.2004, 22.1.2004). Existenci vesnic vidí kvůli vyhnání
Němců ze Sudet a střediskové soustavě tenkrát přípustnou jen v roli rekreačních sídel, kdy ve
městech přibývalo civilizačních poruch, rostl i počet lidí střední a starší generace, kteří na
y

enkově nacházeli více než jen prostor pro víkendovou rekreaci. V dnešní době především

'idé z městských bytů a domů mohou celotýdenní setrvávání v městských bytech a domech
kompenzovat právě na chatách či chalupách. Děti pak mají možnost volně jezdit na kole, hrát
si

venku, i s kamarády, jezdit na skateboardu, chodit do lesa a na procházky. Čimelické děti o
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chatách či chalupách píší jen velmi málo. Je to pochopitelné, neboť rodinný domek i jiné
stavení v sobě zahrnuje mnohé z toho, co lidé z měst hledají právě na chatách a chalupách. Ne
každý si z finančních či jiných důvodů může dovolit vlastní chatu či chalupu. Pokud děti
netráví sobotu a neděli zrovna na chatě, chalupě či doma, pak je mnoho jiných možností, kde
být. Např. u prarodičů, u příbuzných, u kamarádů a kamarádek, s rodinou na výletě, na
závodech či zápasech, na junácké výpravě nebo také pod stanem. Nejvíce o různorodém
prostředí píší příbramské děti.

A čas strávený doma- v interiéru? Nemůže samozřejmě chybět, ať už pro nejrůznější
interiérové činnosti či domácí práce. Nejvíce se doma (v bytě, v domě) zdržují pražské děti
/Graf 23/. Že by je nelákala hřiště, parky atd., zrovna když se nejede na chatu nebo jinam?
Možná, vždyť nejčastěji pak doma sledují televizi či video, hrají si na počítači, ale také se učí,
pomáhají s domácími pracemi, malují si, odpočívají, čtou si, hrají si s domácím zvířátkem,
stavějí stavebnice, hrají stolní hry aj. A proč se čimelické děti také poměrně dost zdržují
doma? Domnívám se, že je zde přece jen možná souvislost se skutečností, že tyto děti doma
více pomáhají, vždyť oproti bytu je v domě téměř stále co dělat. Ale děti do dotazníků
uváděly, že také často sledují televizi či video, hrají si na počítači nebo si hrají s různými
hračkami.

5.Závěrečné shrnutí s doporučeními pro praxi

Výsledky zmíněného průzkumného šetření a jejich následná analýza vypovídají mnoho o
tom, jak děti mladšího školního věku tráví v dnešní době svůj volný čas. Během celé práce
jsem získala velké množství dat, vyhodnotila je a v této kapitole chci krátce uvést vlastní
návrhy na možná pedagogická opatření v této oblasti. Pedagogickým opatřením rozumím
jakýkoli návrh vhodný pro oblast pedagogiky volného času, ne ve smyslu školního omezení.
Jak jsem zjistila, obraz reality volného času žáků I. stupně ZŠ není tak špatný. Objevily se
spousty pozitivních faktů vypovídajících o aktivním i různorodém trávení volného času. Ale
průzkum samozřejmě poukázal i na fakta méně kladná či uspokojující.
Ta víceméně navazují na zamyšlení Němce, J., který se domnívá, že ztrácíme kontakt
s reálným světem. Rozhořčeně píše o tom, že „mezi námi a přirozeným prostředím - přírodou
Vyrostla za poslední půlstoletí hradba, která nás izoluje od naší podstaty". (Němec, J., 2002, s.
84) Jsme opravdu v takové míře obklopeni sídlišti a mrakodrapy, jsou města obestavena
obchodními centry? Upřednostní dítě, které bydlí ve dvacátém patře takového sídliště, raději
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hry na počítači nebo sledování televize, než aby se plahočilo po schodech na pískoviště, které
je v dnešní době už také relativně nebezpečné? Zná o něco málo starší dítě les pouze
z přírodopisu a vlastnosti ohně zjišťuje náhodně, pokud omylem zavítá na skautský tábor?
Budují ekologická centra zoologické zahrady s domácími zvířaty pro to, aby děti viděly, jak
vypadá králík nebo slepice a aby se přesvědčily, že kuře neroste na poli? (volně dle Němce, J.,
2002, s. 84) S mnohým ze zmíněného korespondují některá fakta vyhodnocená z mého
průzkumného šetření. Ať už je vyznění uváděných zjištění jakkoli alarmující, na začátek
postačí alespoň malé zamyšlení nás všech nad tím, kde pro takto popsaný stav hledat příčiny.
Vidíme, že kruh se uzavírá a my se analýzou dostaneme opět к potřebám dětí a k tomu, jak
jsou dnešní dobou v oblasti volného času uspokojovány.
Pro výše popsanou situaci samozřejmě nelze hledat jediného určitého viníka, neboť záleží
na přístupu všech zúčastněných, ať jsou to pedagogičtí odborníci, laická veřejnost, veřejná
správa, rodiče a také samotné děti a mládež. Já zde na celou problematiku předkládám svůj
komplexní náhled. Nezacházím do detailů, neboť mnohé jednotlivosti spolu provázaně
souvisejí a je možné je řešit ve společném kontextu.

