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Anotace v českém jazyce  

 Tato práce se zabývá aktivitou pro účastníky zájmového vzdělávání, jejímţ 

vyvrcholením je pobytová akce. Popisuje zde průběh přípravy, vlastní přípravu  

i moţnosti zapojení účastníků do této přípravy. Jednou z důleţitých sloţek této práce je 

právě nabídka moţností zapojení (participace) účastníků do organizování akce tohoto 

typu. Práce nabízí i postupy a některé aktivity participace. Výsledkem práce je materiál, 

který nejen hodnotí akci, ale hlavně je přínosem pro budoucí organizátory takovýchto 

akcí.  
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This thesis deals with an activity for the participants of interest education which 
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actions. The thesis offers the procedures and some activities of participation. The result 

of the thesis is a material, which not only evaluates the action, but is mainly a 
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Motto: 

Věci samy vábí mládež, jsou-li přednášeny podle chápavosti věku a jasně, 

zvláště když se přimsí někdy něco vtipného nebo aspoň méně vážného, avšak vždy 

příjemného. Neboť to znamená spojovat příjemné s užitečným. Metoda sama, má-li 

vzbudit chuť k učení, musí být předně přirozená. Neboť cokoli je přirozené, jde samo od 

sebe. Má-li voda téci dolů, není ji třeba nutit; jenom odstraň hráz nebo cokoli ji zdržuje 

a hned ji uvidíš téci. 

Jan Amos Komenský  

Velká didaktika, XVII, 18, 19 

ÚVOD 

Kaţdý z nás má jinou představu o trávení času, který nám zbyde na relaxaci. 

Mnoho lidí je rádo, ţe po celotýdenním shonu a pracovním náporu sedne k televizi. K ní 

se zásobí dobrým jídlem. Toto pro ně představuje ideální trávení volného času. Zmínění 

ale nejsou cílovou skupinou lidí, kterým je určena tato práce. Ta je určena lidem, kteří 

mají o trávení volného času jinou představu. Klade si za cíl oslovit ty, pro které je 

trávení volného času spíše záleţitostí akce, proţitku, zábavy. 

Věřím, ţe úspěšnou akci dokáţe připravit i laik, nadšenec.  Myslím si, ţe by  

i pro ně mohlo být téma a náplň této bakalářské práce (dále jen BP) přínosem. I proto 

jsem zvolila právě toto téma práce. 

CÍL PRÁCE  

BP se snaţí o popsání moţného vyústění celoročního projektu dětí 

navštěvujících zájmové vzdělávání (školní druţinu – dále jen ŠD). Vypovídá o jedné  

z mnoha moţných alternativ, jak mohou děti strávit volný čas. V teoretické části se 

pokusím vysvětlit pojmy, jako jsou volný čas, výchova ve volném čase, výchova  

k volnému času, aktivita, zájem… 

Dále se v této části BP seznámíme s vypracovaným praktickým rádcem „jak na 

to“ při přípravě a pořádání takovýchto akcí. Zde se zájemci dozví, na co se zaměřit, co 
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neopomenout, co všechno je při pořádání nejen víkendového pobytu nutné zařídit. Další 

z částí je krátké představení celoročního projektu. Jedná se o nahlédnutí do plánu 

činností a aktivit, které předcházely vlastnímu víkendovému pobytu.  

BP by ráda nabídla pomoc začínajícím vedoucím, kteří nemají mnoho zkušeností 

s pořádáním takovýchto akcí. Nabízí nápovědu co a jak zařídit, co je podstatné a co 

méně, kam se obrátit, kde co zjistit, jak se vyznat ve spleti, pro laika mnohdy 

nesrozumitelných, vyhlášek a zákonů. A to na základě vlastních zkušeností autorky. 

Příprava a organizace všech akcí (pořádaných nejen pro děti) má svá pravidla. 

Zajištění bezpečnosti dětí i dospělých (vedoucích), dodrţování vyhlášek a zákonů při 

její organizaci je nutností. Ten, kdo tyto peripetie jiţ někdy absolvoval, ví, jak je to 

náročné.
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 VOLNÝ ČAS 

Pojem čas. Tato dvě slova jsou v dnešní době skloňována ve všech pádech. 

Volný čas je moţno chápat jako opak času, který trávíme nutnou prací.  

Pracovní doba (učení, práce), vázaný čas (mimopracovní doba) a volný čas (hra, 

odpočinek…). 

Takto je rozčleněn denní čas kaţdého z nás.  

Dospělým naplňuje větší část dne pracovní doba. Čas určený k vykonávání 

určitých úkolů a úkonů, za které dostávají finanční ohodnocení. Tyto finance poté 

pokrývají nutné výdaje spojené s chodem domácnosti. U nezaměstnaných lidí hovoříme 

v této fázi o nuceném volném čase.  

U dítěte v tomto případě hovoříme o přípravě na budoucí ţivot, budoucí profesi. 

Dítě tedy chodí do školy a učí se. I ono vykonává úkoly a úkony, za které je hodnoceno. 

Hodnocením dítěte jsou známky nebo jiný způsob vyjádření zdaru či nezdaru.  

Následuje doba nutná k uhájení ţivota. Mimopracovní doba (v literatuře se 

setkáváme s pojmem vázaný čas) je doba zabezpečující biologickou existenci člověka 

(jídlo, spánek, hygiena, zdravotní péče). 

Zbytek je doba určená k relaxaci. Zde uţíváme pojmu volný čas. 

Volný čas je ta část dne, kdy je jen na nás, co budeme dělat, jakou formu 

odpočinku zvolíme. Jde o oblast svobodné volby. Ve volném čase je realizována 

zájmová činnost, dobrovolné osobnostní vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná 

činnost i časové ztráty s těmito činnostmi spojené. Jde o činnosti, které jsou zaloţeny na 

zájmu. Jsou konány dobrovolně. Činnosti vykonávané ve volném čase májí přinášet 

pocit vlastního uspokojení i seberealizaci. 

A co se můţeme o volném čase dočíst v odborných knihách? 
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Nabízí se několik pohledů ke srovnání. 

J. Pávková chápe volný čas takto: 

„Volný čas je možno chápat jako opak nutné práce a povinností, dobu, kdy si své 

činnosti můžeme svobodně vybrat, děláme je dobrovolně a rádi, přinášejí nám pocit 

uspokojení a uvolnění. Pod pojmem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, 

zábava, zájmové činnosti, dobrovolné vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná 

činnost i časové ztráty s těmito činnostmi spojené.“ (J. Pávková a kol. 1999)
1 

B. Hájek ve své knize píše o volném čase toto: 

„Volný čas je částí lidského života mimo čas pracovní (návštěva školy  

a pracovní proces) a tzv. čas vázaný, který zahrnuje biofyziologické potřeby člověka 

(spánek, jídlo osobní hygienu), chod rodiny, provoz domácnosti, péči o děti, dojíždění 

za prací a další nutné mimopracovní povinnosti. Volný čas je dobou, kterou má po 

splnění těchto potřeb a povinností člověk k dispozici pro činnosti sebeurčující  

a sebevytvářející: 

Odpočinek a zábavu; 

Rozvoj zájmové sféry; 

Zlepšení kvalifikace; 

Účast na veřejném životě. 

Někdy se uplatňuje také pojem čas polovolný, kam se řadí hraniční činnosti na 

pomezí času povinného a vázaného; jsou to aktivity přinášející radost a současně  

i případný praktický užitek (ruční práce, kutilství, zahradničení)“. (B. Hájek, 2008)
2
 

B. Hofbauer se nad otázkou co je volný čas se zamýšlí takto: 

                                                           

1
  Pávková, J. a kol., Pedagogika volného času, Praha: Portál, 1999. Str. 15 

2
 Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J., Pedagogické ovlivňování volného času. Praha:  

Portál, 2008. str. 10 -11 
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„Volný čas (angl. leisure time, franc.le loisir)je čas, kdy člověk nevykonává 

činnosti pod tlakem závazků, jež vyplývají z jeho sociálních rolí, zvláště z dělby práce  

a nutnosti zachovat a rozvíjet svůj život. Někdy se vymezuje jako čas, který zbývá po 

splnění pracovních i nepracovních povinností-to je tzv. zbytková, reziduální teorie 

volného času rozšířená zejména v německé literatuře (něm. Resthistorie). Přesnější  

a úplnější je však jeho charakteristika jako činnosti, do níž člověk vstupuje  

s očekáváním, účastní se jí na základě svého svobodného rozhodnutí, a která mu přináší 

příjemné zážitky a uspokojení.“ (B. Hofbauer. 2004)
3 

Takto nahlíţí na pojem volný čas někteří autoři (Hájek, Hofbauer, Pávková) 

Z uvedených definic mě oslovila nejvíce definice paní Pávkové. Dle mého 

názoru vystihuje jednotlivosti nejsrozumitelnější. 

V následující části pracujeme se dvěma pojmy, s pojmem výchova ve volném 

čase a pojmem výchova k volnému času. 

Co je výchova. Zde jen připomeneme, ţe jde o záměrné, cílevědomé, formování 

osobnosti, závislé na individualitě společnosti, prostředí. Předpokládá se posun či 

změna.  

Co je volný čas jsme si jiţ vysvětlili. Jde o oblast svobodné volby, o opak 

nutných povinností a práce. V tomto čase si můţeme sami vybrat činnost, kterou 

chceme dobrovolně vykonávat. Z této máme dobrý pocit, přináší nám relaxaci, 

uvolnění.  

Vědou o výchově se zabývá pedagogika, proto můţeme kromě předchozích 

pojmů výchova ve volném čase a výchova k volnému času slyšet i pojem pedagogika 

volného času. Tedy určité směrování a vedení člověka tímto volným časem. Cílem 

pedagogiky volného času by mělo být naučit, jak smysluplně vyuţívat volný čas, ale 

 i formování osobnosti Úkolem pedagogiky volného času je dětem ukázat cestu, jaké 

jsou moţnosti ve vyuţití volného času. 

                                                           
3
 Hofbauer, B., Děti, mládež a volný čas. Praha: Portál, 2004. Str. 13 
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Pedagogika volného času pracuje s přesně vymezenými pojmy; má metody 

zpětné vazby; má svá kritéria hodnocení, včetně strategie činnosti. Základem ve 

výchovné práci je dobrovolnost a poté strategie ovlivňování volného času 

1.2 VÝCHOVA VE VOLNÉM ČASE 

U výchovy ve volném čase se můţeme někdy také setkat s pojmem výchova 

mimo vyučování. V této výchově dítěti chystáme činnosti. Pokusíme se je připravit tak, 

abychom se trefili do jeho zájmů. Snaţíme se dítě motivovat. Povíme, mu co bude jeho 

náplní práce, co bude dělat. Kde najde vše potřebné ke své činnosti. Ukáţeme, jak má 

postupovat, aby vše, bez újmy fyzické i duševní, zdárně zvládlo. Dítě nemusí zapojit 

vlastní fantazii, kreativitu. Nemá potřebu, nic ho nemotivuje k hledání moţných 

postupů. Moţnosti jak činnost zvládnou, jsou jiţ dané. Dítě nemusí překonávat 

překáţky. 

Naší snahou je dítěti jeho volný čas naplnit nějakou smysluplnou aktivitou. 

Předcházet tomu, aby se dítě „nudilo“. Kdyţ dítě nemá dostatek aktivit, smysluplných 

zájmů můţe dojít k tomu, ţe začne směřovat k činnostem společností odsuzovaným. 

Laicky se dá říct, ţe se nudí, vymýšlí hlouposti a většinou je z toho pořádný „průšvih“. 

Nudou rozumíme nedostatek podnětů k činnostem. Dobré však není ani přehlcení 

mnoţstvím činností. Dítě neví, co si má vybrat, neumí se rozhodnout, tápe a nakonec 

nedělá nic. Na toto tvrzení se dá dobře pouţít model Burianova osla. 

