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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá pobytem dětí mladšího školního věku ve škole v přírodě, a to 

z pohledu učitele. Teoretická část je zaměřena na definování základních pojmů k dané 

problematice, legislativu a organizaci školy v přírodě. Praktická část se zakládá na 

dotazníkovém šetření a rozhovorech, jejichž úkolem je zjistit, zda školy v České republice 

tyto pobyty organizují, a pokud ano, s jakými zkušenostmi se učitelé setkávají. Pokud ne, 

jaké důvody je k tomu vedou. Cílem diplomové práce je porovnat výsledky šetření a 

shrnout přínos i negativa, která z těchto pobytů pro učitele vyplývají.  Obě části diplomové 

práce poukazují na náročnost profese učitele při organizování a samotném pobytu ve škole 

v přírodě. V praktické části jsou rovněž uvedeny konkrétní příklady realizovaných pobytů 

včetně reflexe zúčastněných učitelů. 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

škola v přírodě, dítě mladšího školního věku, pobyt, organizace, přínos, riziko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

ABSTRACT 

Thesis is focused on all aspects of having pupils of a younger school age participating in a 

nature field trip, as percieved from a teacher´s point of view. The theory section 

concentrates on the definition of basic terms on given issues, legislation and organisation 

of the nature field trip. The practical part is formed of a questionnaire section and a 

discussion with the aim to find out whether schools in the Czech Republic organise these 

trips and if so, what experiences teachers come across. If not, what reasons let them to that 

decision. The object of the thesis is to analyse the outcome of the inquiry and to summarise 

the benefits and disadvantages which emerge for teachers from such nature field trip. Both 

part sof the thesis highlight the challenges teachers are facing in thein profession not only 

during the preparation stages but also throughout the course of the nature field trip. 

Additionally the practical section features actual examples of previously completed trips, 

including the reflection of participating teachers. 
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Motto: „Školní učitelé! Nezůstávejte se svými žáky v lavicích, nýbrž vycházejte s nimi na 

volný vzduch přírody, staňte se peripatetiky.“ 

              Theodor Gottlieb von Hippel, německý spisovatel 1741 - 1796 

 

 

 

TEORETICKÁ  ČÁST 

1. Úvod, stanovení cíle a dílčích úkolů 

1. 1 Úvod 

Škola v přírodě zaujímá již desítky let tradiční místo v českém školství. Před rokem 1989 

šlo především o ozdravné pobyty dětí z průmyslových aglomerací. Školy vyjížděly se 

svými žáky jednou ročně na třítýdenní ozdravný pobyt, kde probíhala jak výuka, tak 

odpočinkové i pohybové aktivity. Cílem byl především zdravotní, sociální a výukový 

aspekt.  

V současné době již školy v přírodě nejsou povinnou součástí výuky na 1. stupni jako dříve 

a záleží jen na vedení školy, potažmo učiteli, zda se se svými žáky tohoto pobytu zúčastní, 

ale také ochotě rodičů vydat za tímto účelem nemalou finanční částku. Škola, ale i rodiče 

by měli mít společný cíl – zprostředkovat dětem kontakt s přírodním prostředím, vyvolat u 

nich kladný vztah k přírodě, vést děti ke zdravému životnímu stylu, pozitivně působit na 

rozvoj dětské osobnosti a rozvíjet jejich sociální dovednosti. Z pohledu učitele jde také o 

poznání žáků v jiném prostředí při neobvyklých činnostech, zkvalitnění klimatu třídy, 

prohloubení vzájemných vztahů, zlepšení vzájemné komunikace. 

Přesto jsou učitelé rozděleni na dva tábory, kdy jedni na školu v přírodě nedají dopustit a 

jezdí opakovaně a na ty, kteří na tyto pobyty nevyjíždějí. Zajímalo mě, proč tomu tak je, a 

proto jsem se začala touto problematikou podrobněji zabývat. V odborné literatuře a 

studiích jsem se však zpravidla setkala pouze s informacemi k organizaci pobytu, 

plánování programu pro žáky, volbě pohybových či jiných aktivit. V literatuře je pohlíženo 

na školu v přírodě z pohledu žáka, ale na učitele a požadavky, které jsou na učitele 

kladeny, se bohužel zapomíná.  
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Ve své diplomové práci se proto zabývám pobytem dětí mladšího školního věku ve škole 

v přírodě z pohledu učitele. Jako začínající učitelka si totiž kladu otázku, jak takový pobyt 

pro děti nejlépe zorganizovat? Jaké jsou mé povinnosti jako učitele? Co pro učitele škola 

v přírodě vlastně znamená? S čím musím dopředu počítat, na co se musím připravit? Jaké 

komplikace mohou nastat? A nakonec, má v dnešní době, kdy je na učitele kladena velká 

zodpovědnost a spousta administrativy, vůbec smysl do školy v přírodě vyjíždět? 

V praktické části diplomové práce se prostřednictvím dotazníku a rozhovorů věnuji 

učitelům a jejich názorům a zkušenostem se školou v přírodě. Cílem je zjistit, zda učitelé 

na tyto pobyty vyjíždějí, či ne a pokud ano, s jakými zkušenostmi se setkávají. Na základě 

tohoto zjištění shrnu přínos i rizika, která z těchto pobytů pro učitele vyplývají.  

Touto prací bych chtěla pomoci především začínajícím učitelům, poskytnout jim ucelený 

pohled na práci spojenou s výjezdem do školy v přírodě a ulehčit jim tak rozhodnutí, zda 

se svými žáky do školy v přírodě vyrazit, nebo ne.  
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1.2 Cíl diplomové práce 

Cílem diplomové práce je zjistit, zda školy v České republice organizují pro žáky 1. stupně 

ZŠ pobyty ve škole v přírodě, nebo ne a pokud ano, s jakými zkušenostmi se učitelé 

setkávají. Pokud ne, jaké důvody je k tomu vedou. Úkolem diplomové práce bude porovnat 

výsledky šetření a shrnout přínos i rizika, která z těchto pobytů pro učitele vyplývají. 

 

Ke splnění zadaného cíle je potřeba zaměřit se na následující problémové otázky: 

1. Vyjíždějí učitelé se svými žáky do školy v přírodě, nebo ne? Činí tak z vlastního 

přesvědčení a zájmu, nebo z nařízení vedení školy? 

2. Využívají učitelé při organizaci školy v přírodě služeb agentur? 

3. Podle jakých kritérií učitelé vybírají lokalitu školy v přírodě? 

4. Jaká pozitiva učitelé na pobytech ve škole v přírodě shledávají? 

5. Jaká negativa či rizika učitelé na pobytech ve škole v přírodě shledávají? 

6.  Považují učitelé pobyt ve škole v přírodě za fyzicky nebo psychicky náročný? 

7. Setkávají se učitelé s nějakými nepříjemnými zkušenostmi během pobytů?  

8. Jsou učitelé za svou práci spojenou s organizací a samotným pobytem ve škole v přírodě 

finančně ohodnoceni? 