Můj názor se ne zcela ztotožňuje se slovy Spousty, V.: „Tvrdit, že děti na venkově tráví
volný čas (mimoškolní ) odlišně než děti ve velkoměstech, by bylo banální." ( Spousta, V.,
1997, s. 48) Mé průzkumné šetření vykazuje určité rozdíly ve srovnání ves - maloměsto velkoměsto. Vždyť život na vesnici má jiný rytmus než život ve velkoměstě. Selucký, R. se
domnívá, že „čím větší je seskupení lidí na malé a vertikálně členěné ploše, tím větší je
izolace každého jednotlivce; horizontální rozptýlení lidí na venkově sdružuje lidi mnohem víc
než husté městské osídlení." (Selucký, R., 1966, s. 167) Průzkum ukázal, že město poskytuje
lidem více příležitostí к zábavě a odpočinku. Funguje zde poměrně široká síť rozmanitých
institucí pro volný čas dětí a mládeže, divadel a biografů, knihoven a čítáren, tělocvičen a
plaveckých bazénů, sportovních hřišť a dalších. Městské dítě má tedy mnohem více různých
příležitostí к volbě zábavy, zájmové činnosti i odpočinku než dítě vesnické. Jak ale napomoci
tomu, aby městské děti využívaly těchto lákavých nabídek pro svůj osobní prospěch co
nejvíce? Domnívám se, že vinu zde nese nedostatečná informovanost veřejnosti o nabízených
činnostech a akcích pořádaných v rámci nejrůznějších mimoškolských institucí pro volný čas
dětí a mládeže. Je zapotřebí stávající „mlhavé" a obecně známé informace převést do roviny
konkrétní. S rozšířením Internetu se tomu tak již děje, ale zřejmě ne v dostatečné míře.
Myslím si, že nabídku mimoškolských zařízení pro volný čas dětí a mládeže by na základě
aktivní spolupráce měly zprostředkovávat základní školy, a to v rozsahu své spádové oblasti.
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Co se týče venkovského prostředí, tak snahou politiky obcí by nemělo být vytvoření
pouze základního zázemí volnočasových aktivit, jak vidíme např. v Čimelicích. Kvalita
kulturního života obce zrcadlí zájmy svých obyvatel a zvláště pak nadšení a práci
dobrovolníků, kteří se podílejí na jeho organizaci. Ať si obce stojí za svými tradicemi i
zvyklostmi a na nich ať dávají místním dětem i mládeži možnost aktivní spolupráce.
Mnohé záleží na malých vesnických školách, a také na obci samotné. Spousty
různorodých aktivit vznikly z iniciativy jediného člověka, ať už pedagoga či nepedagoga.
Domnívám se, že by bylo dobré, zvážit práci schopného volnočasového pedagoga na
vesnicích, jenž by spolupracoval jak se školou, tak i se zastupitelstvím obce, které disponuje
v této oblasti jistými pravomocemi. Hájil by zájmy moderních forem práce s dětmi a mládeží,
a to ve fungující spolupráci i s nemístními kulturními a vědeckými institucemi, konkrétně
s divadly, kiny, muzei, galeriemi, hvězdárnami, botanickými zahradami, zoologickými
zahradami atd.
Na druhou stranu poskytuje venkov obyvatelům více klidu a větší sepětí s přírodou. Zde
tedy pokulhává městské prostředí, v němž děti pociťují absenci přírodního prostoru. Co tedy
podniknout, aby se pražské děti nudily méně a netrávily tolik času doma v interiéru? Aby děti
obecně neusedaly tak často к televizním a počítačovým obrazovkám? Do určité míry může
pomoci budování nových kvalitních dětských a sportovních hřišť i dalších prostorů pro
aktivní trávení volného času dětí a mládeže (přístupných širokým vrstvám obyvatelstva). Jsem
si však vědoma situace, že města ne vždy disponují volnými pozemky pro nová budování
tohoto charakteru nebo v tomto ohledu narážejí na zcela odlišné představy přicházející
z komerční sféry.
Sportovním i kulturním potenciálem by měla disponovat každá základní škola, což mé tři
zmiňované školy splňují. Z výsledků průzkumu je však zřejmé, že jejich služby a nabídky
nevyužívá tolik dětí. Vnímají ji snad za neuspokojující nebo málo odborně zaměřené? Pokud
ano, stačí zaměstnat lépe kvalifikované pedagogy, kteří zajistí kvalitní pestrou zájmovou
činnost v různých oblastech před nebo po vyučování, zlepší také materiální vybavení prostor
pro volný čas i budou více respektovat věkové rozdíly 1. a 2. stupně ve srovnání se 3. - 5.
stupněm. To vše za aktivního kontaktu a spolupráce s rodiči žáků.

Vzhledem k tomu, že nosnou částí celé práce bylo zmapování a popis současné situace
v oblasti volného času žáků I. stupně ZŠ prezentované průzkumem a jeho následnou
analýzou, nepodávám v této kapitole již nijak zvlášť obsáhlé vlastní návrhy na způsoby
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pedagogického ovlivňování. Má opatření jsou spíše reakcí na zjištěná fakta a logickým
zakončením práce.
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ZÁVĚR

Práce se zabývá současným volným časem žáků I. stupně základní školy u nás očima
budoucí učitelky I. stupně ZŠ.
Není jednoznačnou odpovědí na položené otázky. Je spíše soustředěním rozmanitých
faktů, informací podávajících obraz o reálné situaci a hledající východiska či spojitosti
v literatuře.
V kapitole 1 předkládám různá pojetí volného času od minulých i současných autorů
pohybujících se v oblastech pedagogiky, filosofie, sociologie, kulturní antropologie a dalších.
Tím potvrzuji chápání volného času jako postupně absorbující a propojující různé myšlenkové
proudy jednotlivých disciplín. Uvádím obecná pojetí volného času, která se mi jeví podstatná
pro základní orientaci v předkládané oblasti.
Na tuto kapitolu navazují úvahy, zda je v současnosti zapotřebí pedagogicky ovlivňovat
volný čas dětí, za jakých podmínek, do jaké míry a kým. Kromě teoretických východisek
popisuji hlavní faktory ovlivňující volný čas dětí mladšího školního věku. Nejedná se o
vyčerpávající seznam determinantů volného času, spíše se soustředím na jejich pořadí dle
důležitosti: rodina, základní škola, školská zařízení pro zájmové vzdělávání a specializované
instituce pro zájmovou činnost dětí a mládeže. Uvádím zařízení i instituce nej důležitější a
vykresluji jejich charakteristiku.
V kapitole 2 vybírám a představuji činnosti v době mimo vyučování, které tvoří hlavní
náplň volného času dětí.
Pro úplnost tématu bylo zapotřebí zastavit se také u charakteristiky dítěte mladšího
školního věku a ve spojitosti s činnostmi v době mimo vyučování i u jeho potřeb. O tomto
pojednává kapitola 3.
V kapitole 4 následuji patřičné náležitosti průzkumu. Popisuji jeho realizaci na všech třech
základních školách, výsledky i následnou analýzu s otázkami. V ní jsem odkryla aktuální stav
volného času dětí mladšího školního věku u nás, s rozdíly mezi vsí, maloměstem a
velkoměstem, a pokusila jsem se o podepření některých fakt o teoretická východiska
v odborné literatuře.
V kapitole 5 pak se závěrečným shrnutím podávám krátká doporučení pro praxi volného
času v těch směrech, kde se mi zjištěná fakta zdála být alarmujícími z pohledu jakékoliv
„nevhodnosti" v rámci trávení volného času či mě napadly zajímavé nebo nosné idey pro
možná zlepšení situace.
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Vytvořená práce ve mně vzbuzuje uspokojení v oblasti svého smyslu. Kromě přínosu pro
mě samotnou, může posloužit každému, kdo se chce - stejně jako já - podívat do prostoru
volného času žáků I. stupně základní školy a zorientovat se ve spleti existujících institucí
zabývajících se volným časem, aktivit a činností.
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PŘÍLOHA A - Dotazník zadávaný v rámci průzkumu