Dětem se pokusíme nabídnout podnětné aktivity v přiměřeném mnoţství. 

Naplňujeme smysluplně jejich volný čas. Snaţíme se zaměřit na zájem dětí a tak stavům 

nudy předejít. 

1.3 VÝCHOVA PRO VOLNÝ ČAS (k volnému času). 

Při úvahách nad tímto bodem BP se mi zdál nejvýstiţnější obsah aforismu čínského 

mudrce Lao-C´.  

„Dej hladovému rybu a nasytíš ho na den. 

Nauč ho rybařit a nasytíš ho na celý ţivot…“ 
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Jinak by se dalo také říct: „Chceš-li hladovému člověku pomoci, nedávej mu 

rybu, ale nauč ho ryby lovit“. Ukáţeme-li dítěti způsob, jak nakládat se svým volným 

časem, bude umět s tímto časem nakládat a uspořádá si jej dle vlastních zájmů. 

Naučíme-li děti, hladovějící po činnostech, vyuţívat svých zájmu, budou umět 

smysluplně vyuţívat svůj volný čas. A to povaţuji vlastně za podstatu našeho snaţení.  

1.4 FUNKCE VÝCHOVY VE VOLNÉM ČASE 

Jde o specifickou oblast výchovného působení. Má své zvláštnosti v oblasti cílů 

podmínek a pedagogických prostředků. Má tedy i své specifické funkce. 

Plní funkci výchovně vzdělávací – tato funkce se v dnešní době povaţuje za 

prvořadou a prioritní. Je na ni kladen zvlášť velký důraz. 

„Spočívá v záměrném a cílevědomém formování osobnosti vychovávaných 

jedinců, dosahování reálných cílů pomoci promyšleně volených pedagogických 

prostředků. Výchova ve volném čase zvláště umožnuje uspokojovat a kultivovat potřeby, 

usměrňovat, uspokojovat, rozšiřovat a prohlubovat zájmy, objevovat a rozvíjet 

specifické schopnosti vychovávaných jedinců“. (B. Hájek; 2008)
4
 

Zdravotní – tato funkce je důleţitá pro dodrţování zdravého způsobu ţivota. Je 

nutné podporovat zdravý tělesný i duševní vývoj dítěte. Den jedince musí mít určitý řád. 

Reţim dne je podstatný. Opakovaná činnost vedoucí k naučení, vštěpení si,  

a upevnění si určitých rituálů, určitých návyků ať jiţ hygienických či stravovacích,  

ale i dodrţování zásad bezpečnosti. Velmi zásadní je také vedení ke zdravému způsobu 

ţivota, k zdravému ţivotnímu stylu. 

Nabízíme dětem činnosti různého charakteru.  

„Tělovýchovné a sportovní činnosti ve volném čase kompenzují dlouhé sezení při 

vyučování a jsou pro zdraví nezbytné. Ke zdravému duševnímu vývoji přispívají 

instituce výchovy mimo vyučování tím, že umožnují dětem a mládeži pobyt  

                                                           
4
 Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J., Pedagogické ovlivňování volného času. Praha:  

Portál, 2008. str. 70 
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v příjemném prostředí, pohodě, mezi oblíbenými lidmi i tím, že jim přinášejí možnost 

prožívat radost a uspokojení z činnosti.  

Neopominutelné je i dodržování zásad bezpečnosti.“ (J. Pávková a kol., 1999)
5
  

„Sociální – tuto funkci lze chápat několika způsoby. Nejčastěji se sociální funkce 

chápe jako péče o děti, zajištění jejich bezpečnosti, dohledu a odpovídajícího 

zaměstnáni v době, kdy skončilo vyučování a rodiče jsou v zaměstnání nebo jinak 

zaneprázdnění. Může mít však i jiné pojetí. Ve volném čase se lidé dostávají do 

rozmanitých druhů sociálního prostředí. Mají možnost navazovat nové sociální vztahy, 

většinou s lidmi, se kterými je spojují podobné zájmy, názory, postoje. Sociální funkci 

výchovy ve volném čase lze chápat i jako příležitost k vyrovnávání rozdílů mezi 

nestejnými materiálními i psychologickými podmínkami dětí v rodinách“.(B. Hájek, 

2008)
6
 

 Preventivní – tato funkce je velmi důleţitá, má předcházet například nemoci 

nebo záškoláctví, kriminalitě, závislostem různého druhu, asociálním či neţádoucím 

jevům. 

 Standardní rozdělení prevencí: 

Primární – určitý soubor opatření, vedoucím k předcházení problémům. Je 

široce cílená, určená celé populaci. Snaţí se všemi moţnými, dostupnými prostředky 

 a způsoby zamezit vzniku neţádoucího jednání a chování. 

Nespecifická – jde o nosný prvek celého systému prevence. 

Specifická – cílená na konkrétní problém,  

Sekundární-jde o včasné rozpoznání problémů které jsou a zamezení jejich 

šíření. Zahrnuje aktivity zaměřené na kriminálně rizikové jedince a skupiny. 

                                                           
5
  Pávková, J. a kol., Pedagogika volného času, Praha: Portál, 1999. Str. 42 

6
 Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J., Pedagogické ovlivňování volného času. Praha:  

Portál, 2008. str. 72 
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Terciální – usiluje o léčení, zahrnuje soubor metod a opatření, jeţ mají vézt 

k nápravě, respektive zabránění recidivy u těch, kdo jsou jiţ negativními jevy zasaţení. 

Snaţí se předcházet dalším škodám. Pomáhá návratu, resocializaci. 

Velmi důleţitá je včasná intervence a správné dekódování určitých signálů. 

Prevence se zaměřuje na sociální prostředí, příčiny a podmínky vzniku 

závadového jednání a jeho recidivy. 

 „Tento model se skutečně u mnoha problémů mladých lidí osvědčil. Jeho 

slabinou však může být, že vychází od „problému“… Ve skutečnosti jsou úspěšné ty 

programy, které vycházejí ne od „problému“, ale od „možností“, od potenciálu dítěte 

nebo mladého člověka. Proto je z tohoto hlediska nutno vždy kombinovat „preventivní“ 

funkci výchovného působení s rozvojovou funkcí do uceleného systému péče o děti  

a mladé lidi“.(viz tabulka1).  

Tabulka č. 1:  

Zdroj: (J. Pávková a kol., 1999)
7
 

                                                           
7
 Pávková, J. a kol., Pedagogika volného času, Praha: Portál, 1999. Str. 43 

Pozitivní rozvoj 

Znalosti, dovednosti, postoje, hodnoty 

CÍL: dobří občané, dobří partneři a rodiče, dobří zaměstnanci 

Široce zaloţená primární prevence: programy pro všechny děti a mladé lidi 

Cílová sekundární prevence: rizikové skupiny 

Léčení těch, kdo jiţ problémem trpí 
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Následuje stručné seznámení s dalšími pojmy, s kterými se často setkáváme. 

Těmito jsou zájem, zájmová činnost, vzdělání a výchova. 

1.5 ZÁJEM 

Většina rodičů má zájem o smysluplné naplnění volného času svých dětí.  

S ohledem na zájem dítěte se mu snaţí, nabídnou moţnost výběru různých alternativ. 

V knihách se dočteme, ţe zájem je relativně stálé, dlouhodobé zaměření 

osobnosti. Ve struktuře osobnosti řadíme zájmy mezi vlastnosti aktivačně – motivační.  

1.6 ZÁJMOVÁ ČINNOST 

Co je zájem jsme si jiţ vysvětlili v předchozím odstavci. 

Zájmová činnost vyuţívá tohoto zájmu. Zájmová činnost tedy aktivuje  

a motivuje, plní funkci výchovnou. Neúspěch ve škole můţe dítě kompenzovat 

úspěchem v zájmové činnosti. Např.: špatný prospěch versus výborné výsledky ve 

sportovní disciplíně.  

„Zájmové činnosti chápeme jako cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování 

a rozvíjení individuálních potřeb zájmů a sklonů. Mají silný vliv na rozvoj osobnosti  

i na správnou společenskou orientaci. 

Zájmy můžeme dělit i dle úrovně činnosti, časového trvání, koncentrace, 

společenské hodnoty a tradičně dle obsahu.“ (Hájek. B., 2007)
8
  

Činnosti přizpůsobené zájmu dítěte jsou velmi důleţité. Pokud by nebyl čas 

dítěte naplňován těmito aktivitami, mohlo by být dítě ohroţeno. 

1.7 HRA  

Kaţdý z nás byl dítětem. Kaţdý má určitou představu o tom, co je hra. Určitě se 

shodneme na tom, ţe hrou se člověk baví, ale také učí. Hrou dovedeme dítě motivovat  

a vyvolat v něm zájem. Důleţité také je, ţe při společné hře dětí s rodiči si na dítě 

                                                           
8
  Hájek, B., Nástin metodiky vedení zájmové činnost. UK v Praze: Pedf., 2007. str. 15  
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děláme čas. Dle mého názoru jde bezesporu o jednu z nejpříjemnějších forem náplně 

volného času rodiny. Jde také o chvíle, kdy se setkávají děti mezi sebou. Dochází zde  

k rozvoji sociálního učení. Dítě se učí spolupracovat, trénovat pevnou vůli, ale  

i sebeovládání. Ztotoţňování se s pravidly.  

Tato část práce nenahrazuje a ani nemůţe nahradit práci na téma HRA  

a TEORIE HRY. Existuje mnoho definic a pohledů na hru. Jde bezesporu o nejlepší  

a nejvýznamnější výchovný prostředek.  

V dnešní době pasívní vysedávání u počítačů nebo u televize nahrazuje aktivní 

hru.  

Pro účely této BP je zvoleno členění her dle publikace Fond her instruktorů 

Brno. (viz tabulka2). 

Tabulka 2. - Hry se mohou členit: 

HRY PODLE FYZICKÉ ZÁTĚŢE HRY PODLE PSYCHICKÉ ZÁTĚŢE 

HRY PODLE POTŘEBY 

ČASU NA HRU 

Malé hry 

(drobničky) 

Středně 

dlouhé hry 
Velké hry 

HRY PODLE  

VÝCHOVNÉHO CÍLE: 

Hry na rozvoj 

intelektu 

Hry na rozvoj 

tvořivosti 

Hry na rozvoj motoriky 

a pohybových 

dovedností 

Hry na rozvoj sociálních 

dovedností 

Hry na rozvoj 

sebepojetí 

Hry na rozvoj 

vůle 
Speciální hry 

PŘEHLED HER PODLE 

PROSTŘEDÍ 

Hry do 

místnosti 

Hry na louku 

nebo hřiště 
Hry do členitého terénu 

(Fond her; 2005)
9
  

                                                           
9
  Fond her: výběr her a programů připravovaných pro kurzy Instruktorů Brno. Praha: Portál, 

2005. str. 178 -189  
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1.8 PRAKTICKÝ RÁDCE „Jak na to“ 

Jak organizovat víkendový pobyt dětí.? Jaká jsou práva a povinnosti 

pořádajícího? 

Dospělí, v této části BP je budeme nazývat vedoucí, mají s přípravou pobytu 

jisté starosti. Tato část se bude týkat toho, na co by se měli při přípravě a pořádání 

vícedenních akcí spojených s přespáním dětí mimo rodinu, zaměřit. O čem je důleţité 

být informovaný a jak se orientovat v legislativě. 

Začínáme tím, ţe si musíme ujasnit, co zamýšlíme, jaký druh pobytu, jakého 

zaměření. 

Dále musíme vědět pro koho, kdy a kde máme v plánu pobyt přichystat. 

Zvolíme si délku a termín pobytu. Musíme brát v úvahu a mít na zřeteli roční 

období, ve kterém chceme pobyt uskutečnit (jarní, letní období nebo zima). 

Dále si musíme ujasnit, jaké bude zaměření pobytu. To volíme podle toho, pro 

jakou skupinu dětí chceme pobyt uspořádat – děti běţné populace, děti z rizikových 

skupin, děti postiţené atd. 