 

1.3 Úkoly diplomové práce 

Ke splnění výše uvedeného cíle směřují tyto dílčí úkoly: 

 prostudovat dostupné zdroje k této problematice 

 charakterizovat základní teorie a pojmy k danému tématu 

 seznámit se s legislativními předpisy a administrativními náležitostmi, které souvisí 

s pořádáním školy v přírodě  

 charakterizovat vývojové a věkové zvláštnosti dítěte mladšího školního věku 

 specifikovat význam školy v přírodě pro žáka i práci učitele 

 charakterizovat osobnost učitele a jeho profesi 
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 v praktické části zjistit pomocí dotazníku a rozhovorů zkušenosti učitelů 1. stupně 

ZŠ s organizací a samotným pobytem ve škole v přírodě 

 porovnat výsledky šetření a shrnout přínos i rizika, která z těchto pobytů pro učitele 

vyplývají 
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2. Charkteristika školy v přírodě 

Podle § 10 vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb. ze dne 22. února 2005 o školských 

výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních zajišťuje škola v 

přírodě zotavovací pobyt ve zdravotně příznivém prostředí dětem mateřských škol a žákům 

plnícím povinnou školní docházku, popřípadě pobyt vybraných skupin dětí mateřských 

škol a žáků plnících povinnou školní docházku bez přerušení vzdělávání.  

Svobodová J. uvádí, že škola v přírodě představuje jednu z tradičních forem výuky a 

výchovného působení školy na žáky. Školy v přírodě mají pro děti velký význam z 

hlediska zdravotního i výchovně vzdělávacího. (Svobodová, 2014) 

Smetáčková a Viktorová charakterizují školu v přírodě jako delší pobyt mimo domov a 

budovu školy. Součástí pobytu je výuka, která probíhá v simulované třídě. Pobyt trvá 

obvykle 7-10 dní. Dále dodávají, že z výzkumného hlediska můžeme školu v přírodě 

použít jako lupu, skrze kterou lze nahlédnout na různé momenty spolupráce rodiny a školy. 

(2011)  

Ve své studii Smetáčková dodává, že se jedná o prvek školního vzdělávání, který se 

realizuje mimo běžné vyučování, k němuž se ovšem explicitně či implicitně vztahuje. 

Prostřednictvím školy v přírodě lze nahlédnout na každodennost školní reality a zřetelněji 

vidět její organizační principy i vnitřní překážky.(2011, s. 417) 
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3. Historie školy v přírodě 

3.1 Škola v přírodě před rokem 1989 

Školy v přírodě se u nás začaly objevovat už za první republiky. Byly inspirovány 

zahraničními školními systémy. Jejich rozšíření nastalo díky olomouckému řediteli F. 

Hrušákovi, který celou školu přemístil na měsíc do provizorní budovy na okraji lesa. 

Hlavní náplní škol v přírodě bylo cvičení, koupání, hry a částečně i učení. (Ledvinka, 

1998). 

 

Ledvinka dále uvádí, že od roku 1956 do 80. let je vyvíjena snaha o pravidelné ozdravné 

pobyty ve formě škol v přírodě, jež mají nahradit zdevastované prostředí, v němž děti žijí. 

Nejprve je to pro oblast Mostecka a Sokolovska, později Ostravska a nakonec pro Prahu a 

další velká města. Škola v přírodě se stala součástí vzdělávací soustavy. Cíl byl především 

zdravotně kompenzační, ale i kulturně rekreační. Délka pobytu byla stanovena na tři týdny, 

děti z ohrožených oblastí vyjížděly v každém školním roce, ostatní jedenkrát během školní 

docházky. (1998) 

 

Smetáčková dodává, že vedle popsaného zaměření škol v přírodě na zdraví a fyzickou 

kondici byly v oficiálních dokumentech deklarovány ještě další dva klíčové a dva dílčí 

cíle: 

 poznání přírody, 

 stmelení žákovského kolektivu, 

 osvojování si zásad slušného chování, 

 emancipace dětí od rodiny a získání větší samostatnosti. 

 

Nedostatek finančních prostředků koncem 80. let a společenské změny počátkem 90. let 

vedly k zásadním změnám v organizaci škol v přírodě. Smetáčková vidí největší změny ve 

zkrácení délky pobytu, nárůstu finančních nároků na rodiče žáků a rozrušení sítě 

ubytovacích objektů. (Smetáčková, 2014) 

 

Vedle těchto změn se proměnil také diskurs o cílech školy v přírodě. S tímto názorem se 

shoduje i Ledvinka, který potvrzuje, že následkem těchto změn došlo k celkovému snížení 

počtu pobytů a zrušení mnoha zařízení škol v přírodě. (1998) 
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3. 2 Současné pojetí školy v přírodě 

Svobodová poukazuje na fakt, že v současné době již nejsou školy v přírodě povinnou 

součástí výuky na 1. stupni jako dříve. Pokud je školy pro své žáky realizují, trvají cca 3 - 

5 dní a pobyt dětí ve škole v přírodě plně hradí rodiče.(2014) 

V současné době není povinností škol, aby třídy jezdily do školy v přírodě. Vždy záleží na 

zájmu a ochotě učitele i školy. „Jestliže je škola v přírodě součástí vzdělávacího procesu, 

pak má dítě povinnost se jí zúčastnit“, tvrdí Mertin (2005, s. 29). V případě, že rodiče 

požádají o uvolnění dítěte ze školy v přírodě, např. z finančních důvodů, žák musí být 

zařazen do vyučování jiné třídy, dodává J. Svobodová (2014) 

„Aktuálním trendem je využívání agentur, které se specializují na školy v přírodě, školní 

výlety, lyžařské kurzy, atd. V současné době jich je na trhu několik desítek, přičemž 

většina z nich disponuje akreditací MŠMT. Agentury spolupracují s různými ubytovacími 

zařízeními, mezi nimiž si školy mohou podle svých požadavků a finančních možností 

vybírat. Agentury zároveň mají k dispozici vyškolené vychovatele, kteří realizují všechen 

program, s výjimkou školního vyučování. Protože právě zajištění vychovatelů bývá pro 

školy největším problémem, jedná se o velmi vítanou službu. Školy s agenturami uzavírají 

smlouvy, v nichž je ošetřeno rozdělení pravomocí a zodpovědností.“ (Smetáčková, 

Viktorová, 2011, s. 275) 
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4. Škola v přírodě a Rámcově vzdělávací program 

4. 1 Učivo 

Schválením zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (dále školský zákon) a Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání (dále RVP ZV) dne 24. 8. 2004, dostali učitelé do rukou možnost vytvořit si 

vlastní vzdělávací program, založený na jejich představách a zkušenostech s výukou. 

Škola v přírodě se zařazuje do učiva turistika a pobyt v přírodě. Učivo turistika a pobyt v 

přírodě v rámcově vzdělávacím programu spadá do oboru Tělesná výchova v oblasti 

Člověk a zdraví. Obsah této oblasti se prolíná i do ostatních vzdělávacích oblastí. Záleží na 

každé škole, jak si toto učivo zapracuje do Školního vzdělávacího programu a jestli bude 

školu v přírodě organizovat a co bude její náplní. (Jeřábek, Tupý, 2005 RVP) 

Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování 

zdraví (poznatky, činnosti, způsoby chování), s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat 

a aplikovat ve svém životě. Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje především k 

tomu, aby žáci poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví, jeho 

ochranu i hloubku problémů spojených s nemocí či jiným poškozením zdraví. Žáci se 

seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, 

osvojují si dovednosti a způsoby chování (rozhodování), které vedou k zachování či 

posílení zdraví, a získávají potřebnou míru odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví jiných. 

Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů 

k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. Naplnění těchto záměrů je v základním 

vzdělávání nutné postavit na účinné motivaci a na činnostech a situacích posilujících zájem 

žáků o problematiku zdraví. (RVP ZV, s. 92) 

 

4. 2 Klíčové kompetence 

 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Jejich výběr a 

pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o 

tom, které kompetence jedince přispívají k jeho vzdělávání, spokojenému a úspěšnému 

životu a k posilování funkcí občanské společnosti. 
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Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na 

úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve 

společnosti. (RVP ZV, 2005, s. 10) 

 

Vzdělávání v této vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí 

žáků tím, že vede žáky k:  

 poznávání zdraví jako důležité hodnoty v kontextu dalších životních hodnot  

 pochopení zdraví jako vyváženého stavu tělesné, duševní i sociální pohody a k 

vnímání radostných prožitků z činností podpořených pohybem, příjemným 

prostředím a atmosférou příznivých vztahů  

 poznávání člověka jako jedince závislého v jednotlivých etapách života na způsobu 

vlastního jednání a rozhodování, na úrovni mezilidských vztahů i na kvalitě 

prostředí 

 získávání základní orientace v názorech na to, co je zdravé a co může zdraví 

prospět, i na to, co zdraví ohrožuje a poškozuje  

 využívání osvojených preventivních postupů pro ovlivňování zdraví v denním 

režimu, k upevňování způsobů rozhodování a jednání v souladu s aktivní podporou 

zdraví v každé životní situaci i k poznávání a využívání míst souvisejících s 

preventivní ochranou zdraví  

 propojování činností a jednání souvisejících se zdravím a zdravými mezilidskými 

vztahy se základními etickými a morálními postoji, s volním úsilím atd.  

 chápání zdatnosti, dobrého fyzického vzhledu i duševní pohody jako významného 

předpokladu výběru profesní dráhy, partnerů, společenských činností atd.  

 ochraně zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných 

událostech a k využívání osvojených postupů spojených s řešením jednotlivých 

mimořádných událostí  

 aktivnímu zapojování do činností podporujících zdraví a do propagace zdravotně 

prospěšných činností ve škole i v obci                                     (RVP ZV, s. 93) 

 

 

„Vzhledem k charakteru klíčových kompetencí a jejich činnostní a komplexní povaze je 

škola v přírodě ideálním prostředím pro intenzivní rozvoj klíčových kompetencí.“ 

(Doubková, 2013, s. 20) 
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„Mít kompetenci znamená, že žák je vybaven celým složitým souborem vědomostí, 

dovedností a postojů, ve kterém je vše propojeno tak vhodně, že díky tomu žák může 

úspěšně zvládnout úkoly a situace, do kterých se dostává ve studiu, v práci a v osobním 

životě.“, dodává N. Mazáčová (Mazáčová, 2008, s. 14)  

V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; 

kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a 

personální; kompetence občanské; kompetence pracovní. (Jeřábek, Tupý, 2005, s. 10) 

 

Doubková a kol. ve své knize uvádí některé vybrané složky klíčových kompetencí a 

způsob jejich rozvíjení ve škole v přírodě: 

 

Kompetence k učení 

 

Vybrané složky kompetence Způsob k rozvoji kompetence na ŠvP 

samostatně pozoruje a experimentuje, 

získané výsledky porovnává, kriticky 

posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro 

využití v budoucnosti 

 

vycházky, práce v terénu, měření, 

pozorování přírody i lidských sídel, 

záznamy, prezentace 

 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Vybrané složky kompetence Způsob k rozvoji kompetence na ŠvP 

vnímá nejrůznější problémové situace ve 

škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a 

jejich příčinách, promyslí a naplánuje 

způsob řešení problémů a využívá k tomu 

vlastního úsudku a zkušeností 

Herní aktivitu typu „problem solving“, 

pozorování v obcích, přírodě, krajině, 

hledání a formulování rozporů, problémů a 

diskuse o možných řešeních 
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Kompetence komunikativní 

 

Vybrané složky kompetence Způsob k rozvoji kompetence na ŠvP 

naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí 

jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje 

do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně 

argumentuje  

typické pro mnoho činností v rámci ŠvP, 

v průběhu aktivit i v jejich reflexi, které by 

měly být součástí většiny z nich 

využívá informační a komunikační 

prostředky a technologie pro kvalitní a 

účinnou komunikaci s okolním světem 

práce s informacemi v průběhu jednotlivých 

aktivit i využívání digitálních technologií při 

činnostech, komunikaci a dokumentování 

ŠvP 

 

 

Kompetence sociální a personální 

 

Vybrané složky kompetence Způsob k rozvoji kompetence na ŠvP 

účinně spolupracuje ve skupině, podílí se 

společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo 

přijetí nové role v pracovní činnosti 

pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce 

skupinová práce v rámci většiny aktivit 

v ŠvP, pravidla pobytu, pravidel her, 

kritéria pro hodnocení kvality činností a 

aktivit, změna rolí v týmech v průběhu 

různých typů činností 

podílí se na utváření příjemné atmosféry 

v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá 

k upevňování dobrých mezilidských vztahů, 

v případě potřeby poskytne pomoc nebo o 

ni požádá 

skupinová práce a aktivity podporující 

integraci třídy, hry a cvičení pro upevnění 

kladných vztahů ve skupinách, oceňování 

pomoci při reflexi společných činností 

vytváří si pozitivní představu o sobě 

samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje 

jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

využití nových situací, úkolů a jejich 

zvládnutí k rozvoji sebepojetí a sebeúcty, 

možnost vyniknout i v neakademických 

činnostech pro některé žáky 
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Kompetence občanské 

 

Vybrané složky kompetence Způsob k rozvoji kompetence na ŠvP 

respektuje, chrání a ocení naše tradice a 

kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl 

pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

možnost intenzivního emočního působení 

ve vztahu k místní kultuře, hodnotám sídel 

a krajiny, příležitost k tvořivým činnostem 

přímo v terénu a s přírodními materiály, 

nová zkušenost 

chápe základní ekologické souvislosti a 

environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, 

rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje 

společnosti 

pravidla a pojetí programu ŠvP podporující 

environmentální postoje, možnost prožít si 

„kvalitní životní prostředí“, uvědomit si 

podmínky a rozdíly proti prostředí s nízkou 

kvalitou života, osobní prožitek krásy a 

pohody 

 

 

Kompetence pracovní 

 

Vybrané složky kompetence Způsob k rozvoji kompetence na ŠvP 

používá bezpečně a účinně materiály, 

nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, 

adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 

pravidla při výukových činnostech v terénu, 

jiné situace než ve škole, změna prostředí a 

výcvik v adaptaci na toto prostředí 

 

(Doubková, 2013 s. 21,22) 

 

4. 3 Průřezová témata 

 

Průřezová témata reprezentují v RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa a 

stávají se významnou a nedílnou součástí základního vzdělávání. Jsou důležitým 

formativním prvkem základního vzdělávání, vytvářejí příležitosti pro individuální 

uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou spolupráci a pomáhají rozvíjet osobnost žáka 

především v oblasti postojů a hodnot. Podmínkou účinnosti průřezových témat je jejich 
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propojenost se vzdělávacím obsahem konkrétních vyučovacích předmětů a s obsahem 

dalších činností žáků realizovaných ve škole i mimo školu. (RVP ZV, s. 126) 

 

V etapě základního vzdělávání jsou vymezena tato průřezová témata:  

- Osobnostní a sociální výchova  

- Výchova demokratického občana  

- Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech  

- Multikulturní výchova  

- Environmentální výchova  

- Mediální výchova 

 

Stejně jako u klíčových kompetencí je škola v přírodě vhodným časem pro zařazení 

průřezových témat, která se postupně stala součástí našeho uvažování o obsahu vzdělávání.  