JAK TRÁVÍM S V Ů J VOLNÝ ČAS
Ahoj. Zajímám se o to, co všechno děláš ve svém volném čase.
Prosím, и každé otázky zakroužkuj
Vyber a zakroužkuj,

prosím, zvolené

zvolenou odpověď nebo dokonči

věty.

odpovědi:

Jsem chlapec - dívka.
Jsem žákem/žákyní: ZŠ Čimelice - l . Z Š Příbram
Praze
Chodím do 3.třídy - 4. třídy - 5. třídy

-

ZŠ Generála Janouška v

Napiš:

1. Když přijdu ze školy domů, tak první činnost, které se věnuji, je

2. Doma ( v bytě, v domě ) trávím čas tak, že

3. Venku ( v nejbližším okolí, na hřišti,..) trávím čas

Vyber a označ do tabulky

křížkem:

4. Když nejsem ve škole (po vyučování), ...
Každý Pravidelně několik
Činnost / Hra
den
dní v týdnu
chodím na kroužek
hraji si venku
učím se nebo dělám
domácí úkoly
dívám se na TV
pomáhám s domácími
pracemi
hraji si na počítači
čtu si/ maluji si
nudím se
jiné (napiš)

Občas

Vůbec ne

Zakroužkuj

zvolenou

5. Družinu navštěvuji:
každý den

odpověď:

3-4krát týdně

l-2krát týdně

vůbec ne

Napiš:

6. Ve škole také navštěvuji kroužek/ kroužky
(jaké)

7. Mimo školu navštěvuji kroužek/ kroužky
(jaké)

Na tyto kroužky chodím do (vyber a zakroužkuj):
základní umělecké školy - jazykové školy - domu dětí a mládeže - Junáka - Sokola YMCY - Pionýru - nevím jinam (napiš)
8. O víkendu dělám tyto činnosti (napiš pokud možno
všechny) :

Zakroužkuj:

9. Víkendy trávím obvykle
a) doma (v bytě, v domě)
b) doma- venku (v nejbližším okolí, např. na hřišti, na zahradě,...)
c) na chalupě nebo chatě
d) jinde (napiš)
10. Vzpomínám si na svůj nej zajímavější víkend, když

Co všechno si představíš, když se řekne "volný čas"?
Zamysli se nad tím a zkus to sepsat do dvou tří vět:

Děkuji Ti za Tvé odpovědi.

PŘÍLOHA В - Autentické výpovědi dětí o nej zajímavějším víkendu

ZŠ Generála Janouška Praha
/62 respondentů, z toho 39 chlapců a 23 dívek/

3. třída
„S babičkou a se psem když hraj u hry."
„Když j s m e byli u moře s maminkou i tátou a bráchou."
„U moře s babičkou."
„Byly prázdniny."
„S dědou v lese na houbách."
„Byl jsem na chatě."
„Byl jsem na táboře."
„U moře."
„S babičkou, dědou a s mámou, chodím na procházky."
„Byla pouť na chatě. Byl j s e m na horské dráze a zasekla se. Museli j s m e všichni strkat."
„Jezdím na centrifuze, jinak celý den a chatě."
„Když j s m e se s bratranci pořádně vykoupali v bazénu."
„Na chalupě."
„Když j s e m si rozbil hlavu až přes lebku."
„Šli j s m e do kina s rodiči a kamarádkou na Shreka."
„U moře, na fotbale a bowlingu s mamkou a taťkou."
„Na pouti u babičky."
„Když j s e m jela na chatu a koupala j s e m se tam v rybníku a hrála si na hřišti."
„Když j s e m byla s mámou a se starší sestrou na Matějské pouti."
„Když j s e m byl u moře a hrál na počítači."
„Na pouti nebo u moře, když mi rodiče koupí věc."

4. třída
„Když j s e m byl s rodiči u moře ve střední Dalmácii."
„Na chatě s rodinou, když j d e m e na procházku s babičkou a dědou."
„Když j s e m byla s mámou a tátou na Matějské pouti."
„Když j s e m jel na hory na veliký kopec do Krkonoš."
„Na Matějské pouti s mojí rodinou."
„Na chatě u bazénu s babičkou a dčdou."
„Když j s e m byl u moře a byl j s e m sám na koníkovi."
„Když j s m e byli s mámou a tátou u moře."
„Hrajeme fotbalový zápas s rodiči."
"Když j s e m se sestrou a bratry rýžovali zlato s Royal Rangers."
„Když j s e m byl v Chorvatsku s rodinou."
„Na Matějské pouti s rodinou nebo u moře s rodiči a sestrou."
„Když j s e m s rodinou u moře."

„Když jsme s mamkou a bráchou u moře."
„Když jsem byla s rodiči u moře."
„Byla jsem s tetou, mámou, bratrancem a bratrem na Matějské pouti a tetě praskla voda, protože byla těhotná."
„Když jsem byla s mamkou na houbách."
„Byla jsem na chatě na pouti."
„Když jsme byli na chatě u strejdy a mohli jsme jít sami ven, klidně i do noci. Vždycky jsme grilovali dobré
maso i párky a někdy jsme šli na zmrzlinu."
„Když jsem byl v Anglii, kde jsme vždycky chodili na zmrzliny nebo jsme chodili do restaurace."
„Byli jsme u moře s rodiči v Chorvatsku."
„Byla jsem venku s klukama před školou a hráli jsme si na babu."
„Když jsme stanovali a začalo pršet. Bylo strašně vody."