Jestli-ţe jiţ máme jasno, v tom, na jak dlouho a kdy ho chceme pobyt uspořádat 

(termín), vyvstávají další úkoly s tím spojené.  

Musíme si vybrat místo, kam se chceme s dětmi v tomto termínu vydat.  

V tuto chvíli si musíme být jiţ jisti tím, kde a jak budou účastníci ubytování, zda 

ve stanech (a je důleţité vědět v jakých druzích stanů) nebo v pevných objektech. 

I zde máme určité povinnosti.  

Co musíme zařídit, neţ děti ubytujeme? V tomto případě není podstatné, jestli 

budou děti ubytovávat ve stanech na louce nebo v pevné budově. Vţdy je důleţité 

oslovit majitele objektů, případně pozemků a dohodnout s nimi pronájem. Platí zde, ţe 

organizátor garantuje veškeré ze zákona vyplývající poţadavky na zabezpečení zázemí 

pobytové akce (dětského tábora), i kdyţ není majitelem objektu nebo pozemku. 
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Právem pořádajícího jsou např. moţnost výběru lokality, místa pobytu, výběr 

teamu, výběr věkové či zájmové skupiny. Jednou z nejdůleţitějších práv je i zrušení 

akce např. pro nenaplněnost účastníky, zdravotní podmínky. 

Povinnosti jsou veškeré věci vycházející z právních náleţitostí. Právní 

náleţitostí se stává např. i smlouva nebo přihláška na akci. V tomto se popsané činnosti 

ve smlouvě či přihlášce stávají pro pořádajícího povinností. 

1.8.1 Důležitá legislativa.  

Základní právní norma pro zotavovací akce-zákon č. 258/2000. 

Je potřeba se s nimi seznámit a vědět jejich obsah. 

Základní právní norma pro zotavovací akce-zákon č. 258/2000. 

Je potřeba se s nimi seznámit a vědět jejich obsah. 

Základní právní normou pro zotavovací akce (termín, v němţ jsou víkendové 

pobyty zahrnuty a řídí se jejich právní úpravou) je Zákon č. 258/2000  

a vyhláška č. 106/2001 Sb. ve znění v. č. 445/1992 Sb., o zotavovacích a jiných 

podobných akcích pro děti a dorost (dále jen vyhláška). Zákon č. 258/2000Sb. 

o ochraně veřejného zdraví, doplněn Vyhláškou MZ ČR č. 106/2001 Sb. o hygienických 

poţadavcích na zotavovací akce pro děti. Zákon č. 258/2000 Sb. 

a Vyhláška 106/2001 stanovující zásadní poţadavky na ubytování, stravování, pitnou 

vodu, likvidaci odpadu, reţim dne a personální vedení.  Vyhláška 106 /2001 je doplněna 

Vyhláškou MZ ČR 107/2001 o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby. To jsou 

dva nejdůleţitější právní předpisy, podle kterých se řídíme. Tyto právní normy uţíváme 

v platném znění. (viz. Příloha 1) 

Tyto dva dokumenty (Zákon č. 258/2000 Sb. a vyhláška č. 106/2001 Sb.) jsou 

pro kaţdou osobu, zodpovědnou za pořádání takovéhoto pobytu, výchozí a určující.  

Kdyţ víme kdy (termín), kde (místo konání), jak se tam dostaneme (doprava)  

a jaké bude zaměření nebo druh pobytu (nutný materiál na pobyt), je nutné zjistit počet 
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účastníků, který bude na akci (všichni dospělí i děti). Na základě předpokládaného 

stravného, ceny ubytování, pojištění a dopravy za všechny účastníky, nákladů na mzdy 

veškerého personálu a zákonné odvody, nákladů za materiálové vybavení, stanovíme 

předpokládaný rozpočet. Z takto předpokládaného rozpočtu, pomocí předpokládaného 

počtu účastníků, vypočteme cenu pobytu na jednoho účastníka. Cena spolu s ostatními 

daty o konkrétním pobytu jsou startovacími informacemi pro nábor účastníků. 

Nejdůleţitější činností při přípravě a organizování jakéhokoliv pobytu dětí mimo 

domov je z pohledu hlavního vedoucího team. Team lidí, na které se můţe spolehnout, 

lidí s kladným vztahem k dětem, kreativních, zapálených, ale i poučených, 

proškolených. 

Dále je potřeba zvolit určité public relation akce (leták na akci, dopis rodičům, 

atd.). Je nutné pracovat s výše zmíněným teamem lidí – proškolit je, motivovat, 

upřesňovat jejich konkrétní cíle.  

Kaţdá pobytová akce má nějakého pořadatele. Dalšími věcmi, kterými se 

organizátor pobytové akce musí zabývat. (viz tabulka 3). 

Tabulka 3 

EKONOMIKA 

Kalkulace 

Rozpočet 

Příjmy Výdeje 

Od účastníků 
Moţné 

dotace 
Sponzoring Přímé Nepřímé 

PERSONALISTIKA 

Vedení akce 

(hlavní vedoucí) 
Zdravotník 

Vedoucí (instruktoři – 

osoby mladší 18 let) 
Kuchař 

Pomocný personál (hospodář, 

noční hlídač, uklízečka, aj.) 

DOKUMENTACE 

Povinná Nepovinná 

Přihláška Ekonomická Zdravotní 
Dopisy 

rodičů 

Kroniky, deníky, 

fotky, filmy, aj. 

Technická 

dokumentace 

místa 

    

- Zdravotní deník, kniha 

úrazů BOZP a PO 

    

- potvrzení o 

bezinfekčnosti (všech) Seznam s osnovou proškolení pro dospělé 

    

- potvrzení praktického 

lékaře (pro děti) Seznam s osnovou pro děti 

    

- zdravotní průkazy 

dospělých Míra rizika a riziková místa 
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1.8.2 Příprava a realizace programové části 

V případě pobytové akce spojené se školou či školským zařízením vyuţijeme  

v přípravě programu průřezová témata. Snaţíme se vytvořit program s činnostmi 

zaměřenými na rozvoj v těchto různých oblastech. 

Průřezovými tématy jsou: 

• Osobnostní a sociální výchova – Osobnostní rozvoj 

• Osobnostní a sociální výchova 

• Výchova demokratického občana 

• Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

• Multikulturní výchova 

• Environmentální výchova 

• Mediální výchova 

Další náměty k činnostem jdou hledat v obsahu tematických celků vzdělávacích 

oblastí. Jako jsou člověk a jeho svět; člověk a příroda; člověk a svět práce; člověk  

a společnost; člověk a zdraví. Prostřednictvím vhodně volených témat činností lze 

rozvíjet klíčové kompetence. Snaţíme se u dětí rozvíjet kompetence k učení, k řešení 

problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská a kompetence pracovní.  

1.8.3 Co je projekt 

V dnešní době se s pojmem projekt nebo projektové vyučování setkáváme 

poměrně často. Do škol se projekty dostaly i prostřednictvím RVP. Občas lze nabýt 

dojmu, ţe ne vše co nosí tento honosný název, ale opravdu projektem je. Měli bychom 

mít na paměti, co vlastně dělá projekt projektem. Projekt musí mít určitou skladbu 

činností, určité náleţitosti. K základním činnostem patří plán, realizace, určitý produkt  

a následná reflexe. Musíme ale počítat i s dalšími důleţitými znaky. Těmi jsou, mimo 

jiné, aktivní účast dětí i pedagogů. Práce a smysluplné činnosti by měli mít svůj určený 

cíl. Dalším znakem projektu jsou opakující se hodiny (lekce), které jsou v určité 

souvislosti. Mají nějakou dějovou, námětovou linii. Dětem je nastolen určitý problém, 

námět nebo úkol. Ony se snaţí zapojit společně síly a najít určité řešení. Rozplánovat 

činnosti tak, aby vedly ke zdárnému zvládnutí zadání. Produktem zde můţe být právě 

plánování programu a uskutečnění víkendového pobytu.  
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„M. Kubínová nahlíží na projekt jako na typ vzdělávací strategie. Projektové 

vyučování je podle ní specifická vzdělávací strategie založená na aktivním přístupu žáka 

k vlastnímu učení. Umožňuje naplňovat potřeby žáků, rozvíjet jejich schopnosti, 

posilovat seberegulaci při učení, změnu roli učitele a žáka, týmovou spolupráci 

aktualizaci školních podnětů interdisciplinaritu a orientaci na prezentaci výsledků 

(Kubínová, 2002)“ (Tomková 2009).
10

                                                           

10
  Tomková, A., Učíme se v projektech. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. str. 13 – 14 
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2 PRAKTICKÁ ČÁST 

2.1 VÍKENDOVÝ POBYT – jak to všechno začalo 

V letošním roce jsme pracovali s dětmi, které se po celý školní rok velmi 

intenzivně a svědomitě účastnily činností, zapojených do celoročního projektu  

„S KNIHOU PROJDEM DUHOU“.  

Pobytová akce vyplynula jako vyvrcholení výše uvedeného celoročního 

projektu. Aktéry tohoto pobytu byly děti navštěvující školní druţinu (dále jen ŠD). Byly 

to děti, které kromě docházky do ŠD navštěvovaly i krouţek při základní škole „Mladý 

čtenář“. 

Prvotním myšlenkou při zveřejnění nabídky tohoto krouţku byla moţnost 

pomoci slabším dětem při zvládání základních dovedností ve čtení. Krouţek byl otevřen 

pro děti 1 – 4 ročníku ZŠ. První setkání dětí proběhlo koncem září a poté jsme se 

setkávali pravidelně kaţdou středu. 

Dětem ŠD byl v od počátku projektu nabízen jiný pohled na knihu. Od 

„standardního“ čtení, čtení bublin v komisech či čtení reklam. Děti zkoušely i čtení 

textu, který byl napsán v Braillově abecedě z knih určených jejím vrstevníkům. Toto 

zkoušely jako nevidomí, tedy prsty. 

S velkým zájmem se u dětí setkalo povídání s rodilou Němkou. Tato paní 

donesla dětem ukázat nejen knihu psanou německým jazykem dnešní doby, ale i knihu 

napsanou starým německým písmem tzv. švabachem. Dětem se toto písmo moc líbilo  

a snaţily se ho napodobovat. Přišly i s teorií, ţe graffiti jsou určitě uţ známé z dob, kdy 

se psalo švabachem… 

Další motivací pro děti bylo povídání o cizích zemích a ukázky písma, které se 

kde pouţívají. To děti značně zaujalo. Úspěšné u dětí bylo také setkání se starším 

spoluţákem a povídání s jeho mámou. Oba pochází z Vietnamské republiky a máma 

neumí česky. Ta povídala o své rodné zemi, o zvycích a chování lidí. Přinesla nám 

ukázat dětských knih ve vietnamštině. Napsala nám také několik slov „jejich“ abecedou, 
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tedy pro děti cizí abecedou. Povídání o tom jak musí jejich spoluţák pomáhat a zvládat 

mnoho činností k udrţení chodu domácnosti jim vzalo dech. Kdyţ se po tomto povídání 

loučili, odcházel kaţdý s papírovou kartičkou, na kterou jim spoluţákova maminka 

napsala jejich jméno vietnamským písmem.  

Jako hlavního průvodce si dětí vybraly chlapce, Birlibána. Tento malý chlapec 

byl hlavním hrdinou knihy Birlibán, autora E. Petišky. Malý kluk nás při cestě  

k záchraně svého maňáska zajíčka Janečka, provedl Bonbónovicemi, Lenošindou  

i Neposluchovem… S touto knihou děti pracovaly, a byla jim průvodcem celým 

školním rokem. 

Tato BP se zaměřuje na pobytovou akci, konkrétně na závěrečný víkendový 

pobyt. Tento pobyt se uskutečnil z nápadu a popudu dětí. Tyto udělaly vše moţné  

í nemoţné k tomu, aby se uskutečnil. Vznikla tak tato akce-víkendový pobyt, který byl  

z velké části v kompetenci dětí.  