 

 

4. 4. Projektové a kooperativní vyučování 

 

„Projektové vyučování usiluje o překonávání takových neduhů tradiční školy, jako je 

izolovanost a roztříštěnost poznatků, odtrženost od reality života, mechanické učení a 

strnulost školní práce. V procesu projektové výuky se daří zcela přirozeně integrovat učivo 

z různých předmětů a vzdělávacích oblastí. Projektové vyučování reaguje na takové 

nedostatky běžné školy, jako je nízká motivace žáků, odcizení zájmu žáků, pamětné, či 

jednostranně kognitivní učení.“  (Mazáčová, 2008, s. 35)  

 

K této problematice Doubková uvádí: „Škole je často vytýkáno, že je příliš teoretická, že 

výuka probíhá odtržená od života, bez možnosti, aby si žáci vyzkoušeli a zažili přímo 

mnohé z toho, o čem se učí. Škola v přírodě je skvělá příležitost poskytnout žákům zážitky 

a zkušenosti s výukou přímo v přírodním prostředí.“ (Doubková, 2013, s. 30) 

 

Cílem ŠVP může být i kooperativní učení, které podle H. Kasíkové obsahuje tyto základní 

komponenty: pozitivní vzájemnou závislost členů skupiny, interakci tváří v tvář, osobní 

odpovědnost, užití interpersonálních a skupinových dovedností, reflexi skupinové činnosti. 

(Kasíková, 2011, s. 186) 
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„Jednoznačně lze konstatovat, že pokud je projektové vyučování učiteli realizováno 

promyšleně a v součinnosti s ostatními prvky vyučování (např. cíli, obsahem, 

organizačními formami, metodami a podmínkami s ohledem na osobnost žáka i učitele), 

stává se hodnotným doplněním a zkvalitněním výuky, neboť umožňuje prohlubovat a 

obohacovat kvalitu učení a vyučování.“ (Mazáčová, 2008, s. 36) 

 

Aby se stal pobyt efektivní jak pro děti, tak pro učitele, musí být dobře promyšlený a 

naplánovaný. Jak uvádí Doubková, plánování vždy začíná od stanovení cíle, který by měl 

vycházet ze školního vzdělávacího programu. Předem bychom si měli stanovit očekávané 

výstupy z RVP, ke kterým chceme směřovat, ale také vhodné metody a strategie.  

Plánujeme s ohledem na čas pobytu, který máme k dispozici, složení skupiny (věk, chlapci, 

přítomnost dětí s handicapem) a jistou gradaci, která souvisí s únavou a jiným režimem 

dne. (Doubková, 2013) 
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5. Organizační zajištění školy v přírodě 

 
5.1. Legislativa školy v přírodě  

 

Legislativní stránku pořádání škol v přírodě dříve zahrnovala vyhláška Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy ČR č. 303/1996 Sb. Ta byla 1. 7. 2005 zrušena vyhláškou 

č. 224/2005 Sb. Dnes tedy neexistuje žádná vyhláška, která by se škol v přírodě přímo 

týkala.  

 

V současnosti je pro organizaci škol v přírodě zásadní ustanovení § 2 vyhlášky č. 48/2005 

Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky ve 

znění pozdějších předpisů, která stanovuje základní parametry pořádání školy v přírodě. 

Jde o základní právní předpis, který zároveň jasně sděluje, že akce typu školy v přírodě 

jsou plnohodnotnou součástí vzdělávání na základní škole. 

 

Ubytování žáků ve škole v přírodě je právně zakotveno ve vyhlášce Ministerstva 

zdravotnictví č. 410/2005 Sb. ze dne 4. října 2005, o hygienických požadavcích na 

prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, 

změna: 343/2009 Sb. Tato vyhláška stanoví hygienické požadavky na prostorové 

podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování 

vodou a úklid mateřských škol, základních a ostatních škol a školských zařízení.  

 

Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., ze dne 2. března 2001, o 

hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti jsou upraveny 

hygienické požadavky na umístění, prostorové podmínky a funkční členění staveb a 

zařízení, včetně jejich vybavení, a na ubytování, osvětlení, úklid, zásobování vodou, 

odstraňování odpadů a odpadních vod, stravování a režim dne zotavovacích akcí. V příloze 

č. 1 k této vyhlášce se dále stanoví podmínky pro podávání a použití některých potravin a 

přípravu pokrmů, v příloze č. 2 k této vyhlášce náplň kurzu první pomoci pro zdravotníka 

zotavovacích akcí a škol v přírodě, v příloze č. 3 k této vyhlášce vzor posudku o zdravotní 

způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě a v příloze č. 4 k této 

vyhlášce minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v 

přírodě. 
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Povinnosti školy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, je školský zákon, speciálně 

jeho § 29 (zákon 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004), o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákon 258/2000 Sb. ze dne 14. července 2000, o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů říká, že školy v přírodě se může zúčastnit pouze dítě, které 

nemá známky akutního onemocnění a čtrnáct kalendářních dnů před odjezdem na pobyt 

nebylo ve styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy, 

ani mu nebylo přikázáno karanténní opatření. Toto potvrzení o bezinfekčnosti podepíše 

zákonný zástupce dítěte. Potvrzení nesmí být starší více než jeden den.  

Dále také říká, že na školu v přírodě může být vysláno jen dítě, které je zdravotně 

způsobilé k účasti na ni. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vydává praktický lékař pro 

děti a dorost. Totéž platí i pro pedagogy a dozor. Jim vydává potvrzení o zdravotní 

způsobilosti lékař, u kterého jsou registrováni. 

 

Vyhláška 64/2005 Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 2. února 2005 o 

evidenci úrazů dětí, žáků a studentů upravuje povinnost evidence úrazů žáků do knihy 

úrazů, způsob zaznamenání úrazů, jejich hlášení a způsob zaslání záznamu o úrazu 

zdravotní pojišťovně žáka a České školní inspekci. 

 

Personální zabezpečení školy v přírodě včetně přehledu služeb jednotlivých 

pedagogických pracovníků nebo osob vykonávajících dohled nad žáky je řešen Zákoníkem 

práce č. 262/2006 Sb. 

 

V dnešní době je naprosto nezbytná znalost příslušných předpisů pro školy v přírodě a 

jejich důsledné dodržování. To, co se může zdát zbytečným papírováním nebo se jeví jako 

přílišné malování čertů na zeď, se v případě úrazu žáka nebo nějaké jiné mimořádné 

události ukáže jako záchranný kruh chránící pedagoga před soudním postihem. Znalost 

předpisů by měla být ověřena a písemně stvrzena před zahájením akce, radí A. Doubková 

(2013, s. 66) 
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5.2. Administrativní náležitosti školy v přírodě 

 

Kromě znalosti legislativních předpisů jsou na učitele kladeny nároky na promyšlenou 

organizaci školy v přírodě. Za tímto účelem a na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 

§ 165 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, vydávají školy Směrnici pro organizaci školy v přírodě – příloha č. 1. 