5. třída
„Byli jsme na chatě a tam se zatoulala kočka. Dali jsme jí napít a najíst a ona tam pořád byla. Tak jsme jí tam
udělali úkryt, ale tam nechtěla. Tak jsme jí vzali domů a j á š i j i vzala pod peřinu, a měla jsem plno blech."
„Když ležím."
„Šli jsme na Matějskou a do Z O O s mámou, bratrem a kamarády."
„Když jsme byli na chalupě a grilovali jsme."
„Byla jsem s babičkou a dědou a bratrem v Pražské ZOO."
„Když jsem se byla podívat na hrad a když jedeme do Německa."
„Nikdy."
„Když jsem byl v létě na chatě."
„Žádný nemám."
„Byly Velikonoce a my jsme šli koledovat. Bylo nás šest. Rozdělili jsme se na dvě skupiny po třech. Šli jsme do
jednoho domu, a když jsme se vrátili, bylo zamknuto, takže jsme museli vylézat oknem."
„S babičkou u moře nebo s rodinou v ZOO."
„Když jsem byl v Itálii, na Orlíku s mámou, tátou a bratrem."
„Nevím."
„Šla jsem na návštěvu spát ke kamarádce- večer jsme si povídaly horory."
„Měla jsem narozeniny- s mamkou, taťkou, bráchou, s kamarádkami a s kamarády."
„ K d y ž j s m e jeli poprvé к moři."
„Byl jsem na chalupě u babičky a najednou se objevila koťata a mňoukala."
„V ZOO."

l . Z Š Příbram
/65 respondentů, z toho 30 chlapců a 35 dívek/

3. třída
„Když jsem byl ve Španělsku."
„Byla jsem na pouti."
„Byla jsem v ZOO."
„Když jsem byla na chatě s dědou a s babičkou."

„Byla j s e m u strejdy na koťátka."
„Když j s e m šla s bráchou na pouti."
„Když j s e m chytil prvního kapra."
„Byl j s e m na závodě motorek."
„V tátově práci."
„Když j s e m byl na kole pod stanem."
„Byla j s e m na horách."
„Byla j s e m s tátou a tetou a s kamarádkou v zoologické zahradě."
„Byla jsem s babičkou a dědou na pouti."
„Jezdím na pouť s babičkou a taťkou."
„Když j s e m byla na sletu WITCH s Adélkou Šebestovou a pořád j s m e nakupovaly."
„Měla j s e m oslavu, u babičky, s rodiči v ZOO, WITCH s Luckou v Praze."
„Když j s e m s tátou spal pod širákem. Byl j s e m v Pražské Z O O . "
„Pouštěl j s e m s kamarádem draka."
„Byl j s e m na bitvě u Milína."
„Když j s m e byli s mámou, s bratránkem a s tetou v Z O O . "
„Hráli j s m e s klukama na policii a zloděje."
„Byla j s e m u babičky a jezdila na koních."
„Byli j s m e v Plzni na prolézačkách."

4. třída
„Byl j s e m na chatě s rodinou na Trhovkách."
„Byl j s e m u moře v akváriu ryb a žraloků."
„Když j s e m našla místo, kde jsou kočky."
„Byli j s m e v zoologické zahradě s tátou, mámou, sestrou v Ústí nad Labem."
„Když j s e m vyhrál Běh Kovohutěmi."
„Byli j s m e se strejdou, tetou a její dcerou na zámku."
„Když j s e m byl na pirátské lodi a chytal ryby."
„Byla j s e m v zoologické zahradě. Bylo to tam hezké."
„Byla j s e m na malé lodi s mamkou a taťkou, babičkou, dědou a sestrou. Jela j s e m na motorovém člunu."
„Byli j s m e na chatě a jezdili na kole."
„Byli j s m e s mamkou, bráškou a tátou v Z O O na dinosaurech v Plzni. A když j s m e byli s babičkou na koních."
„S kamarády chodím ven na fotbal."
„Když j s e m viděl ještěrku."
„Byl j s e m s nevlastní sestrou v ZOO, jeli j s m e na lanovce, dívali j s m e se na zvěř, koukali j s m e na želvy."
„Byl j s e m s tátou a se sestrou v Chorvatsku."
„Jezdil j s e m na koni."
„Když j s m e spali u sestřenice."

5. třída
„Byl j s e m u Radka Vitoně na návštěvě, protože jsme jezdili na motorce. Startovali j s m e motokáry a stříkali j s m e
po sobě hadicí."

„Nevím."
„Když j s e m jel poprvé na miniskútru, řídil jsem, troubil j s e m a děkoval."
„Byla j s e m na táboře u koně Geronýma a tryskali j s m e na louce."
„O víkendu jezdím na chatu, protože se mi to tam líbí. Je tam klid, chodím s mým mazlíčkem na procházky nebo
hraju hry s bratrancem. N e b o sekám dříví atd."
„Když j s m e jeli do Libuně jezdit na kole. Bylo to v Krušných Horách kousek od Jičína. Když j s m e jeli do Jičína,
tak j s e m se hrozně těšila, protože jsem tušila, že to bude zajímavé, a taky, že bylo. Ale bylo mi líto, že j s m e tam
byli j e n o m víkend."
„Byl j s e m v safari parku s babičkou a s jejími přítelkyněmi."
„Když mi mamka koupila prvního koně Honzu a Shaginu. Byl to nejlepší den ze všech."
„Na horách, jezdila jsem na sjezdovkách, byla j s e m tam s rodinou Boukalů, Kofroňů, s mamkou, taťkou a
bratrem."
„Byla j s e m s mojí kamarádkou v aquaparku a jezdily j s m e na tobogánech a na různých atrakcích."
„Když j s e m se poprvé projel na motorce."
„Byl j s e m s rodinou a se sestrou na dovolené. Byl tam pes Matýsek."
„Byl j s e m s kamarádem na Vltavě. Zrovna jsem se koupali, a v tom kolem nás proplaval sumec."
„Jel j s e m к babičce s bratrem a čekal tam na mě můj bratranec."
„ K d y ž j s m e byli na chalupě s dědou a babičkou. Měl j s e m narozeniny a dostal j s e m od nich bazén."
„Když j s m e jeli z Itálie do Gardalandu."
„Když j s e m byla na hradě Bouzov a viděla j s e m všechny jeho interiéry a k d y ž j s m e odjížděli, tak j s m e se
zastavili u kopie trojského koně. Byla j s e m tam s tatínkem, maminkou, bráškou a známými."
„Jeli j s m e od Německa do Babylonu Amberk. Jela j s e m tam s dědou, babičkou a Kačkou. Byl to velký aquapark,
větší než Liberec. Hrozně j s m e se tam užili. Jezdili jsme na tobogánech i na vodních houpačkách. Bylo to
hrozné."
„Byla j s e m s rodiči a se sestrou v Národním muzeu. Tam j s m e si prohlíželi dinosaury a různé brouky. K d y ž j s m e
se potom vraceli domů, tak j s m e se zastavili v McDonaldu, a tak j s e m se seznámila s jedním krásným klukem; a
teď si na to ještě vzpomínám."
„Byla j s e m v ZOO, kde j s e m byla s mamkou, taťkou a bratrem. A tam se mi nejvíc líbili žiraíy, ale ještě víc se
mi líbila bludiště."
„Když j s e m se naučila plavat s rodiči."
„ K d y ž j s m e si přivezli irského vlkodava Artuše domů, protože byl strašně roztomilý a bál se vylézt z auta."
„Byl j s e m na horách s mámou a bratrem a jezdili j s m e na sjezdovkách a chodili na vycházky."
„Byla j s e m s tátou v Rakousku na kole a potom ve Vídni na mistrovství světa v hokeji. Je to můj nej víkend,
protože j s e m byla v j e d n o m z měst, které j s e m si přála vidět."
„Byla j s e m na skautech se dvěma kamarádkami."