Víkendový pobyt byl (jak bylo jiţ řečeno) vyvrcholením tohoto celoročního 

projektu, který probíhal ve ŠD.  

2.1.1  Představení celoročního projektu „S knihou projdem duhou“ 

V následujících řádcích nabízím jeho stručné představení. 

Projekt „S knihou projdem duhou“ probíhal po celý školní rok v ŠD. Byl určen 

dětem – ţákům navštěvující ŠD ve věkové skupině 1 – 4 třídy ZŠ. ZŠ navštěvují děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami. Záměrem tohoto projektu bylo přiblíţit dětem, 

nenásilnou formou knihu. Knihu jako objekt, jako prostředek získávání informací, jako 

umělecké dílo.  

V dnešní přetechnizované době, v době internetu kniha ztrácí na významu a na 

popularitě. Dá se tedy říct, ţe děti (a také dospělí) málo čtou knihy. Pohodlnější pro 

rodiče (dospělé), ale i děti je posadit se k televizi, či k počítači. Vím, ţe nás obklopuje 

mnoţství jiných podnětů ke čtení, neţ jsou jen knihy. Různé časopisy, noviny (bulvár) 
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letáky, internet a také třeba reklamy v televizi. Přes toto všechno se domnívám, ţe kniha 

je důleţitou součástí výchovy, vzdělávání a kultury národa. 

Důleţitou otázkou je také čtení v rodině a například i čtení před usínáním. 

V určitém věku děti tvrdí, ţe je čtení nebaví. Raději vyhledávají třeba masmédia 

(televizi, počítač). A právě úkolem tohoto projektu byla snaha změnit postoj dětí (takto 

smýšlejících) ke knize a zvláště ke čtení. Ukázat jim, ţe vzít si knihu, sednout si s ní na 

lavičku v parku nebo si s ní zalézt do postele není ostudou. Ukázat jim, ţe kniha nejsou 

jen písmenka. Kniha přináší nejen základní informace, ale je i objekt kulturní, historický 

a umělecký. V četbě knih najde dítě rozptýlení a zábavu. 

Letošnímu projektu „S knihou projdem duhou“ předcházelo období příprav.  

V loňském školním roce, jsme se v omezené míře, o činnost zaměřenou na knihy, 

pokoušeli. Nabídli jsme dětem ŠD takovou malou „ochutnávku“ čtení.  

Četli jsme knihy z díla Ondřeje Sekory. Při tomto společném čtení jsme vyuţily 

110. výročí narození autora. Tento oblíbený dětský autor (O. Sekora) nás provázel  

i Nocí s Andersenem (jedna z akcí pořádaných českými knihovnami pro podporu 

čtenářství, jde o společné spaní dětí s předčítáním knih). Toto společné nocování je 

zaměřeno právě na čtení knih a vše s tím spojené.  

Důleţitou činností před realizací celoročního projektu byla příprava. 

Prostřednictvím četby jsme se snaţili rozvíjet klíčové kompetence. Dalším 

námětem k činnostem byl i obsah pěti tematických celků vzdělávacích oblastí. 

Cílem projektu bylo začlenění pravidelné četby knihy do kaţdodenních činností 

ţáků v ŠD.  

Zázemí pro tuto aktivitu bylo v prostorách ŠD. S mým záměrem, dát ve ŠD větší 

prostor čtení knih, jsem seznámila spolupracující kolegy-pedagogy. V této chvíli zde 

vznikl jakýsi zárodek týmu. Skupiny dospělých (odborníků, pedagogů) podporujících 

spolupráci (participaci) dětí na chodu zařízení. Další důleţitý krok bylo domluvit se 

 s rodiči. Po zkušenostech z minulého roku jsem byla přesvědčená, ţe rodiče budou 
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našim aktivitám nakloněni. Začátkem školního roku jsme je informovali o našem 

záměru. 

S velikou podporou aktivních rodičů se nám podařilo zavést tzv. chráněné 

hodiny. Poprosili jsme rodiče, aby si dva určené dny v týdnu dítě vyzvedávali buď před 

13,30 hod, nebo je nechali, v druţině, aţ do 14.30 hod. Děti potřebují k činnostem pocit 

bezpečí, to zajišťují právě tyto chráněné hodiny. V tuto dobu měli prostor ŠD pouze pro 

sebe. Do ŠD byl zde velmi omezen (zakázán) vstup, nikdo nás tedy nerušil. Tím, ţe 

rodiče respektovali tyto naše chráněné hodiny, jsme nebyli vyrušováni. Měli jsme tedy 

moţnost pracovat s dětmi v klidu a po dostatečně dlouhou dobu.  

Další dobrou zkušenost jsme udělali s tím, ţe jsme domluvili dětem akci mimo 

prostory ŠD. Kaţdý měsíc jsme měli v projektu návštěvu městské knihovny. Vţdy jsme 

připravili, s paní knihovnicí, téma pro daný měsíc. 

Nabízím pár příkladů: 

 Vernisáţ výstavy - Vítězslava Klimtová: Potulná pohádková země 

 Knihovna - Pohádky celého světa. 

 Návštěva „Zahradní slavnosti“ v místní knihovně, v maskách čarodějnic. Tato 

akce byla spojená s autorským čtením ţáků. 

Po celý rok jsme také uskutečnili nespočet společných akcí s rodiči. 

Zde také předkládám několik námětů:  

 Cesta podhradím 

 Radniční věţ: pohled a Šumperk s výkladem o historii 

 MĚSTO ČTE KNIHU 2010 – čtenářská štafeta dětí 

 Sladké putování: Procházka Šumperkem, sledování zajímavostí na domech. 

Domovní znamení, značení… ukončené posezením v cukrárně 
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 společné posezení u vánočního stromu 

 Vyhodnocení soutěţe MOJE KNIHA 

 Noc s Andersenem: čtení a spaní dětí ve ŠD s programem zaměřeným na 

činnosti přibliţující dílo a ţivot Františka Hrubína… 

 Odpoledne pro maminky: odpoledne začalo četbou knihy dětem. Maminky, 

tatínkové, babičky a dědečkové (dospělí) se vnořili do textu knihy a četli, a četli. Poté se 

vystřídali s dětmi a ty jim předvedly nacvičený program. 

 Učitelé čtou dětem: – toto čtení probíhalo opakovaně, dvakrát týdně, po dobu 

tří měsíců. Do akce „Dospělí čtou dětem" se nám, s velkou ochotou, zapojili nejen 

rodiče, sourozenci a učitelé našich dětí, ale i vedení školy, vedoucí organizací, s nimiţ 

jsme spolupracovali a spolupracujeme. Čtení se velmi dobře zhostili učitelé, paní 

ředitelka naší školy, paní ředitelka místní knihovny, ředitel zařízení pracujících s dětmi 

(SVČ) a v neposlední řadě také starosta města Šumperka. 

S pomocí průřezových témat (viz. výše) jsem se pokusila nastavit tento celoroční 

projekt tak, aby se nám podařilo nastínit dětem co nejrozmanitější pohled na vše kolem 

nich a rozvinout co nejvíce kompetencí. 

 Pokusím se tedy o shrnutí vlastních pocitů z průběhu tohoto celoročního 

projektu.  

Práce vedoucí k úspěšnému splnění všech naplánovaných akcí tohoto projektu 

byla náročná. Dětem bylo předkládáno mnoho činností, kterými jsme jim chtěli přiblíţit 

knihy. Také však knihovnictví, písemnictví, literaturu jako celek. 

Zájem dětí o vše, co jsme jim připravili, mě ujišťoval v tom, ţe šlo o správnou 

cestu. Za velký úspěch jsem povaţovala to, ţe děti naší ŠD zařadily četbu zvolených 

knih do kaţdodenních her. Např. děvčata-maminky se, při uspávání svých panenek, 

neobešly bez knihy. Přečtení pohádky na dobrou noc přece musí být. A kluci? Ti se zase 

u stolu dohadovali nad encyklopedií. Nahlas četli argumenty k obhájení právě té své 

pravdy. „Já jsem to říkal, koukej, tady píšou, ţe ten had je fakt tak dlouhej.“ Tak 



27 

 

takovýchto spontánních výlevů jsme slyšeli čím dál víc. Děti se jiţ velice úspěšně 

orientovaly v knihách, které měly volně k dispozici. 

Myslím si, ţe děti neměly moc v oblibě čtení knih a tímto naším společným 

snaţením přišly na spoustu zajímavých cest jak knihu vyuţívat. Nedělalo jim problémy 

vyhledávat různé informace v encyklopediích. Některým dětem přirostla četba natolik  

k srdci, ţe si vzaly knihu a místo jiných nabízených aktivit četly. Z mého pohledu bylo 

velmi povzbudivé to, ţe děti četly mezi sebou nahlas. Četly bez ostychu. I kdyţ úroveň 

čtení byla různá. Měli jsme mezi sebou děti s logopedickými a jinými problémy, děti 

špatně slyšící a další. Byly tolerantní ke kaţdému dítěti, které četlo. Velmi to podnítilo 

skupinovou dynamiku. Neméně důleţité bylo i hodnocení učitelů, kteří nám říkali, ţe od 

doby kdy začalo společné druţinové čtení, tak se zlepšilo čtení ţáků i jejich pochopení 

čteného textu. Nesmím opomenout i velikou podporu ze stran rodičů. Z mého pohledu 

bylo velmi důleţité dodrţování tzv. chráněných hodin. Při nerespektování těchto hodin 

by děti neměly zaručen klid a bezpečí, které potřebují při mnoha činnostech. Přístup 

většiny rodičů, zvláště těch aktivních, byl příkladný. Moc milá byla i společná, 

plánovaná i neplánovaná, setkání s nimi. Ještě dlouho po oficiálním ukončení 

konkrétních akcí seděli spolu s dětmi a povídali si. Dotvářeli výrobky, vymýšleli, co by 

se dalo ještě udělat, vykonat, zlepšit. To byla pro nás velmi důleţitá zpětná vazba. Jiţ 

nyní plánujeme obdobu tohoto projektu v příštím roce. 

Projekt proběhl velmi úspěšně. Čtením jsme se zabývali velice intenzivně  

a dětem byla nabídnuta jedna z alternativ jak trávit volný čas. Děti vytvořily velmi 

zocelený kolektiv. V následné reflexi celoročního projektu jsme zaznamenali kladné 

odezvy jak od dětí, vychovatelů, učitelů. Výtečné hodnocení jsme dostali také od rodičů 

a všech zúčastněných mimo ŠD. 

To, ţe jsou spolu rádi, nám daly najevo svým poţadavkem strávit společně delší 

dobu. Dokonce i s přespáním mimo rodinu. To byl také hlavní impuls v uskutečnění  

a přípravě projektu víkendového pobytu „Na konci duhy“. 
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2.2  PŘÍPRAVA VÍKENDOVÉHO POBYTU – tvoření projektu 

Víkendový pobyt dětí byl vyústěním celoročního projektu „S knihou projdem 

duhou“. Pracovně jsme tento víkendový pobyt nazvali „Na konci duhy“. 

Cílovou skupinou byly děti 7 – 12 let navštěvující 1 – 4 třídu ZŠ. Tyto děti 

zároveň navštěvují i ŠD 

2.3 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU 

(viz tabulka 3). 

Tabulka 3 

Plánovaný 

termín akce: 

Závěr školního roku 

Cíl projektu: Vyuţití zájmu a iniciativy dětí. Vytvoření, a s jejich přičiněním i sestavení programu 

víkendového pobytu. Cíl tohoto projektu je oSMARTovaný. (Cíl je-Specifický, Měřitelný, 

Akceptovatelný, Realizovatelný, Termínovaný)  

Konkrétní 

cíle: 

Plánování a příprava akce dětmi 

(účastníci projektu, mají za cíl 

připravit vlastními silami program 

pobytu). 