 

Vedení školy spolu s učitelem, který organizuje školu v přírodě, musí v souladu s právními 

předpisy uvedenými výše, zajistit: 

 vhodné a bezpečné ubytování,  

 stravování,  

 dopravu na místo a zpět (popřípadě během pobytu),  

 zdravotní zabezpečení, 

 personální zabezpečení, 

 finanční zajištění, 

 pojištění 

 

Organizace školy v přírodě se neobejde bez náročné administrativy. Potřebnými 

dokumenty jsou: 

 závazná přihláška dítěte do školy v přírodě – příloha č. 2 

 prohlášení zákonných zástupců dítěte o bezinfekčnosti – příloha č. 3 

 smlouva s provozovatelem zařízení o poskytnutí ubytování a stravování – příloha  

č. 4 

 učební plán švp - příloha č. 5 

 rozpis režimu dne ve švp – příloha č. 6 

 zpráva o průběhu švp – příloha č. 7 

 oznámení o pořádání švp hygienické stanici v místě konání školy v přírodě – 

příloha č. 8 

 oznámení lékaři, v jehož obvodu se koná švp – příloha č. 9 

 instruktáž pracovníků o hygienických požadavcích akce a BOZP – příloha č. 10 

 posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na švp – příloha č. 11 

 zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách – příloha   

č. 13 
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 zdravotnický deník 

 záznam o úrazu  

 zpráva o finančním rozpočtu švp  

 smlouva s agenturou zajišťující švp 

 smlouva se sponzorem akce 

 jmenný seznam zúčastněných žáků 

 cestovní příkaz zúčastněných vyučujících 

 

 

Po návratu z pobytu ve škole v přírodě musí být tyto dokumenty uschovány pro případnou 

kontrolu. 
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6. Charakteristika dítěte mladšího školního věku 

 

Má-li být pobyt ve škole v přírodě úspěšný a efektivní, musí učitel respektovat individuální 

a věkové zvláštnosti žáků. Jedním z hlavních předpokladů úspěšného působení učitele na 

žáky je tedy jeho dobrá znalost ontogenetického vývoje dítěte v jednotlivých vývojových 

stupních. Tyto poznatky učitel uplatňuje při plánování a organizaci školy v přírodě, 

respektive při stanovení vzdělávacích cílů a klíčových kompetencích, které chce při pobytu 

ve ŠVP u žáků rozvíjet, dále při volbě metod a prostředků, kterými chce stanoveného cíle 

dosáhnout. 

 

Je proto nutné charakterizovat vývojovou etapu dítěte mladšího školního věku. 

Podle D. Trpišovské, jde o vývojovou etapu mezi šestým, až desátým, respektive 

jedenáctým rokem života dítěte. Začíná vstupem do školy, kterým se zásadně mění celkový 

způsob života dítěte. (Trpišovská, 1990) Langmeier a Krejčířová dodávají, že toto období 

končí, když se objevují první známky pohlavního dospívání. (Langmeier, 2006) 

 

Trpišovská popisuje, že: „V tomto období hravá činnost ustupuje do pozadí, hlavní činností 

se stává učení, žák se musí podřizovat požadavkům školy, ukládá se mu značné množství 

povinností, mění se jeho denní režim a zčásti i jeho postavení v rodině. Pro dítě to znamená 

zvýšenou tělesnou i duševní zátěž.“ (Trpišovská, 1990, s. 47) 

 

Langmeier a Krejčířová charakterizují toto období jako věk střízlivého realismu. „Na 

rozdíl od menšího dítěte, které je ve svém vnímání, myšlení i jednání hodně závislé na 

vlastních přáních i fantaziích, a na rozdíl od dospívajícího, pro kterého je často důležitější 

vědět, co by mělo být „správné“, je školák plně zaměřen na to, co je a jak to je. Chce 

pochopit okolní svět a věci v něm „doopravdy“.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 118)  

 

6. 1. Tělesný a pohybový vývoj 

 

Tělesný vývoj je v prvních letech charakterizován rovnoměrným růstem výšky a hmotnosti 

dětí (výška se zvyšuje pravidelně o 6 – 8 cm ročně). Spolu s tím dochází k plynulému 

rozvoji vnitřních orgánů, krevní oběh, plíce a vitální kapacita se průběžně zvětšují. 

Ustaluje se zakřivení páteře, osifikace kostí pokračuje rychlým tempem, přesto jsou 

kloubní spojení velmi měkká a pružná. Dochází ke změnám tvaru těla, mezi trupem a 
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končetinami nastávají příznivější pákové poměry končetin, které tak vytvářejí pozitivní 

předpoklady pro vývoj různých pohybových forem.  (Perič a kol., 2012, s. 24) 

Z hlediska pohybového vývoje je tato věková kategorie charakterizována vysokou a 

spontánní pohybovou aktivitou. Období osmi až deseti let je považováno za nejpříznivější 

věk pro motorický vývoj. Nazývá se také často „zlatým věkem motoriky“. 

 

6. 2. Psychický vývoj  

 

Jak popisuje Trpišovská, vstupem do školy se výrazně mění především poznávací procesy 

dítěte. 

Vnímání se opírá o stále dokonalejší a přesnější činnost všech analyzátorů i o bohatší 

zkušenost dítěte. Stále se ještě vyvíjí schopnost rozlišovat různé podobné podněty, žáci 

přesně nerozlišují ani rozdíly v hmotnosti, délce, dálce, rychlosti pohybu. Žák ještě nemá 

vytvořenou konstantu tvaru ani velikosti. (Trpišovská, 1990) 

Perič se domnívá, že schopnost chápat abstraktní pojmy je ještě malá. Dítě chápe pouze 

takové situace a pojmy, na které si „může sáhnout“ a nerozumí (nebo jen velmi málo) 

tomu, že existují i oblasti které není možné „uchopit“. (2012) 

 

Na pozornost, jak uvádí Trpišovská, klade škola zvýšené nároky. Žák už si nevystačí 

s pozorností bezděčnou, ale musí se úmyslně soustřeďovat na plnění úkolů. Pozornost 

dítěte je částečně ovlivňována citovými stavy a přitažlivostí všeho nového a neobvyklého. 

Je třeba střídat pracovní činnosti po krátkých časových úsecích (5 – 10 minut), které 

můžeme postupně prodlužovat. (1990) 

Perič doplňuje, že se děti dokážou plně koncentrovat jen po krátkou dobu (přibližně 4 – 5 

minut), poté nastává útlum a roztěkanost. (2012) 

Vágnerová k tomu dodává: „Mladší školáci věnují pozornost hlavně těm informacím, které 

považují za důležité nebo zajímavé.“ (Vágnerová, 2012, s. 283) 

 

Paměť :  Škola klade velké nároky na osvojování nejen názorně obrazného, ale i slovního 

materiálu, dítě se uchyluje především k mechanickému zapamatování. S přibývajícím 

věkem výkonnost paměti roste, dochází k posunu od mechanického zapamatování 

k logickému, popisuje D. Trpišovská (1990) 
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Myšlení : podle J. Piageta začíná školní věk názorným myšlením (4-7 let), mezi osmým a 

jedenáctým rokem prochází stádiem konkrétních operací. K abstraktním (formálním) 

operacím, které charakterizují logické myšlení dospělých, se dostává až po dvanáctém 

roce. 