Z Š Čimelice
/52 respondentů, z toho 23 chlapců a 29 dívek/

3. třída
„ K d y ž j s m e byli na pouti, a to se mi moc líbilo."

„Byli j s m e v Z O O s turistickým kroužkem."
„Opékali j s m e prase a hráli si s tetou, s mamkou a taťkou."
„Když j s e m byla v zoologické zahradě."
„Byli j s m e s bratrem a sestrou v Z O O . "
„Byla j s e m v Koněpruských jeskyních s tátou."
„Když j s e m byl v Praze v Z O O s mamkou a sestrou."
„V Z O O s babičkou a dědou."
„Byla u nás pouť."
„Byla j s e m u tety."
„Skákali j s m e do bazénu."
„Byli j s m e v Z O O s mamkou a taťkou."
„Když j s e m jel s tátou na plavecký bazén."
„Byl j s e m s babičkou a dědou v Koněpruských jeskyních."
„Byli j s m e s mamkou a taťkou a s bratrem v Písku."
„Aerobik."
„Když j s e m jela do Prahy do Z O O s mamkou."

4. třída
„Nevím."
„Nevím."
„Byl j s e m s rodiči na vojenském cvičení, které se jmenovalo Bahna 2005."
„Hrál j s e m celý den na počítači."
„Když bylo v Králově Lhotě maškarní a j á byla za hvězdu a moje kamarádky byla za roztleskávačku."
„Když j s e m šla к dědovi do kynologického cvičiště psů (útulku) a dědovi přivezli kolii Sylvu. S ní j s e m si hrála
a cvičila a běhala."
„Byla j s e m na tobogánu s rodiči."
„Když j s m e byli v Liberci u kamaráda."
„Když j s e m jela s mámou do Z O O . "
„Byli j s m e v ZOO, na Hluboké. Ale zrovna hodně pršelo. Byla j s e m tam s taťkou, tetou, strýcem, kamarádkou a
sestrami. Viděli j s m e tam opice, morčata, vlka, ryby, srnu, daňky, plameňáky, kachny, kozy, králíky."
„Jela j s e m na Šumavu. Tam j s e m si našla kamarádku j m é n e m Pavla a Klára. Ty vykoply dřevo jedněm klukům a
my j s m e j i m pak to zbořily celé a postavily si bunkr."
„Když byl ve Smetanové Lhotě Jan Koller."
„Byla j s e m na Myjavě na Slovensku. Jeli j s m e tam na výlet za dědečkem."
„Když j s m e ve škole měli pěveckou soutěž Sýkorka, tak jsem vyhrála 2.místo a moje spolužačka 1.místo. Můj
ještě nejhezčí víkend byl, když j s m e dostaly hifi věž a j á nový mobil."
„Hraji si s koťátky nebo jezdím na kole."
„Byl j s e m v lese u tety a našli j s m e velkou muchomůrku."
„Koupil j s e m si hru na Playstation, rodiče mi koupili kolo."
„Když prozkoumávám přírodu."
„Že j s m e jeli koupit brůdra."

i

i

„Jel j s e m na hrad Rábí a měli tam orly."

5. třída
Když mě a kamarádku mlátili kluci přes zadek flaškami a jinak nás zlobili na táboře."
„Byl j s e m v Praze."
„Když j s e m byl ještě skoro čtyři, byl j s e m na dovolené."
„ K d y ž j s m e šli do Z O O s mamkou, taťkou a bratrem a jeli j s m e lanovkou."
„V Itálii u moře s tátou, mamkou a sestrou."
„Když j s e m byla v Praze u tety s mojí nejlepší kamarádkou. Byly j s m e v multikině, na plaveckém bazénu."
Jezdila j s e m se svým klukem na koni."
„Byla j s e m u bratrance a sním j s m e si vždycky hráli s legem. Ale přestalo mě to bavit, j e to divné."
„Byla j s e m v Z O O s taťkou, mamkou a bráškou v Praze a Plzni."
„Jezdila j s e m na koni a koupala j s e m se v bazénu a hrála floorbal."
„Jeli j s m e na výlet na hrad Rábí. Byla j s e m tam s taťkou, mamkou a se sestrou. Bylo to tam fajn, až na to, že
j s m e se šli podívat nahoru na rozhlednu a tam bylo strašně mravenců. Všichni měli na sobě mravenců.. A
zajímavé bylo, že neštípali."
„ K d y ž j s m e s jedním klukem jezdili na motorce. Pak jsme to půjčili j e h o sestře a ona se rozjela moc rychle. Před
ní stálo auto, my na ní: „Brzdil", a ona ještě přidala. A na bahně to před autem uklouzlo a vytočila tu zatáčku a
nakonec brzdila nohama. Vyvrátila plot."
„Jel j s e m do Z O O s mamkou a s taťkou. Nebo hraju zápasy na fotbalu a floorbalu."
„Byl j s e m u kamaráda."
„Byli j s m e na pouti s mamkou, taťkou, se sestrou, babičkou a dědou."

PŘÍLOHA С - Přepis odpovědí z dotazníkové otázky „Co všechno si představíš, když se
řekne volný časl"

ZŠ Generála Janouška, Praha
/62 dotazovaných dětí, z toho 39 chlapců, 23 dívek/

3. třída
„Dělám, že pomáhám mámě, chodím do domu důchodců za prababičkou, hladím si psa."
„Hraju na počítači."
„Skateboard a hlavně volno, kolo, fotbal, hokej."
„Čumim na telku."
„U baráku s kamarádem."
„Jezdím na výlet s rodinou. Jedu na tábor se všemi. Jezdím na kole."
„Nevím."
„Playstation."
„Jdeme ven na brusle."
„Máme volno."
„Nejdu do školy a trávím svůj čas doma."
„Hraju Playstationl, koukám se na Tv. Chodím ven a hraju hry."
„Svoboda, můžu si dělat, co chci."
„Jedu na chatu, hraju fotbal."
„Když nemám co dělat."
„Kopu si, jezdím na kole."
„Nevim."
„Že si třeba hraju nebo odpočívám."
„Jezdím na kole, čtu si, hraju si."
„Mám volno kolik roků. Spím a poslouchám hudbu, hraju si na počítači, hraju si s pejskem."
„Jedu na výlety, hraju si."