Nachystat 

vše potřebné 

ke zdárnému 

zvládnutí 

příprav 

Poznání 

nejbliţšího, ale i 

vzdálenějšího 

okolí svého 

bydliště 

Samostatnost 

Automotivace 

Vstupy 

projektu: 

 

Příprava plánu  Návrhy nápadů Probírání 

těchto 

návrhů. 

Hlasování o 

návrzích 

-mluvení o 

nápadech  

-zvaţování 

moţností 

realizace 

 Jaký je závěr 

našeho 

rozhodování 

shrnutí na čem jsme se 

domluvili  

následující postup 

 Příprava úkolů 

Rozdělení úkolů 

Shromaţďování 

informací 

Práce s informacemi  

s knihou, 

s internetem, 

s masmédii 

Absolvování nácviku na spaní 

mimo rodinu – nocování v druţině 

s akcí „Noc s Andersenem“.  

Vyvrcholení 

projektu: 

Příprava 

materiálu 

Chystání 

materiálu 

Rozdělení materiálů a určení 

kdo za co zodpovídá a co má na 

starosti. 

předávání zjištěných informací 

Dopravení 

celé skupiny 

na místo 

pobytu. 

Zvládnutí 

ubytování 

(povlečení 

postelí, uloţení 

batoţin…) 

Absolvování 

programu dle 

časového i 

programového 

harmonogramu. 

Závěrečný 

úklid 

prostor… 

(dát vše do 

původního 

stavu)  

Balení, 

odjezd domů 

Následné hodnocení s dětmi v ŠD. 

Co se povedlo 

Co se nepovedlo 

Co dělat jinak,  

čeho se vyvarovat,  

na co si dát pozor 

evaluace z pohledu účastníků (dětí i 

dospělých) 
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2.4 CO MOHOU ZVLÁDNOUT SAMY DĚTI 

Kaţdá skupina dětí, kaţdý dětský team, měl svého dospělého vedoucího. Na této 

akci jsme jim říkali patroni. Patroni teamů byli nápomocni dětem radou, informací, 

nasměrováním. Pomáhali dětem s nesnadným chystáním a přípravou. S vyuţitím jiţ 

získaných znalostí a dovedností byly sestaveny skupiny, teamy dětí, které se snaţily 

postarat o zajištění akce (cesta, jídlo, náklady, program…). Jedním z prvořadých úkolů 

patřilo, zjistit jak se dopravíme na místo pobytu. Kdy, v kolik hodin nám odjíţdí některý 

ze spojů a jaké jsou moţnosti – autobus, vlak, pěší. 

Dalším neméně důleţitým úkolem bylo společnými silami vyřešit ubytování 

 – kolik dětí bude ubytováno, jaké mnoţství pokojů je k dispozici, po kolika postelích 

jsou pokoje, kdo bude spát kde a s kým.  

Následoval společný pokus o sestavení jídelníčku. Bylo zapotřebí zjistit, kdo co 

má rád, zda mezi dětmi není někdo, kdo je na některou potravinu alergický, atd.. 

 Z návrhů dětí a s jejich pomocí byl sestaven jídelníček na celý pobyt. 

První drobný zádrhel vznikl při pokusu sestavit finanční náročnost pobytu. 

Tehdy děti oslovily své patrony o radu. Bylo důleţité zjistit současnou cenu dopravy, 

ubytování a jídla. Této konkrétní činnosti se ujaly starší děti (4 třída) za pomoci svých 

patronů a techniky. Uplatnily dokonale zálibu v práci na PC a znalost vyhledávání na 

internetu. Zde se dokonale vyuţilo umění pracovat s informacemi. 

Další části kde byla pomoc patronů velmi podstatná a důleţitá byla část 

sestavování programu. Program se sestavoval dle zájmu dětí. Kromě programového 

plánu bylo důleţité připravit děti i na nepříjemnou kolizní situaci, naučit je vypořádávat 

se s moţným neúspěchem a poučit se z něj. Například kdyţ návrh dítěte nebyl přijat 

většinou dětí, jak se s tím srovnat. Naučit se přijmout zklamání. Bylo potřebné aktivně 

komunikovat mezi vrstevníky, s ostatními dětmi ve skupině. Nebát se oslovit cizího, ale 

i známého dospělého. A hlavně obhájit si v klidu, svůj nápad nebo názor. 
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2.4.1  Postupné kroky k uskutečnění. 

Pro děti známé, příjemné prostředí - ŠD. Děti seděly v kruhu. Právě probíhala 

akce, které se u nás říkalo (a říká) komunitní kruh. V nedávné době jsme proţily 

úspěšné nocování s akcí „Noc s Andersenem“. Povídání se točilo okolo této akce, 

všechno povídání sklouzávalo k reakcím na tuto akci. Děti byly plné svých čerstvých 

záţitků a pocitů.  

Po chvíli se děti začaly dotazovat na to, zda by bylo moţno tuto akci ještě 

opakovat nebo zda bychom mohly někam jet. Ideální by bylo „Jet někam na delší 

dobu!“, „Na týden pryč!“, „Někam do hor nebo k moři!“… Návrhy dětí byly rozmanité. 

Většina dětských návrhů a aktivit směřovala k akcím spojeným s přespání mimo rodinu. 

Zde se projevila touha dětí po dobrodruţství mimo bezpečí maminky a tatínka. Čím 

více se mluvilo o moţnosti vícedenního výletu (tato akce vyplynula jako optimální  

a uskutečnitelná), tím více se děti dostávaly do činnostní euforie. Vymýšlely všechno 

moţné i nemoţné jen pro to, aby přesvědčily svoje vedoucí (patrony, dospěláky)  

o moţnosti uskutečnit jejich akci. Byly ochotni slíbit nemoţné. V jejich dětské naivitě 

bylo přislíbeno „dospělí se nemusí vůbec o nic starat“, „my se o všechno postaráme, 

nachystáme“, „budeme hodní, udrţíme pořádek“. Tedy i to, ţe se dospělí nemusejí o nic 

starat a ţe všechno zařídí oni sami. Tedy sami děti (7–12let). Dvě třetiny přítomných 

dospělých bylo však velmi skeptických. Postoj dětí nás však zaujal. Byli jsme zvědaví, 

jak se s tímto úkolem děti vypořádají. Vyuţili jsme jejich aktivity a po chvíli naléhání 

jsme polevili. Teprve soustředěný (byť intuitivní) nátlak a aţ útok dětí nás přiměl  

k tomu, ţe jsme na tuto akci přikývli. Vyjednávání dětí vedlo k úspěchu.  

Děti se dostaly do nové situace. Celkovou přípravu této akce jsme nechaly plně 

v jejich reţii. Z povzdálí jsme sledovali, jak si vedou. Byli jsme připraveni pomoci ve 

chvíli, kdy budou potřebovat. Postupně začaly zjišťovat, ţe není úplně jednoduché 

skloubit činnosti spojené s přípravou a organizací. Domlouvání jim zabralo více času, 

neţ sami čekaly. 

Domluvili jsme se, ţe se sejdeme další den. Do té doby si děti rozmyslely, jaké 

činnosti by chtěly o víkendu dělat a návrhy přinesou napsané na papírové kartičce. 
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Druhý den děti opravdu donesly napsané návrhy. Poţádali jsme je, aby poloţily své 

kartičky s návrhy na lavičku ve vedlejší místnosti. Bylo nutné dát kartičky tak, aby byly 

lehce k přečtení. Všechny návrhy či náměty jsme s dětmi postupně probrali a ujistili 

jsme se, ţe kaţdé z dětí rozumí významu všech pojmů, názvů na kartičkách. Po tomto 

společném povídání jsme jim nechali nějaký čas na diskusi. Nechali jsme deset minut 

na rozmyšlenou. Po chvíli bylo zřejmé, ţe v klidu se ke zdárnému výsledku nedostanou. 

U lavičky byly slyšet hlasitější přenice a začínalo se schylovat k hádce. Domluva nebo 

dokonce dohoda u dětí této věkové kategorie, je bez určitého vedení nebo pomoci, 

vcelku nemoţná. Kaţdé z dětí povaţuje právě ten svůj návrh za nejlepší a nechtějí 

ustoupit ani se pokusit přijmout návrh jiný. U mladších dětí jsme také vnímali (dospělí, 

pedagogové) určitý nedostatek v jejich špatném vyjadřování. Při komunikaci byla znát 

určitá obava. Měly strach, ţe neobhájí svůj návrh. I přes vysvětlení měly některé děti 

problém ve správném pojmenování činností, které chtěly na víkendovém pobytu dělat. 

Čas určený pro diskusi dětí vypršel. Zavolali jsme si děti a posadili jsme si je ke stolům 

na ţidle. Nějaký čas trvalo, neţ uklidnily svoje emoce. Pokusili jsme se jim vysvětlit, ţe 

jsou různé způsoby jak bez hádek a škorpení přijít na to co chce celá skupina, ne jen 

jednotlivec.  

Dětem jsme navrhli tzv. „kuličkovou“ metodu. Princip této metody spočívá  

v určení oblíbenosti té či oné činnosti prostřednictvím mnoţství kuliček v misce. 

Kaţdé dítě dostalo plastový kelímek od jogurtu. Poprosili jsme, aby tento 

kelímek poloţily na lavičku ke svému návrhu na kartičce. Za chvíli jiţ stálo na lavičce 

18 kelímků a pod nimi leţel stejný počet kartiček. Kdyţ bylo vše takto předchystáno, 

posadili jsme si všechny děti. Dali jsme kaţdému z nich do dlaní dvě kuličky (bylo 

úplně jedno, jakou měla velikost nebo barvu). Děti měly dvě kuličky, měly tedy 

moţnost volby dvou aktivit. Předpokládali jsme, ţe jednu ze svých kuliček hodí do 

svého kelímku a druhou vyberou to, co je osloví z návrhů svých kamarádů. 

21 dětí hlasovalo, z toho18 dětí doneslo návrhy, 1 dítě nedoneslo ţádný návrh  

a dvě děti se neúčastnily komunitního kruhu a přišly aţ později. 

Znění zadání bylo:  
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Pojedeme na víkendový pobyt (pobyt s přespáním). Máš moţnost vybrat dvě  

z hlavních aktivit, které by si tam chtěl dělat. Kaţdý má moţnost si dobře rozmyslet co 

chce dělat. Vyber dvě aktivity z navrţených a hoď své dvě kuličky do připravených  

a označených kelímků. 

Graf. 1  
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Návrhy: Počet kuliček

1. Film   ţádná kulička 

2. Soutěţ   1 kulička 

3. Táborák  5 kuliček 

4. Procházka  2 kuličky 

5. Vyrábění dárků 1 kulička 

6. Bazén – koupání 6 kuliček 

7. Maškarní bál 2 kuličky 

8. Hraní na hřišti 3 kuličky 

9. Čtení pohádek 2 kuličky 

10. Malovat si  ţádná kulička 

11. Hrát si hry   1 kulička 

12. Hry s balonem 2 kuličky 

13. Nedělat nic ţádná kulička 

14. Špikovaná  3 kuličky 

15. Cesta odvahy 5 kuliček 

16. Super stár  3 kuličky 

17. Diskotéka   2 kuličky 

18. Vybíjená 

– záchranka 4 kuličky 

Celkem  42 kuliček
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Výsledek tohoto hlasování nás nepřekvapil. Vcelku se shodoval s programem, 

který jsme měli pro děti nachystaný pro případ, ţe by došlo k dohadům a děti by 

nezvládly tuto část akce nachystat, připravit. Nejvíce kuliček získalo koupání, to ţe se 

děti rádi bojí, daly najevo tím, ţe se na druhém místě skončila cesta odvahy spolu 

 s táborákem. Milé bylo i zjištění, ţe např. návrh nicnedělání na víkendovém pobytu, 

nebo koukání na film, nezískalo ani jednu kuličku. Tento graf nám přispěl k sestavení 

aktivit dle přání dětí, ale měl ještě jednu důleţitou funkci, velmi nám pomohl při 

prosazování této pobytové akce u vedení naší školy. Toto přesvědčování šlo mimo děti 

– ţáky (účastníky). Úmyslně jsme je nechtěli do tohoto vyjednávání zapojit. O tomto 

zapojení či nezapojení dětí do vyjednávání s vedením školy, jsme v týmu dospělých – 

pedagogů – patronů, velmi bouřlivě diskutovali. 