Vágnerová uvádí, že myšlení mladšího školáka je vázáno na realitu. To znamená, že je 

schopen uvažovat o něčem určitém, co sám zná, i když není objekt jeho úvah aktuálně 

přítomen. Mladší školák ve svých úvahách nejraději vychází z vlastní zkušenosti a dává 

přednost takovému způsobu poznávání, kdy se může sám přesvědčit o pravdivosti 

nějakého tvrzení. (Vágnerová, 2012) 

 

6. 3. Sociální vývoj 

 

Vstupem do školy se dítě začleňuje do společnosti. Vzorem pro něj už nejsou pouze rodiče, 

ale také učitel a spolužáci. Dítě je odolnější vůči zátěži a stává se přizpůsobivější. Zvyšuje 

se schopnost sebeovládat se. „Schopnost emoční seberegulace je obecně významnou 

součástí celkové sociální obratnosti dítěte a ovlivňuje jeho přijetí skupinou – děti s lepší 

schopností sebekontroly patří častěji k dětem oblíbeným, děti impulzivní a dráždivé bývají 

skupinou naopak odmítány.“ (Langmeier, Krejčířová, 2006, s. 131) 

 

Perič k sociálnímu vývoji dítěte mladšího školního věku uvádí, že dítě prožívá postupné 

období socializace, při kterém dochází k jeho začleňování do kolektivu a přizpůsobování 

se daným zákonitostem a pravidlům. Přestává být středem pozornosti rodičů a dochází k 

přechodu od hry k vážné činnosti. Dodává také, že děti tohoto věku mezi sebou rády 

soutěží s tendencí být ve skupině a získat v ní patřičnou odezvu. Dítě si osvojuje základní 

kulturní návyky, prohlubuje svoje zapojení do nových skupin a postupně přebírá stále větší 

odpovědnost za svoji činnost. (Perič, 2012)  

 

V sociálních vztazích dítěte, jak popisuje Trpišovská (1990), dominuje osobnost učitele. 

Většina dětí na začátku školní docházky učitele obdivuje, respektuje ho a snaží se mu 

zaimponovat. Učitel mu ztělesňuje autoritu, moc a moudrost. S narůstáním samostatnějšího 

kritického myšlení však autorita učitele v jeho očích postupně klesá a udržet si ji může jen 

výborný učitel.  S tímto názorem se ztotožňuje i Perič, který tvrdí, že do vztahů se začínají 

promítat i formální autority, např. učitelé a trenéři, kteří mohou svým vlivem zastínit i 

rodiče. Na konci tohoto období však nastává fáze kritičnosti v hodnocení jevů a podnětů ze 
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sociálního prostředí a začíná se projevovat tendence k negativnímu hodnocení skutečnosti. 

(Perič, 2012) 

„Postupně se rozvíjejí vzájemné vztahy mezi dětmi a dochází k diferenciaci sociálních 

vztahů mezi jednotlivými žáky ve třídě. Pro formování osobnosti dítěte je velmi důležitý 

rozvoj sebevědomí. Pro jeho úspěšný rozvoj je třeba, aby se dítě svými výkony vyrovnalo 

vrstevníkům a aby zaujímalo přijatelnou sociální pozici v rámci skupiny.“ (Trpišovská, 

1990, s. 51) 

 

Vágnerová se domnívá, že role vrstevníka, spolužáka a kamaráda mají ve školním věku 

značný význam - subjektivní i objektivní. Zkušenost s různými kamarádskými vztahy 

slouží jako nezbytný předpoklad pro pozdější rozvoj hlubších přátelství a intimních vztahů 

v adolescenci. (Vágnerová, 2012, s. 338) 

 

„Identifikace s vrstevnickou skupinou je důležitým vývojovým mezníkem. Je jedním 

z projevů celkového rozvoje dětské osobnosti a signalizuje počátek procesu odpoutávání ze 

závislosti na rodině. Vrstevníci se postupně stávají stále důležitějšími, aby nakonec 

v budoucnosti rodiče nahradili. Ve vrstevnické skupině získává dítě jiné zkušenosti než 

v rámci soužití se sourozenci.“, dodává Vágnerová (2012, s. 339) 

 

6. 4. Morální vývoj 

 

Po vstupu do školy musí dítě postupně zvnitřnit systém mravních norem, vytvořit si kladné 

mravní vlastnosti a vytvářet správný vztah k práci, uvádí Trpišovská (1990) a dodává, že 

nejčastějším morálním přestupkem dítěte v tomto období je lež (většinou ze strachu). Mezi 

mravní přestupky patří také dětské krádeže. Při jejich hodnocení a trestání je třeba 

vycházet především z motivace krádeže. K negativním stránkám chování a morálky žáků 

patří i hrubost, vulgární řeč, uličnictví, ničení společného majetku, neúcta ke starším lidem.  

Všechny tyto jevy jsou důsledkem výchovných chyb a špatných příkladů dospělých. 

Kladné morální přesvědčení a jednání můžeme formovat jedině důslednou a jednotnou 

výchovou a osobním vzorem. (Trpišovská, 1990) 

 

Vágnerová ve své knize uvádí, že mladší školáci hodnotí své chování egocentricky, ve 

vztahu k důsledkům, jaké pro ně bude mít. Z toho vyplývá i určité pojetí zodpovědnosti: 

důležité je skutečné chování, resp. jeho výsledek, záměr nemusí být vždycky podstatný. 
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Mladší školáci ovšem dovedou diferencovat míru přijatelnosti určitého chování v různém 

sociálním kontextu. (Vágnerová, 2012) 
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7. Význam školy v přírodě 

7. 1. Význam školy v přírodě pro žáka 

7. 1. 1 Zdravotní a rekreační význam  

Svobodová vidí přínos ŠVP v oblasti zdravotní a rekreační v těchto bodech: 

 Žáci tráví značnou část dne ve zdravém přírodním prostředí, otužují se. Dostatek 

aktivního pohybu na čerstvém vzduchu zvyšuje jejich tělesnou zdatnost. 

 Škola v přírodě přispívá k upevnění správných hygienických návyků 

 Děti si odpočinou od zaběhnutého stereotypu všedních školních dní, odpoutají se 

od  každodenních starostí, či případných rodinných problémů a prožijí  nevšední 

zážitky v kolektivu svých kamarádů. (Svobodová, 2014) 

Podle Doubkové je škola v přírodě ideální pro dosažení co největšího efektu v oblasti 

podpory zdraví a zdravého životního stylu žáků. Kromě zdravého prostředí, které 

ovlivníme především výběrem lokality, můžeme ke zdraví žáků přispět podporou návyků 

zdravého životního stylu. Máme možnost žáky ovlivňovat v průběhu celého dne po dobu 

týdne nebo i déle, což v běžném provozu školy nemáme. Kromě cvičení a pohybových 

aktivit máme možnost neformálně s dětmi mluvit i o jídle, stravovacích návycích a mnoha 

dalších věcech, které se zdravým životním stylem souvisí. (Doubková, 2013) 

Ledvinka zastává názor, že pobyty ozdravný účinek stále mají. „Je vyvolaný změnou 

prostředí, a tím dočasnou změnou životního stereotypu. Na rozdíl od domácího prostředí, 

kde děti tráví většinu času uzavřeny v místnostech, jsou při výjezdu vedeny ke zvýšené 

pohybové aktivitě, ke sportu, turistice a aktivnímu poznávání. Více pohybu má sice za 

následek větší únavu, ale děti rychle regenerují a v dostatečné míře odpočívají (ve ŠVP 

např. nesledují televizi do pozdních hodin jako mnohdy doma, mají pravidelný polední klid 

atd.), a tak celkovým výsledkem je zlepšování odolnosti a kondice dětského organismu.“ 

(Ledvinka, 1998, s. 4) 

 

Doubková a kol. uvádí, že v současnosti stále nabývá na významu role při zprostředkování 

kontaktu dětí s přírodním prostředím – návraty k přírodě.  