4. třída
„Být venku a odpočívat."
„Že jdu ven s kamarády. Koukám se na televizi, hraju si s tátou různé hry."
„Že můžu hrát na počítači. Nemusím jít do školy. Volný čas j e svoboda."
„Budu trávit volný čas oddychnu si od školy."
„Jdu na počítač nebo jdu ven. Jdu se psem na procházku nebo koukám na bednu."
„Že jsem s kamarády venku nebo hraju na počítači. Nebo na chatě a stavíme bunkry v lese nebo hrajem fotbal."
„Odpočívat v posteli. Chovat si a starat se o morče. Hrát si s hračkama a chodit ven, hrát na počítači."
„Chalupa."
„Volný čas, venku s kamarády, doma s rodiči."
„Svoboda, maluju."
„Hraní na počítači. Můžu spát jak dlouho chci a můžu být dlouho venku."
„Nemusím vstávat do školy, můžem být celý den venku."

L

„Jezdím na koni, jsem s kamarádem venku, jsem u babičky, jsme pod stanem, jezdím na kole."
„Jezdíme na chatu."
„Že nemusím chodit do školy."
„Jít se koupat, jít pomáhat mamě, jít ven."
„Svoboda, protože můžu jít ven s kamarády."
„Že j e volno a že se nemusím učit."
„Budu chodit ven a vždycky si budu hrát s klukama."
„Jak se zamyslím - teď můžu jít na počítač nebo teď můžu jít na Playstation."
„Půjdu ven, půjdu na ryby."
„Že můžu jít ven a můžu koukat na elektrickou krabici."
„Já si představuji, jak jezdím na bruslích a hraji hokej."

5. třída
„Dívám se na televizi nebo si zlepšuji samolepky. Také jdu ven, obejdu dům a zase se vrátím."
„Že můžu jít ven."
„Ten člověk má prostě všechny povinnosti hotové, takže třeba může jít ven nebo hrát na počítači."
„Nemám co dělat a nudím se."
„Nemám co dělat a nudím se."
„Volný čas trávím s kamarádkami."
„Že můžu jít ven, že mám prostě volný čas."
„Dohodnu se třeba, jestli s klukama nepůjdem někam ven."
„Pojedu se konečně koupat, jé, už zase jedem na Orlík. Dohodnu se z kamarády, jestli někam nepojedem."
„Když mám volný den, třeba sobotu."
„Že jsem volný, že mám klid, že můžu být s kamarádem."
„Jdu ven a jezdím na kole nebo jezdím na bruslích. Když prší, hraju na počítači."
„Že půjdu hrát fotbal a vybíjenou, nejdu do školy."
„Že nemusím nic dělat a můžu jít ven nebo si jít někam hrát."
„Jedu na chatu anebo jdu ven si hrát. Chodím ke kamarádce. Jdu se psem."
„Dívám se na televizi. Učím se. Čtu si."
„Volný čas je, když mám volno a nemusím nic dělat."
„Nic nedělat. Nuda."

1. ZŠ Příbram
/65 dotazovaných dětí, z toho 30 chlapců a 35 dívek/

3. třída
„Hraní na počítači a her na videu."
„Koupu se."
„Hrát si s kamarády."
„Hraju si venku s klukama."
„Spát doma v posteli, venku s králíkem."
„Že jsem jela na koni."

L

„Chodit ven a do přírody."
„Prázdniny a víkend."
„Hraju s mamkou člobrdo."
„Spát pod stanem, chodit ven."
„Plavat, koupat se, na kole."
„Koukat se na televizi, hrát na počítači, ležet, plavat, běhat, jezdit na kole, jezdit na kolečkových bruslích."
„Ležíme v posteli, a to spím u babičky."
„Že si čtu."
„Že si čtu. Že j s e m venku."
„Prázdniny, výlety, procházka, ZOO, být doma."
„Chytám ryby, plavu, chodím na Junáka, jezdím na kole."
„Válím se u televize."
„Hry."
„Lenošení, koukám na televizi."
„Chodit ven, do přírody."
„Když přijdu domů a maluju si. A někdy šiju šaty panence."
„Koukání na televizi a na počítač. Být čistý, válet se v posteli a poslouchat muziku."

4. třída
„Dělám všechno možné. Hraju na počítači, j s e m venku, j s e m u příbuzných."
„Míčové hry, plavání, jízda na kole. Bobování, ježdění na kolečkových bruslích, běhání. Hraji si, maluji, střílím
vzduchovkou."
„Že můžu dělat, co se mi zlíbí."
„Jezdit na výlety. Jezdit к babičce a dědovi nebo к prababičce. Hrát si. Chodit ke kamarádce. Být s rodiči."
„Jezdit na ryby a na kroužky. V zimě na lyžích a na snowboardu."
„Počítač, dovolená."
„Lyžuju. Chodit ke kamarádovi si hrát. Bobuji na Svaté Hoře. V Chorvatsku si lovím olihně a mořské hvězdice,
kraby a mořské j e ž k y . "
„Hrát si s klukama fotbal, jít s kamarádem na procházku."
„Když mám volný čas chodím ven. Chodím s rodiči na plavání."
„Představím si zábavu s kamarády."
„Někde u moře nebo u jezera. U babičky si hrát s pejskem."
„Pátek, sobotu, neděli. Hraju fotbal, hraju ještě basket a míčové hry."
„Hrát na mobilu, jezdit na kole. Hrát na Playstation nebo na PC."
„Zábava, sranda, nuda, s kamarády, doma, venku, na výletě. Sport - fotbal, hokej, bobování, kolo, běh."
„Fotbalový trénink, venku s kamarády, koukat se na televizi a na video."
„Hrát fotbal, jezdit na kole bruslit, lyžovat, bobovat."
„Hraju si se sestrou. Hraji na klavír. Jdu si ven zasáňkovat nebo zabobovat."

5. třída
„Pohodu, klid, odpočívání. Sláva."