Představím ještě jednu z mnoha moţných alternativ, jakým způsobem mohou 

děti rozhodovat o nějaké určité činnosti. Tomuto typu hlasování dětí říkáme lepítkování. 

Děti – účastnící měly moţnost hlasováním rozhodnout i o svém jídelníčku. Kaţdé dítě 

dostalo čtyři samolepky („lepítka“), kaţdé jiné barvy. Na velké tabuli (papíru) mělo 

přidělit jedno „lepítko“ k jednomu jídlu. Výsledky byly pak dány do tabulky a posléze 

do grafů. Grafy slouţily k projednání s vedením školy (viz předchozí graf). Děti – 

(účastníci) byly touto aktivitou nadšeny a odnášely si pocit sounáleţitosti s celou akcí. 

Vţdyť to byly ony, kdo rozhodly, co budou jíst. 

TABULKA oblíbených jídel 

 PÁ večeře SO oběd SO večeře NE oběd 

Špagety 4 1 3 0 

Rajská 1 3 0 4 

Pizza 5 1 2 0 

Smaţený sýr a hranolky 3 6 0 0 

Zapečené těstoviny 1 0 4 3 

Krupice 0 0 2 0 

Omelety, palačinky 1 0 2 2 

Kuře s americkými bramborami 0 5 0 6 

Šišky s mákem 1 0 0 0 

Těstoviny se sladkým tvarohem 2 0 5 0 

Sladké knedlíky, kynuté knedle 2 0 0 1 

Segedínský guláš 0 2 0 1 

Koprovku s vajíčkem 0 3 1 1 

Buchty 1 0 2 3 

Hlasovalo – dětí 21 21 21 21 
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Do grafů jsme s dětmi vybrali pouze jídla vhodná na oběd a večeři. Děti se 

domluvily, ţe snídaně a svačiny nechají připravit paní kuchařku, dle momentálních 

moţností. Paní kuchařka a má dané normy, které musí dodrţovat. Pestrost, rozčlenění 

nebo určité sloţení denní stravy. Paní kuchařku jsme seznámili s výsledky našeho 

hlasování. Poprosili jsme, zda by tyto vítězné návrhy mohla akceptovat a přihlédnout 

k nim při sestavování stravy. Ta nám vyšla vstříc a tento jídelníček vytvořila. 

Večeře-pátek  Oběd-sobota  

Večeře-sobota  oběd-neděle 



35 

V této části BP nebylo moc důleţité, jakou volbu měly děti při výběru jídel. Za 

podstatné jsem povaţovala způsob, jakým o těchto volbách rozhodovaly. Děti si o tom 

co chtějí jíst, rozhodovaly svobodně, bez ovlivňování.  

Před sepsáním návrhů na papír jsme si určili pravidla hlasování. Např. 

 Lepítka lepíme jen do míst předem určených 

 Nereagujeme nahlas, připomínkami na kamarádovu volbu 

 kaţdý má nárok na svůj názor 

Hlasování proběhlo velmi spořádaně. U některých dětí jsme pozorovali, jak 

velikou důleţitost přikládaly tomuto hlasování. Vţdyť právě ony rozhodovaly. Po 

sečtení všech hlasů mohly děti zapsat do jídelníčku tyto jídla:  

 Pátek – večeře – pizza 

 Sobota – oběd – smaţený sýr, hranolky 

 Sobota – večeře – těstoviny se sladkým tvarohem 

 Neděle – oběd – kuře s americkými bramborami. 

Tolik představení dvou moţných způsobů jak hlasovat, jak dát prostor  

k činnostem vedoucím k volbě. Bezpochyby je mnoho jiných moţností řešení. O nich 

ale není tato BP, proto jen tento nástin. 

V krátkosti shrnu postup přípravných činností z pohledu vedoucích, patronů. 

V našem případě jsme jiţ dopředu věděli, o jaký druh pobytu se bude jednat, 

znali jsme délku pobytu a zaměření akce. Na akci jsme jeli s dětmi, které jsou, během 

celého roku, organizované v ŠD. Věděli jsme tedy s kým, kde, a pro koho je tento pobyt 

určen. Velikou výhodou při chystání a organizování byl fakt, ţe jsme jeli se skupinou 

dětí, se kterými jsme se dobře znali. Měly cit ke skupině. Věděli jsme, co od sebe 

očekávat. Uměli jsme odhadnout, jaká je dynamika skupiny, kdo je v pozici silného, 

kdo obratného. 
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Další, a také neméně významný, byl výběr místa našeho pobytu. Vzhledem  

k tomu, ţe místo pobytu je všem organizátorům aţ chronicky známé, mohli jsme i tento 

bod přípravy povaţovat za velké pozitivum. 

Podrobný rozpis postupů jednotlivých činností, vykonávaných během 

víkendového pobytu, jsem nepovaţovala za důleţitý rozvádět, vzhledem k počtu dní 

pobytové akce. Prioritní pro tuto BP je časové nastavení projektu a přehledné 

programové členění jednotlivých bloků. Důleţité bylo dodrţovat základní právní normy 

(viz praktický rádce) a mít v pořádku táborovou administrativu. V našem konkrétním 

případě jsme neměli povinnost hlásit náš pobyt měsíc dopředu příslušnému hygienikovi. 

Zdravotní dokumentaci (zdravotní deník, zdravotní potvrzení praktického lékaře  

o zdravotním stavu dítěte), seznam účastníků, jsme měli před zahájením nachystaný. 

Řádně vyplněné přihlášky účastníků, podepsané rodičem nebo zákonným zástupcem. 

Před samotným odjezdem na místa víkendového pobytu, jsme si od dětí vyţádali 

potvrzení o bezinfekčnosti. Bez tohoto potvrzení se dítě nesmělo zúčastnit. Potvrzení 

zdravotní způsobilosti dospělých jsme měli v pořádku. Bylo součásti zdravotní 

dokumentace. Pracovní smlouvy či dohody jsme na této akci neřešili. Všichni 

zúčastnění byli pracovníky naší školy. (viz. Příloha 3) 

S dětmi jsme se dohodli na přehledu pravidel na určitém víkendovém řádu. 

Slíbili jsme si dodrţování tohoto řádu a stanovili jsme si společně sankce za porušení 

těchto stanovených pravidel. 

Příklad pravidel v řádu pobytové akce: 

 Myška je náš kamarád – budu se chovat tiše. 

 Pravidla nejsou povidla – dodrţuji pravidla 

 Kdyţ chci něco zjistit – zeptám se  

 Sám ani krok – sám nesmím odcházet z areálu 

 Smuténku já znám – všímám si kamarádů 

 Nejsem čunče – uklízím 

 Tik tak Tak tik – chodím vţdy včas 

 Hajduli, dajduli – v noci spím a neruším 

 I kdyţ jenom třísku mám Bacílka (zdravotníka) si zavolám 
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Vycházeli jsme také určitého časového rozčlenění dne. Tento časový 

harmonogram (také nazýván denní plán) jsme se snaţili přizpůsobit tak, aby obsahoval 

pokud moţno co nejvíce z činností, které si děti odhlasovaly. Vše co se na pobytu 

událo, tak se konalo se zřetelem na bezpečnost. Bezpečnost nejen dětí, ale i dospělých. 

Předcházení úrazům bylo další velmi důleţitou oblastí působení vedoucích. Velký důraz 

byl hned od začátku kladen na udrţování pořádku. Dodrţováním pořádku jsme se 

snaţili předcházet případným „zbytečným“ úrazům. Opět je základem všeho bezpečnost 

spolu s dodrţováním určitých pravidel. I přes veškerou snahu dětí i dospělých se ovšem 

neobešel náš víkendový pobyt bez drobných odřenin. Také jsme museli být ostraţití na 

„smuténku“. Snaţili jsme se podnikat určité kroky k tomu, aby nám neplakala 

drobotina, která byla poprvé takto mimo domov. V tomto nám velmi pomáhala 

studentka (odborná praxe), která s námi jela jako zdravotník. Na této akci ji nikdo 

neřekl jinak neţ Bacílek. Měla na starosti dávání léků dětem, které byly pod medikací. 

Chodily za ní nejen pro léky ale i kvůli ošetření odřenin, vytahovala třísku  

a chladila místo, kde bylo dítě bodnuto vosou. Všechny tato, byť i drobná poranění, 

zapisovala do listu zdravotníka. Stále jsme dětem říkali, ţe opakování je matka 

moudrosti. Neustále od nás slyšely v různých obměnách, ţe se musí dodrţovat 

bezpečnost a dodrţovat daná pravidla. Opakování bylo nutné obzvlášť z toho důvodu, 

ţe děti měly ve svém hlasování noční hru a táborák. Při nočních aktivitách hrozí větší 

nebezpečí újmy na zdraví a děti musí být řádně poučené. 

Hlavní organizátor. To byl ten, který si vzal tuto akci na zodpovědnost. 

Zodpovědnost za děti i za celé dění. Měl k sobě další zkušené pedagogy (patrony 

druţstev) a proškolené instruktory. Mezi instruktory byl i noční hlídač (pedagog). Ten 

měl objekt na starosti v době od 22,00 hod. do 6,00 hod. do rána. Vzhledem umístění 

záchodů a umýváren mimo budovu kde se spalo, měl také funkci doprovázecí. 

Plán jednotlivých činnosti, které si děti odhlasovaly, jsme se snaţili nějak 

zorganizovat. Všichni patroni, vedoucí i děti, jsme se společně snaţili vytvořit program 

na víkendový pobyt. Náročné bylo vytvořit vţdy dvě alternativy programu. „Suchou  

a mokrou verzi“. To znamená aktivity vhodné na realizaci v případě krásného počasí, 

ale i alternativy pro případ deště. Museli jsme dětem vysvětlit, proč to tak muselo být. 
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Proč jsme společně chystali činnosti do klubovny, a mluvili jsme o dešti, kdyţ zrovna 

venku svítilo sluníčko. Program jsme sestavili, počasí nám přálo.  

2.5 PŘEHLEDNÝ PROGRAM - jeden den pobytové akce 

POBYT – SOBOTA 

Celý den byl naplněn činnostmi motivovanými hrou „Člověče nezlob se“. Cílem 

dne byla práce s netradičními materiály. Výroba vlastní hry a její vyuţití. Prohloubeni 

sounáleţitosti k teamu.(viz příloha 2) 

Budíček 7,30 hod 

Hygiena a úklid 7,45 hod – 8,30 hod 

Snídaně 8,30 hod 

První blok činností 9.00 hod – 10,30 hod 

  Výroba podloţky na hru  

 Výroba figurek a kostky, 

Svačina 

Druhý blok činnosti 11.00 hod – 13,00 hod 

 Velký turnaj ve hře Člověče, nezlob se 

 Závěrečný zápas tří vítězných teamů s teamem dospěláků – hra lidského 

člověče na hřišti. 

 Oběd – poledni klid 13,00 hod – 14,00 hod 

Třetí blok činností 14,00 hod – 16,00 hod 

  Super stár – členové vítězného teamu měli právo být rozhodčími výkonů 

v této soutěţi – hodnotili nejen pěvecké výkony, kreativitu a nápaditost při jejich 

vystoupení ale i oblečení a choreografii. 

Svačina 
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Čtvrtý blok činnosti 16,30 hod – 19,00 hod 

 Kvíz 

 Hraní na hřišti, malování u stolu nebo čtení… dle zájmu dětí 

 Příprava na noční cestu 

Večeře – večerní chvilka 19,00 hod – 20,30 hod. 