Argumentem pro pořádání ŠVP je: 
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a) přírodní prostředí – čistý vzduch, možnost přímého kontaktu s přírodním prostředím         

b) změna prostředí – více možností pohybu, nové podněty. V novém prostředí je mysl 

vnímavější na nové souvislosti. Navíc mnohé děti sice se svými rodiči navštívily různé 

víceméně umělé rekreační resorty po celém světě, ale reálné prostředí naší vlasti mimo 

města je pro ně málo známé. (Doubková, 2013, s. 10) 

 

7. 1. 2 Výchovný význam 

Výchovný význam tkví podle Svobodové (2014) v následujících bodech: 

 Prohlubuje se smyslové vnímání přírody, rozvíjí se správný vztah k životnímu 

prostředí, estetické a etické cítění. 

 Výběrem aktivit a širokou nabídkou činností přispíváme k uspokojení sociálních 

potřeb, rozvíjíme tvořivost a podporujeme samostatnost žáků, žáci se učí vzájemné 

pomoci a toleranci. 

 Dobrovolná účast na některých činnostech, přispívá k psychické pohodě dítěte. 

 Pobyt napomáhá při vytváření a prohlubování dobrých vztahů mezi dětmi ve třídě a 

začlenění problémových žáků do třídního kolektivu 

„Školy v přírodě, anebo celkově všechny školní pobytové akce, mají určitě výrazně 

pozitivní vliv na stmelení kolektivu, hlavně u tříd, které se ještě neznají.“ (Skálová, 2010, 

s. 5)  

Podle Skálové je hlavním přínosem neformální prostředí, kdy se v teplákách mezi pařezy 

každý ukáže, jaký ve skutečnosti je. Právě ve školách v přírodě poznáme, s jakými dětmi 

vlastně pracujeme. Dále dodává: Nejde jen o to, že učitelé dobře poznají své žáky. Efekt je 

i opačný. Ne každý vyučující má dar kamarádského přístupu při současném udržení 

autority. V mimoškolním prostředí maska přísnosti spadne a neoblíbená učitelka může 

v očích dětí stoupnout do netušených výšin. (Skálová, 2010) 

„Tento pobyt také umožňuje učiteli a vychovateli prostřednictvím kvalitního programu 

přispět ke stmelení dětského kolektivu, k začlenění problémových dětí, ke korekci 

základních hygienických návyků a k nácviku dodržování stanoveného režimu. Dětí se učí 

žít ve skupině, v níž je mu spolužák rovnocenným partnerem, nikoliv, jak bylo dosud 



33 
 

zvyklé, v rodině, kde rodiče ani sourozenci většinou rovnocennými partnery nejsou.“, 

dodává Ledvinka. (1998) 

Doubková konstatuje, že u žáků mladšího školního věku není nikterak překvapivé, že 

pobyt ve škole v přírodě je pro ně prvním delším pobytem bez rodičů. Na letní tábory 

nejezdí všechny děti. Překonání nejistoty, kterou děti zažijí, když se ocitnou bez rodičů, je 

dobrý příspěvek k jejich samostatnosti. (2013) 

Ze studie Smetáčkové  vyplývá,  že v žákovském pohledu plní škola v přírodě několik cílů, 

mezi nimiž děti nejvíce zdůrazňují zlepšení vztahů v kolektivu a dále pobyt ve zdravém 

prostředí. Dále děti předpokládají, že kvalitní škola v přírodě je bude bavit, přičemž zábava 

je pro ně opakem nudy. (2011) 

Cílem je tedy i navázání kvalitního kontaktu mezi žáky a třídním učitelem, nastartování 

vztahu vzájemné důvěry a vytvoření jakéhosi pevnějšího pouta.  

 

7. 1. 3 Vzdělávací význam 

Žáci poznávají nové prostředí, seznamují se s ním, poznávají nová místa, přírodní 

ekosystémy a organismy, které v nich žijí, uvádí Svobodová. (2014) 

Už tím, že přijíždíme do jiného místa naší vlasti, mimo domov, jsme vyzýváni, abychom se 

s danou oblastí podrobněji seznámili. Dobře připravené a zajímavě organizované 

vyučování ve škole v přírodě se pro mnoho žáků stává trvalou motivací k aktivnější školní 

činnosti a ke vstřícnějšímu přístupu i po návratu do města. Přímo se nabízí množství 

činností vedoucích k tvořivé práci dětí jednotlivě nebo ve skupinách se širokou možností 

využití mezipředmětových vztahů, dodává Ledvinka (1998) 

Dalším aspektem pro ŠVP je podle Doubkové změna organizace výuky, tedy příležitost 

k méně obvyklým formám práce. Školní třída i okolí školy má určitá omezení. Během 

dlouhých let se možnosti pro změny snadno vyčerpají. (Doubková, 2013) 

Pro školu v přírodě je typické zážitkové učení, které podrobněji popisuje Pelánek. Ve své 

knize uvádí, že klasická výuka se zaměřuje především na předávání znalostí, hry se hodí 

hlavně na trénink dovedností (např. obratnost, týmová práce). Zážitkové výukové 
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programy jsou vhodné především k ujasňování postojů, přičemž jde opravdu především o 

ujasňování – nesnažíme se účastníky zformovat podle našich představ, ale poskytujeme jim 

impulsy pro zamyšlení nad vlastními postoji. (Pelánek, 2010) 

Při pobytu ve škole v přírodě je využíváno osobnostní a sociální výchovy – jde o 

praktickou disciplínu zabývající se rozvojem klíčových životních – konkrétněji řečeno 

osobnostních a sociálních dovedností pro každý den. Je to disciplína zabývající se 

rozvojem životních kompetencí v oblasti osobního života se sebou samou/samým a života 

v mezilidských vztazích.  (Valenta, 2006) 

 

7. 2. Význam školy v přírodě pro učitele 

Školní psycholožka PhDr. L. Svobodová uvádí: „Adaptační pobyt by měl mít přínos jak 

pro žáky, tak i pro pedagogy. Je totiž výbornou šancí poznat žáky v jiném prostředí, 

z jiného úhlu, než je možné vidět ve škole. Jak se chovají v nejrůznějších situacích, denní 

době odloučeni od rodičů apod.  Pobyt realizovaný mimo školu má právě tu výhodu, že 

dává možnost vyniknout i těm, kteří jsou ve škole nevýrazní, přehlédnutelní nebo 

vyčleňovaní. Poskytne prostor pro vnímání spolužáků v komplexnějším pohledu a odkrývá 

možnost prezentovat se a ukázat vlastnosti, které ve školním prostředí zůstávají skryté 

(odvaha, empatie, organizační schopnosti apod.).“ (Svobodová L., 2015, s. 33) 