„Že mám volno a můžu jít kam chci a dělat, co chci."
„Nevím."
„Ježdění na koni s kamarádkou. Psaní knížky o koních. Procházka se psem."
„Chodit ven nebo si venku hrát s kamarády. Dělat svůj koníček."
„Že si půjdu hrát s kamarádkou ven nebo domů nebo si hrát s panenkou."
„Hraní si a zábava. Starání se o psa."
„Ježdění na koních u mamky a u tety. Hraní a starání se o zvířata. Také počítač a hraní si venku."
„Jít к babičce za zvířaty. Zpívat, hrát na keyboard, chystat si do školy. Vymýšlet různé hry, blbosti a spoustu
dalších věcí."
„Mně se vybaví ježdění na výlety, ke kamarádům, malování, koukání na televizi, poslouchám rádio a spousty
jiných věcí."
„Nevím."
„Hraju si nebo trávím čas s kamarády venku. Koukám na televizi nebo poslouchám rádio."
„Když mám čas, je, že si můžu dělat, skoro co chci, protože mám udělané všechny své povinnosti. „
„Moc rád jezdím s tátou na naší motorce. Nebo se těším na svůj zápas a na trénink. Také chodíme chytat ryby
naše dvě sázky."
„Když se řekne volný čas, chodíme s tátou na tenis nebo u dědy hraji na počítači. Chodím hrát před školu
basket."
„Jízda na kole, nuda, hra na piano, televize, počítač."
„Návštěva hradů, starobylých měst a krámů. Strávené dny s rodiči."
„Různé hry, blbiny, sport a taky kamarády."
„Zábava, odpočinek. Můžem dělat, co chci."
„Chvilka volna, kterou mám hrozně ráda."
„Když přijdu ze školy, udělám si úkoly a potom můžu dělat, co chci."
„Zábava, dovádění a tak dále. Ale taky někdy nuda a smutek."
„Hraju na klavír, chodím na plavání a čtu si."
„Když nejsem ve škole, u kadeřníka. Když si můžu dělat, co chci."
„Chodím s kamarádkami ven, jezdím na kole, prostě zábava."

ZŠ Čimelice
/52 dotazovaných dětí, z toho 23 chlapců a 29 dívek/

3. třída
„Jezdíme na skateboardu a jezdím na kole."
„Sport."
„Hraju fotbal s kamarády."
„Jezdím na kole, chodím po zahradě, jezdím na bruslích."
„Hraju si s kamarády."
„Nejsem ve škole."
„Fotbal, kolo, procházky."
„Když j e hezky, jsem v bazéně."

„Ježdění na kole, j s e m v ZOO, hraju schovávanou."
„Jezdím na kole, čtu si."
„Že si hrajeme venku."
„Že si hraju s kamarády."
„Fotbal, tenis."
„Televize, tenis."
„Hraju si s kamarádkou venku. Jezdím na kole. Čtu si nebo si maluju."
„Běhání venku."
„Koukám na televizi, hraju si."
4. třída
„Hraji si."
„Nejsme ve škole, hrajeme si, jezdíme na kole, díváme se na Tv, hrajeme si s kamarády, s domácím mazlíčkem,
jezdíme na výlety, j s m e s rodiči."
„Chodím se dívat s babičkou na starého dědečka, který j e sám. Chodím se psem na procházku."
„Hraji fotbalové zápasy. Hraji na počítači různé hry. Hraji různé společenské hry."
„Hraji si s papouškem, j s e m venku, točím se na kolotoči, krmím rybičky, jezdím na kole, spím, čtu si, maluji si."
„Hraju si venku s pejskem. Koukám se na Tv. Nebo si hraju s morčetem."
„Chodit na houby, na procházky."
„Když se můžu dívat na televizi a jít s kamarády ven."
„Je volno a trávíme čas s rodinou a venku."
„Nemusíme chodit do školy. Můžu si hrát s kamarády. Pomáhám mamce uklízet."
„Že si můžu jezdit na kole, hrát na počítači, kreslit a různé věci."
„Dívat na televizi, hrát si, hrát na počítači a ležet."
„Jezdím na kole a pomáhám na zahradě. Hraji si s andulkami a s pejskem. Hraju si s barbie, luxuji a pomáhám."
„Jezdím na kole, chodím na různé kroužky, hraji společné hry, čtu si, maluji si, vyrábím si, ráda zpívám a
tancuji."
„ M ů ž u si hrát. Dělat domácí úkoly."
„Běhat, hrát si s kamarády, jezdit na kole, malovat, hrát na počítači, dívat se na Tv."
„Chodím ven, к dědovi, za babičkou."
„Když mám čas, j d u na hřiště."
„Chodím ven, chytat a jezdit."
„Hraji si na počítači. Jezdím na kole a běhám."

5. třída
„Staráme se o zvířata, jízda na kole či na koni, bavení se s přáteli, zalévat květiny, luxovat, chodit se psem a
s rodinou na procházky do l e s a , . . . "
„Nevím."
„Nevím."
„Trávím čas s kamarádem, s bratrem a s rodiči."
„Jízda na kole, rybářství, koupání."
„ N e m u s í m sedět za stolem a učit se. Můžu chodit ven užívat si, hrát si. Prostě se nemusím učit."

„Hraju si venku s kamarádkou na hřišti. Učím se jezdit na koni. Bruslím na kolečkových bruslích s kluky."
„Jezdit na skateboardu, učit se, pomáhat, fotit, chodit ke kamarádům."
„Jízda na koni, jízda na kole, bruslích, keramika, kreslení, modelování, vyšívání, sporty, různé stolní hry."
„Všechno, co se dá dělat, když se nudím."
„Můžu dělat, co chci. Třeba jezdit na kole do kolika chci hodin nebo jezdit, kam chci. A třeba můžu i malovat
květiny, zvířata, domy, prostě co mě napadne."
„Jednu velkou a dlouhou zábavu."
„Trávím čas doma a s kamarády."
„Nemusí se do školy. Zábava s kamarády a s rodinou."
„Bruslím, jezdím na kole a na koloběžce. Když j e hezky, chodím se koupat к tetě. Jdu si hrát ven s dětmi."

PŘÍLOHA D - Některé závěry z kvantitativních údajů statistických výkazů zpracovaných
к 31. říjnu 2004 Národním institutem dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy

(dále jen

NIDM

MŠMT 1 ).

www.idm-msmt.cz/

[Poslední

aktualizace:

26.10.2005]

К 31.10.2004 pracovalo na území České republiky 291 středisek volného času, z nichž je
272 vedeno jako DDM a 19 jako stanice zájmových činností. Z uvedeného počtu zařízení je
172 zřizováno krajskými úřady (59,1%), 106 obcemi (36,5%), 7 zařízení zřizuje církev (2,3%)
a 6 jiný zřizovatel (2,1%) (soukromá osoba, OS.) Poměr mezi zřizovateli je krajově velmi
odlišný. Zatímco v krajích Zlínském (88,8%), Moravskoslezském (88,6%), v Praze (87,5%)
Jihomoravském

(85,3%) a Jihočeském

(76,9%) převažují zřizovatelé kraje, v kraji

Královéhradeckém (76,2%), Karlovarském a Libereckém (73,3%) jsou zřizovatelé obce. U
ostatních krajů je poměr přibližně rovnocenný.