 Noční putování zakončené u táboráku 20,30 hod. – 21.15 hod. 

Táborák – 21.15 hod. – 22.00 hod 

Večerní hygiena 22,00 hod. – 22,30 hod. 

 večerka 22,30 hod  

2.6 POBYTOVÁ AKCE – závěrečná reflexe  

Pobytová akce neměla být, a také nebyla, součástí plánu školy (první verze 

plánu školy). Protoţe se však jednalo o ţáky naší školy, chtěli jsme, a také jsme, a to 

udělali, informovat školu a vedení školy o této aktivitě. Tímto aktem (touto informací) 

se naše akce do plánu školy doplnila. Je dobré připomenout, ţe vedoucí tuto akci 

uskutečnili ve svém volném čase a tedy škole nevznikly ţádné ekonomické náklady. 

Akce byla uskutečněna za metodické pomoci jiné školské organizace (SVČ). 

Legislativně bylo tedy vše v pořádku. 

Při pořádání této akce, byla znát únava vedoucích. Víkendový pobyt se 

uskutečnil tři dny po oficiálním konci celoročního projektu „S knihou projdem duhou“. 

Celoroční projekt byl velmi náročný na organizaci i realizaci. Toto byl jeden z důvodů 

únavy a aţ skoro neochoty vedoucích reagovat kladně na tyto návrhy. 

Při následném ohlédnutí, reflexi, za víkendovým pobytem „Na konci duhy“ jsme 

si s dětmi říkaly, jak se komu tato akce líbila, co by změnil, jaké měl pocity, čeho se 

třeba bál, co se mu povedlo atd. Z reakcí dětí jsme se dozvěděli, ţe ony vnímaly jako 

nejobtíţnější, ţe jim dalo nejvíce práce přemluvit a přimět team dospěláků ke spolupráci 
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a tuto akci uskutečnit. Děti vnímaly, ţe celoroční nápor na pedagogy byl znát a termín 

14 dní před koncem školního roku se zdál být nereálný. 

Dospělé v tomto případě velmi oslovil postoj dětí, vystupování a jejich 

iniciativa. Velmi vstřícné chování, s kterým se děti vrhly do pomoci s organizací, je 

nakonec přimělo ke změně postoje a akce se uskutečnila. Proběhla hladce bez velkých 

zádrhelů. Přínosem pro všechny byla proţitá zkušenost z aktivního chystání a přípravou 

tohoto projektu. Zapojení sebe sama a přiznání zodpovědnosti za společné dílo. 

Jistou zkušenost jsem si odnesla i já. Potvrdilo se mi, ţe dítě je velmi schopné 

vyvinout neuvěřitelnou iniciativu, snahu a invenci v případě, ţe chce dosáhnout něčeho, 

co ho baví, co chce. V případě zájmu dětí, je podporovat, dát jim dobré vedení, 

nabídnout pomoc v případě, ţe ji budou potřebovat. V takovém to případě lze bez 

větších obtíţí víkendový pobyt společnými silami připravit. Jedním z důleţitých 

osobních poznatků byla zkušenost z reflexe a evaluace této akce. 
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ZÁVĚR 

Cílem této práce bylo představení a popsání moţného vyústění celoročního 

projektu dětí navštěvujících zájmové vzdělávání. Snaţila se o nastínění alternativ, jak 

mohou děti strávit volný čas. V teoretické části se pokusila vysvětlit různé pojmy, dále 

nás seznámila s vypracovaným praktickým rádcem „jak na to“ při přípravě a pořádání 

takovýchto akcí. 

BP, v tomto rozsahu, by ráda nabídla pomoc začínajícím vedoucím, kteří nemají 

mnoho zkušeností s pořádáním takovýchto akcí. Nabízí nápovědu co a jak zařídit, co je 

podstatné a co méně, kam se obrátit, kde co zjistit, jak se vyznat ve spleti mnohdy pro 

laika nesrozumitelných vyhlášek a zákonů. A to na základě vlastních zkušeností 

autorky. 

Dospěla jsem k názoru, ţe je dostatek informací a námětů jak vyplnit volný čas 

dítěte. Vychází velká spousta knih s těmito tématy. Jsou určena nejen odborné 

veřejnosti, ale i rodičům. Informace nacházíme v médiích, časopisech. Velkým zdrojem 

je i internet. Zde musíme dávat pozor. Ne vţdy je zdroj pravdivý, musíme si informace 

ověřovat. Velmi jsem ocenila aktivitu jak dětí, tak dospělých. Snaţila jsem se vţdy 

uvést nějaký konkrétní příklad. Příklad z praxe. 

Vytvořením stručného, praktického rádce „Jak na to“ jsem se snaţila o co moţná 

nejstručnější a přehledné vysvětlení postupných kroků, které jsou nutné jak při přípravě, 

tak i realizaci pobytové akce dětí. Domnívám se, ţe cíl této bakalářské práce se mi 

podařilo naplnit. 
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PŘÍLOHY  

PŘÍLOHA Č. 1  

Právní minimum vedoucího dětského kolektivu, pomůcka pro vedoucí. 

XV. Zdravotní minimum  

 S hygienickými a zdravotními předpisy se při naší práci setkáváme velmi 

často – na výpravách, zejména pak na letních a zimních táborech. 

 Základní význam v pro nás zde má zákon č. 258/2000 a vyhláška č. 

106/2001 Sb. ve znění v. č. 445/1992 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích 

pro děti a dorost (dále jen vyhláška). 

 Zákon 

Především vymezuje pojem zotavovací akce. Takovou akcí se rozumí 

organizovaný společný pobyt 20 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší neţ 4 dny, 

jehoţ účelem je posílit zdraví dětí a zvýšit jejich tělesnou zdatnost. Obě podmínky – 

počet dětí do 15 let a délka trvání akce-musí být splněny současně. Jakmile tedy chybí 

některá z těchto dvou nutných podmínek, o zotavovací akci ve smyslu tohoto zákona 

nejde. 

Podmínky, které zákon stanoví na charakter akce 

 Konání kaţdé takové akce musí provozovatel vţdy předem písemně 

oznámit nejpozději měsíc předem okresnímu hygienikovi příslušnému podle místa 

konání; v případě putovní akce pak podle místa jejího vlastního počátku. 

V oznámení uvedeme: 

 termín a místo konání akce, 

 předpokládaný počet zúčastněných dětí 
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 způsob jejího zabezpečení vodou 

Podmínky, které zákon stanovuje pro zúčastněné děti 

Zákon dále stanovuje, ţe pořadatel můţe na akci přijmout jen dítě,  

 které je zdravotně způsobilé – to se prohazuje lékařskou zprávou o 

zdravotním stavu dítěte a o tom, zde je – případně s jakými omezeními – schopno se 

zúčastnit akce,  

 které nejeví známky akutního onemocnění a v posledních čtrnácti dnech 

před zahájením akce nepřišlo do styku s nakaţlivou chorobou, ani mu není nařízeno 

karanténní opatření – to prokazuje písemné prohlášení rodičů (viz str.) 

Oba uvedené doklady (lékařskou zprávu a prohlášení rodičů) musí mít 

provozovatel akce u sebe a bez nich nesmí dítě na akci přijmout. 

Podmínky, které zákon stanovuje pro dospělé 

Vedoucí akce, jeho zástupci a další dospělé osoby, které se akce zúčastní jako 

dozor, musí mít tzv. posudek o zdravotní způsobilosti – tedy lékařské potvrzení o tom, 

ţe dotyčný je fyzicky i psychicky schopen pracovat s mládeţí. Toto potvrzení se 

nevyţaduje u zdravotnických a pedagogických pracovníků. Potvrzení vydává praktický 

lékař. 

Povinnosti, které stanovuje zákon pro zdravotníka akce 

Provozovatel musí zajistit na zotavovací akci přítomnost zdravotníka. Tuto 

funkci můţe vykonávat lékař, zdravotní sestra, student lékařství po ukončení třetího 

ročníku nebo osoba, která absolvovala speciální zdravotnický kurs první pomoci. 

Zdravotník akce je povinen vést zdravotnický deník (uchovává jej 6 měsíců po 

skončení akce) a mimo jiné se stará o lékárničku. Konkrétní vybavení lékárničky není – 

na rozdíl od minula – předepsáno zákonem či vyhláškou, ale obecně se uvádí, ţe má 

odpovídat charakteru akce (§ 11, odst. (1) b). 
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Vyhláška 

Upravuje podrobně hygienické poţadavky kladené na ubytování, stravování, 

denní reţim, sociální zařízení a odstraňování odpadu. Zvláštní pozornost je věnována 

povinnosti provozovatele akce zajistit na ní dostatečné mnoţství pitné vody, která 

splňuje stanovené hygienické limity. Konkrétně to znamená, ţe pokud nebudeme na 

akci pouţívat vodu z veřejných zdrojů (zpravidla vodovodu), je nezbytné nechat si 

udělat laboratorní rozbor – viz §5 odst. (2) 

------------------------------------------------ 

V případě, ţe pořádáme akci, která nesplňuje dvě výše uvedené podmínky 

“zotavovací akce” ve smyslu zákona 258/2000 (tedy není delší, neţ čtyři dny případně 

se týká méně neţ dvaceti dětí do 15 let), pak se povinnosti stanovené zákonem nebo 

vyhláškou na ní nevztahují vyjma dvou: 

 i pro tuto akci je nutno zabezpečit pitnou vodu 

i zde musí být dodrţen poţadavek zdravotně způsobilých dospělých osob… 

Příloha k vyhlášce.106/2001 

Skupiny potravin, které nelze podávat ani pouţívat k přípravě pokrmů, a podmínky pro pouţití 

některých potravin 

     1. Na zotavovacích akcích nelze podávat tyto potraviny: 

a) mléko a mléčné výrobky z mlékárensky neošetřeného mléka (mimo trţní síť),
 13)

 

b) tepelně neopracovanou smetanu a výrobky z ní,
 13)

 

c) zmrzlinu vlastní výroby a zmrzlinu porcovanou ze skupinového balení,
 13)

 

d) výrobky z tepelně neopracovaného masa (například métzský salám),
 14)

 

e) tepelně neopracovaná vejce a výrobky z nich (například krémy),
 14)

 

f) nedostatečně tepelně opracovaná vejce (například volská oka, vejce vařená naměkko)  

a pokrmy z nich
14)

 

g) majonézu vlastní výroby a výrobky z ní (například tatarské omáčky, saláty s majonézou).
 14)

 

     2. Na stanových táborech, kde nelze dodrţet poţadavky na výrobu a skladování pokrmů, 

upravené zvláštním právním předpisem
5)

, musí být dodrţeny tyto hygienické poţadavky: 

a) teplé a studené pokrmy
15)

 musí být zpracovány ze zdravotně nezávadných potravin a musí být 

zkonzumovány bezprostředně po dohotovení, 
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b) k přípravě pokrmů (včetně nápojů) z instantních přípravků smí být pouţita jen pitná voda ze 

zdroje pro veřejné zásobování
16)

 nebo voda balená,
 17)

 

c) potraviny, které nelze skladovat podle podmínek výrobce nebo poţadavků zvláštního právního 

předpisu
6)

, musí být bezprostředně po zakoupení tepelně zpracovány (například zmrazená zelenina, maso) 

nebo ihned vydány ke konzumaci. 

------------------------------------------------------------------ 

5)
 Vyhláška č. 107/2001 Sb., o hygienických poţadavcích na stravovací sluţby a o zásadách 

osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závaţných. 

6)
 Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 119/2000 Sb. a zákona č. 306/2000 Sb. 

13)
 § 9 vyhlášky č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 

110/1997  Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mraţené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění vyhlášky 

č. 347/1999 Sb. a vyhlášky č. 90/2000 Sb. 

14)
 Vyhláška č. 327/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona  

č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní ţivočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky  

z nich, ve znění vyhlášky č. 89/2000 Sb. 