Ve SVČ bylo zapojeno v 19 178 zájmových útvarech 224 065 účastníků, což je nárůst o 3
007 osob (1,4 %). К největšímu nárůstu účastníků v pravidelné činnosti došlo v kraji
Plzeňském, Ústeckém a Jihomoravském, к většímu poklesu v kraji Libereckém. Z tohoto
počtu je 1 274 útvarů mládeže (dětí 15-18) v nichž je zapojeno 17 761 účastníků což je cca 8
%. 6 389 zájmových útvarů vedou interní pracovníci, což je v průměru 4 zájmové útvary na
pracovníka. Tento průměr je obdobný ve všech krajích. Značné rozdíly jsou však mezi
jednotlivými zařízeními (např. Miroslav - 12; Mohelnice - 11,2; MDDM Šumperk - 9,8;
Uherský Ostroh - 9,6; Úvaly - 8,7; Hronov - 8,5; na rozdíl od Kynšperk - 0,5; Příbram -1,1;
Bojkovice -1,3).

Do 74 189 příležitostných akcí bylo zapojeno celkem 3 220 562 účastníků z tohoto počtu
proběhlo 20 296 akcí o sobotách a nedělích s účastí 1 211 890 účastníků. Z toho vyplývá, že
asi 1/3 příležitostných aktivit je organizována v průběhu volných dnů. Jako spontánní aktivity
je uváděno 33 072 akcí s návštěvností 863 071 účastníků( tento počet je z celkového počtu
akcí a účastníků v příležitostné činnosti). Nárůst počtu jednorázově zapojených osob je o cca
9% oproti předcházejícímu roku. К nárůstu účastníků příležitostných činností došlo u všech
krajů.
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K o n t a k t r O d d ě l e n í v o l n é h o času N I D M M Š M T , Sámova 3, 101 00 Praha 10,
tel. 271 746 980, fax 271 746 923, e-mail: bartakova@idm-msmt.cz

Další sledovanou položkou je počet táborů a počet dětí a mládeže, které se jich účastní.
Táborů uspořádala střediska volného času 3 152 což je o 269 více než v roce předcházejícím a
účastnilo se jich 92 153 dětí (nárůst o 3 506 účastníků).

Další z aktivit, které střediska realizují jsou výukové programy. Těch se uskutečnilo v
roce 2004 9 832 s účastí 258 191 dětí a mládeže. Tato forma činnosti je nejvíce rozšířena v
Jihomoravském kraji (činí téměř 1/3 z celé ČR). Střediska realizovala 1 666 kursů v nichž si
osvojovalo znalosti a dovednosti 28 241 účastníků.

Střediska volného času jsou jedním z hlavních organizátorů soutěží. V rámci 2 537
okresních kol bylo zapojeno 224 943 soutěžících. V 638 krajských kolech se do soutěží
vyhlašovaných MŠMT zapojilo 48 276 soutěžících.

V roce 2004 se zvýšil na těchto zařízeních i počet pracovníků a to u interních
pedagogických pracovníků (dále IPP) o 20,9. Zde je rozptyl u jednotlivých krajů poměrně
velký. К největšímu nárůstu počtu IPP došlo v kraji Praha (15,7) a Jihomoravském (16,8), a
naopak к poklesu u kraje Ústeckého (12,5), Královéhradeckého (6,4) a Karlovarského (3,7).
U ITHP je nárůst o 6,5 osob na 914,1. Dále se na činnosti podílí 8 679 externích
spolupracovníků a 1 958 dobrovolníků.

Vytvoříme-li průměrné zařízení je v 66 ZÚ zapojeno 770 účastníků (na 1 ZÚ v průměru
připadá 11,6 účastníků), za rok uspořádá středisko 255 akcí, kterých se účastní 11 067
účastníků (v průměru 43,4 účastníků na 1 akci). Je zde organizováno 10,8 táborů pro 316,6
účastníků (průměrně se tábora účastní 29,2 dětí). Tuto činnost společně s dalšími aktivitami
zabezpečuje

5,42

interních

pedagogických

technickohospodářských pracovníků.

pracovníků

a

chod

zajišťuje

3,14

PŘÍLOHA E - Města versus venkov
/vybrané pasáže z kapitoly III.6. Venkov/města/média (Blažek, В., 1998, s. 105-107)/

Venkov

Města
Děti mají kontakt nanejvýš s masem

Děti mohou být svědky plození, rození a

užitkových zvířat a se živými domácími

zabíjení domácích zvířat

miláčky
Příroda jako rekreační kulisa a jako zdroj

Příroda jako živitelka a jako hrozby

nepohodlí
Původ a příprava jídla jsou dětem dlouho

Děti znají původ většiny jídel a náročnost

neznámy

jejich vytvoření a přípravy

Nej bližší lidé jsou z nukleární rodiny a známí

Nejbližší lidé jsou ze širší rodiny a sousedé

Děti neznají zblízka většinou ani profese

Od dětství znalost kladů i záporů části profesí

vlastních rodičů

místních lidí včetně rodičů

Slavení oficiálních svátků v mase, rodinných

Slavení společných svátků ve společenství

v nukleární rodině
Síť známostí založená na náhodě a volbě

Všichni v místě se znají

Stále více věcí a aktivit je za peníze

Naturální směna darů a úsluh

Nejvyšší sociální hodnotou je zvládání změny Nejvyšší sociální hodnotou je udržování
tradice
Kontakt s více cizími než vlastními

Takřka bez fyzického kontaktu s cizími lidmi

Náhodná procházka s manifestovanými

Pohyby po obci odněkud někam, všichni

skrytými cíly

přečtou cíle

Stěhování jako hledání výhod

Stěhování jen pod katastrofickým tlakem
nebo kolonizace

Vazby s okolím převažují nad vnitřními

Převážně soběstačné místní společenství

Tendence vyčleňovat z rodiny stále více

Převážně soběstačná rodina

funkcí
Byt budují profesionálové

Dům se staví ve společném rituálu

Práce se zdůvodňuje účelem

Práce je součástí společného rituálu

Základní sociální strukturou je ostře

Základní sociální strukturou je pokrevní

vymezená skupina

společenství