15)
 § 2 písm. e) a f) vyhlášky č. 107/2001 Sb. 

16)
 § 2 písm. a) vyhlášky č. 376/2000 Sb. 

17)
 Vyhláška č. 292/1997 Sb., o poţadavcích na zdravotní nezávadnost balených 

vod a o způsobu jejich úpravy, ve znění pozdějších předpisů. “.(FISHER, R., 

POKORNÝ, 2001. s.)
11

 

                                                           
11

 FISHER, R., POKORNÝ, M. Právní minimum vedoucího dětského kolektivu, pomůcka pro vedoucí. 

2001. 79,80 s. 
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Příloha Č. 2 

Příklad Činností: 

 Výroba, tisk látkové podloţky na hru „Člověče, nezlob se!“ – v pátek aby 

stihly uschnout   

 Výroba figurek a kostky na hru „Člověče nezlob se!“ v pátek aby stihly 

uschnout 
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Turnaj ve hře „Člověče, nezlob se!“ Hrálo se na vlastnoručně vyrobených 

podloţkách, s figurkami a vlastní kostkou. 

 Člověče, nezlob se v lidské velikosti – Hrálo se podle stejných pravidel 

jako na stole. Vylosovali se čtyři kapitáni. Kaţdý kapitán měl ve hře čtyři figurky, vţdy 

jednoho patrona druţstva a 3 vybrané děti. Vodič a kontrolor vodiče a jeden házeč 

kostkou.  

Celkem tedy bylo zapotřebí 6 dětí v jednom teamu (jedno dítě jako kapitán; patron + tři 

děti v domečku; jedno dítě jako vodič; jedno dítě jako kontrolor vodiče). 

Teamy hrály čtyři (červená, ţlutá, zelená a modrá), to je 24 dětí a jedno házelo 

kostkou. Tak se nám povedlo zaměstnat všechny děti, které jely s námi. 



51 

PŘÍLOHA Č. 3 

Přihláška na pobytovou akci   

Závaznou přihlášku je nutné doručit do …………… do 14 dnů od rezervace. Po uplynutí této doby bude 

místo postoupeno dalším zájemcům. Pokud se pobytová akce nenaplní do ............. bude zrušena. V tomto 

případě budou platby vráceny v nejbliţším moţném termínu.  

 

DÍL A  

Přihlašovaný:                                                               Zákonný zástupce  

VS:....................     Zdravotní pojišťovna:....................... 

Jméno dítěte:................................................. 

Příjmení dítěte:.............................................. 

Telefon:......................................................... 

Datum narození:............................................ 

RČ................................................................. 

Email:............................................................ 

Adresa včetně PSČ:....................................................................... 

Cena pobytové akce:  ...........................................   

Místo: ...................  

Pobytová akce se uskuteční v době :  .................................. 

Pobytovou akci je nutné zaplatit  nejpozději do: ………. Upozorňujeme, ţe v případě platby fakturou je 

variabilním symbolem uvedeným na příkaze k úhradě číslo faktury. 

Storno poplatky: Pokud je pobytová akce odhlášena na základě písemného nebo osobního sdělení, platí 

následující pravidla: 

do 3 dnů před zahájením pobytové akce - Pořadatel  nevrací ţádnou částku. Pouze omluvená nemoc 

lékařem – vrací se částka za stravu a ubytování po vyúčtování tábora. 

od 4 dnů do 14 dnů před zahájením pobytové akce -vrací  se 25 % ceny po vyúčtování pobytové akce  

od 14 dnů do 1 měsíce před zahájením pobytové akce – vrací se 50 % ceny po vyúčtování pobytové akce.     

Ukončí-li dítě z jakýchkoliv důvodů pobytovou akci předčasně, nevrací se ţádná finanční částka. 

Výjimku tvoří nemoc dítěte, kdy se vrací alikvotní částka po vyúčtování pobytové akce. 

Souhlasím a jsem seznámen(a) se storno poplatky. Zavazuji se, ţe uhradím případné škody, které dítě 

způsobí vlastní nedbalostí. 

  

Datum.....................................................................         

Podpis rodičů...................................................................................... 

-------------------------------------------------------zde odstřihni--------------------------------------------------------- 

Platbu je moţno provést: 

a) bezhotovostním  převodem  na číslo účtu …………………………………………...…  VS ....................  

(upřednostňujeme) 

b)fakturou – je nutná písemná nebo emailová (…………) objednávka organizace, která bude částku platit. 

Upozorňujeme, ţe v případě platby fakturou je variabilním symbolem uvedeným na příkaze k úhradě 

číslo faktury. 

c)v hotovosti, u hospodářky pořadatele 

 

Pobytovou akci je nutné zaplatit do …………. Po tomto datu bude místo postoupeno dalším zájemcům. 

Storno poplatky: Pokud je pobytová akce odhlášena na základě písemného nebo osobního sdělení,  platí  

následující pravidla: 

do 3 dnů před zahájením pobytové akce - Pořadatel  nevrací ţádnou částku. Pouze omluvená nemoc 

lékařem – vrací se částka za stravu a ubytování po vyúčtování tábora. 

od 4 dnů do 14 dnů před zahájením pobytové akce -vrací  se 25 % ceny po vyúčtování pobytové akce  

od 14 dnů do 1 měsíce před zahájením pobytové akce – vrací se 50 % ceny po vyúčtování pobytové akce.     

Ukončí-li dítě z jakýchkoliv  důvodů pobytovou akci předčasně, nevrací se ţádná finanční částka. 

Výjimku tvoří nemoc dítěte, kdy se vrací alikvotní částka po vyúčtování pobytové akce. 

Díl A odevzdat obratem po vyplnění na ………, díl B a C při nástupu na tábor. 

Osobní data budou pouţita pouze pro potřeby pořadatele.
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DÍL B  
PROHLÁŠENÍ  ZÁKONNÝCH  ZÁSTUPCŮ  DÍTĚTE  

nesmí být starší neţ 1den 

Název, místo, termín a cena pobytové akce 

.......................................................................................................................................................... 

Tímto prohlašuji, ţe ošetřující lékař nenařídil mému 

dítěti.................................................................................................................................................. 

bytem:.................................................................... ........................................................................... 

změnu reţimu. Dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota) a okresní hygienik ani 

ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. V  posledním týdnu nepřišlo naše dítě do styku s 

osobami,  které onemocněly přenosnou chorobou. Dítě je schopno zúčastnit se tábora. Jsem si vědom 

právních následků,  které by mě postihly,  kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

V_____________________dne___________                    Podpis zákonných zástupců 

dítěte____________________________
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Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pobytovou akci 

Odborový svaz ( zaměstnavatel):................................................................................................................... 

Jméno otce nebo matky.................................................................................................................................. 

Adresa bydliště.............................................................................................................. ................................. 

Zaměstnán jako..................................................................................................................... .......................... 

Můj syn – dcera ..................................datum narození.............................se zúčastní pobytové akce. 

Obracím se na odborový svaz ( zaměstnavatele ) se ţádostí o poskytnutí finančního příspěvku na tuto 

pobytovou akci pro své dítě. 

 

Datum .........................................................  Podpis otce nebo matky......................... ............................... 

 

Provozovatel (organizátor) pobytové akce:  ……………………………………………………………… 

Název pobytové akce: ……………………………………………………………………..……………… 

Pobytová akce se uskuteční v době: ……………………………………………….……………………… 

Místo pobytové akce: ……………………………………………………………………………………… 

Doba trvání pobytové akce: ……………………………………………………………………………..… 

Celkové náklady činí: ……………………………………………………………………………………… 

Variabilní symbol dítěte:............................................................................................... ................................. 

Upozorňujeme, ţe v případě platby fakturou je variabilním symbolem uvedeným na příkaze k úhradě 

číslo faktury. 

 

Váţení,  

ţádáme o poskytnutí finančního příspěvku na pobytovou akci. Pokud budou pobytovou akci platit odbory 

nebo zaměstnavatel, poţadujeme úhradu celé částky. Finanční vypořádání s rodiči provedou odbory nebo 

zaměstnavatel samy. Částka za pobytovou akci musí být uhrazena do  …………. 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                razítko a podpis provozovatele (organizátora) 

Platbu je moţno provést: 

a)bezhotovostním  převodem  na číslo účtu …………………        VS .........   (upřednostňujeme) 

b)fakturou – je nutná písemná nebo emailová (………) objednávka organizace, která bude částku platit. 

Upozorňujeme, ţe v případě platby fakturou je variabilním symbolem uvedeným na příkaze k úhradě 

číslo faktury. 

c)v hotovosti  u  hospodářky provozovatele /organizátora) 

 

ČÁSTKU JE TŘEBA ZAPLATIT DO ………………………………………………………………… 

 

NÁVRATKA 

Po projednání ţádosti vraťte pořadateli pobytové akce. 

Odborový svaz ( zaměstnavatel ) 

..........................................................................................................................  

Jméno a příjmení dítěte ............................................          Variabilní symbol dítěte............................. 

Termín, místo a název pobytové akce:  

Vyjádření svazu: Ţádost jsme vzali na vědomí a celkové náklady na pobytovou akci v plné výši 

poukáţeme na Váš účet  

 

dne: ................................... 

 

Návratku zašlete na výše uvedenou adresu.  

                                                                                    razítko a podpis odborového svazu ( zaměstnavatele ) 
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DÍL  C 

 

Posudek vydává dětský ošetřující lékař 

 

Posudek je platný 12 měsíců, proto při nástupu na pobytovou akci odevzdávejte pouze jeho kopii (musí se 

archivovat). 

 

Vzor posudku o zdravotní způsobilosti dítěte na pobytovou akci (zotavovací akci a školu v přírodě) 

 

Jméno, a příjmení posuzovaného dítěte................................................................................................... 

Datum narození........................................................................................................................................ 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu.................................................................................. 

 

Část A) Posuzované dítě k účasti na pobytové akci (na škole v přírodě nebo zotavovací akci) 

a) je zdravotně způsobilé* 

b) není zdravotně způsobilé* 

c) je zdravotně způsobilé za podmínky (s omezením) 

.......................................................................................................... 

 

Posudek je platný 12 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby 

nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti. 

 

Část B) Potvrzení o tom, ţe dítě 

a) se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním  ANO – NE 

b) je proti nákaze imunní (typ/druh)..........................................................................................  

c) má trvalou kontraindikaci proti očkování (typ/druh).............................................................. 

d) je alergické na........................................................................................................... ............. 

e) dlouhodobě uţívá léky (typ/druh, dávka).............................................................................. 

f) sledován v odborné ambulanci:................................................................................... .......... 

g) somaticky, klinicky, psychicky:....................................................................................................... 

 

datum vydání posudku.............................................. 

  

                                                                                                              podpis, jmenovka lékaře 

                                                                                                            razítko zdravotního zařízení 

 

Poučení: Proti části A) tohoto posudku je moţno podat podle ustanovení § 77 odst. 2 zákona č. 20/1966 

Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, návrh na jeho přezkoumání do 15 dnů ode dne, 

kdy se oprávněné osoby dozvěděly o jeho obsahu. Návrh se podává písemně vedoucímu zdravotnického 

zařízení (popř. lékaři provozujícímu zdravotnické zařízení vlastním jménem), které posudek vydalo. 

Pokud vedoucí zdravotnického zařízení (popř. lékař provozující zdravotnické zařízení vlastním jménem) 

návrhu nevyhoví, předloţí je jako odvolání odvolacímu orgánu. 

 

Jméno, popřípadě jména a příjmení oprávněné osoby......................................................................... 

Vztah k dítěti............................................................................................................... ........................  

Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou 

dne............................................................................ 

podpis oprávněné osoby 

 …………………………. 

Posudek byl oprávněné osobě do vlastních rukou doručen 

dne..................................................................................... 

(stvrzuje se přiloţenou  doručenkou)................................. 

*) Nehodící se škrtněte 

 