L. Svobodová dále dodává, že při vhodně zvoleném programu a správné skladbě aktivit 

nabízí tento pobyt učiteli dostatek možností získat přehled o fungování skupiny, vztazích 

mezi žáky i jejich rolích ve třídě (lídrech, šedých eminencích, vyčleňovaných žácích 

apod.), a umožní si tak potvrdit či vyvrátit obrázek, který si o nich do této doby učitel 

udělal. To vše je ale možné pouze tehdy, pokud bude učitel aktivním článkem, a nikoliv 

jen pasivním pozorovatelem dění. (Svobodová L., 2015) 

Valenta uvádí, že výjezdy mají tu výhodu, že lze koncentrovaně pracovat „bez odbíhání 

domů“, že lze pracovat s dynamikou skupiny jinak, než při setkání 1x ve škole, je možno 

pružněji pracovat s časem ve vztahu k potřebám účastníků a reálnému dění ve skupině 

(nelimituje nás zvonění), je možno využívat neznámého prostředí k outdoorovým 

aktivitám obvykle též přírodního prostředí výjezdu atd. (Valenta, 2006) 
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„Školní třída je specifickou vrstevnickou skupinou, kde je dítěti primárně přisouzena role 

spolužáka, jejímiž typickými znaky je souřadnost a nevýběrovost (sekundárně může získat 

i další role, např. roli vůdce, třídní hvězdy nebo outsidera).“ (Vágnerová, 2012, s. 345)  

Podle J. Svobodové umožní škola v přírodě učitelům žáky lépe poznat a vytvořit si 

přesnější obrázek o kolektivu i o jednotlivých osobnostech, liberálnější vztah mezi 

učitelem a žákem pozitivně ovlivňuje další práci s třídním kolektivem ve škole. (2014) 

„Učitelský pohled vyzdvihuje na škole v přírodě rovněž především její sociální funkce, a to 

jak ve vztahu k vrstevnickému kolektivu, tak i ve vztahu k vyučujícím. Hlavním cílem je 

z pohledu učitelek ve škole stmelení žákovského kolektivu a možnost poznat jednotlivé 

děti v novém světle, což následně mohou ve škole využívat pro zefektivnění 

pedagogického přístupu.“ (Smetáčková, 2011, s. 278) 

Ledvinka popisuje, že toto nepřetržité vícedenní působení může pedagog využít 

k dokonalému zmapování své třídy, k poznání povah, chování a jednání dětí v situacích, 

které ve škole běžně nenastanou. Zčásti poodhalí dosud skryté souvislosti, vztahy 

v kolektivu a dá se říci, že mnohem hlouběji pronikne i do soukromí dětí, do jejich 

mimoškolního života. Takto získané informace může rozumně využít při své další 

pedagogické práci. Umožňuje také učiteli prostřednictvím kvalitního programu přispět ke 

stmelení dětského kolektivu, k začlenění problémových dětí, ke korekci základních 

hygienických návyků a k nácviku dodržování stanoveného režimu. Dítě se učí žít ve 

skupině, v níž mu je spolužák rovnocenným partnerem. (Ledvinka, 1998) 

Doubková se domnívá, že mezi nejsilnější argumenty pro ŠVP je sociální aspekt, možnost 

soustředěného výchovného působení. Společný pobyt po delší dobu urychluje některé 

sociální procesy (negativní, ale i pozitivní) ve třídě a dává učiteli možnost je snadněji 

poznat a pracovat s nimi. Pokud nastávají v běžné třídě, jejich rozvoj je postupný a tím se 

může stát, že je přehlédnutelný. (Doubková, 2013) 

Při práci se třídou může učitel využít sociometrie. „Sociometrie je metoda sociální 

psychologie či sociologie, která se pokouší měřit, tzv. socioprefereční vztahy ve skupině, 

vzájemné sympatie a antipatie členů skupiny apod. Ve školní třídě je možno ztišťovat 

oblibu, neoblibu či autoritu jednotlivých žáků, což jsou informace velice důležité zejména 

pro práci třídního učitele.“ (Holeček, 2014, s. 125) 
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Učitel by měl výsledků sociometrie využít pro další práci se třídou. Cílem by mělo být 

vyváření kooperativního klimatu s prvky zdravé soutěživosti a s využitím sociálních 

potencialit třídy. 

Sociální klima je podstatnou podmínkou úspěchu pedagogického působení v rámci školy i 

v jednotlivých třídách. Je utvářeno především kvalitou vztahů a interakcí mezi jednotlivci. 

Sociální klima v rámci třídy závisí značně na vztahu pedagoga k dětem, na jeho očekávání, 

výchovném a vzdělávací stylu i osobnostních charakteristikách, uvádí Hadj Moussová 

(2012) 
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8. Osobnost učitele 

8.1. Profese učitele 

Vlastnosti učitele podle výzkumu osobnosti učitele a jejího vztahu k učitelské účinnosti byl 

proveden Ryansenem (1960) v USA. Ryans vytvořil Posuzovací stupnici vlastností učitele 

a zjistil, že úspěšný učitel bývá vřelý, chápavý, přátelský, odpovědný, soustavný, 

vynalézavý a nadšený.  

Učitel by jistě měl mít rád děti i práci s nimi, avšak musí to jít ruku v ruce s profesionálním 

odstupem a s citem odpovědnosti. Z toho podle Fontany vlastně vyplývá, že další 

vlastností úspěšných učitelů je, že jsou sami citově zralí. (Fontana, 2014) 

Hadj Moussová považuje profesi učitele za jednu z nejnáročnějších, a to z toho důvodu, že 

jde o nejnáročnější povolání samo o sobě, navíc je vykonáváno v neustále se 

proměňujících podmínkách sociálních i společenských. (Hadj Moussová, 2012) 

„Profese učitele klade na jedince řadu nároků. Jde o jeho osobnostní charakteristiky i o 

jeho profesní kompetence. Profese v sobě obsahuje také řadu rizik, kterých si musí být 

učitel vědom, aby se jim mohl vyhnout – rizika z přílišného odstupu od žáků nebo naopak 

přílišného zaangažování, rizika přebírání zodpovědnosti za žáky, místo jejich vedení 

k vyššímu vzdělávání a rozvoji osobnosti.“ (Hadj Moussová, 2012, s. 68) 

 

8.2. Vliv profese na osobu učitele 

Při práci působí na učitele jak fyzická, tak psychická zátěž. 

„Pokud jde o fyzickou zátěž, je překvapivé, že učitelé sami většinou nehodnotí svou 

profesi za nadprůměrně fyzicky zátěžovou. Avšak na druhé straně mnoho učitelů pociťuje 

po vyučování fyzickou únavu, časté jsou stížnosti na bolesti nohou aj. Specifickým 

problémem či „nemocí z povolání“ je u učitelů hlasová zátěž. 

Ještě významnější je svými negativními důsledky pro zdraví učitelů psychická zátěž. Podle 

Řehulky a Řehulkové (1998) je zde možno rozlišovat tři složky zátěže: 

 senzorická zátěž – způsobená vysokými nároky na zrak a sluch učitele 
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 mentální zátěž – vyvstává při práci s žáky, s řízením třídy, s poznáváním a 

formováním osobnosti žáků aj. 

 emocionální zátěž – učitel je často emocionálně angažován na sociálních vztazích, 

jež v jeho práci vznikají.“            (Průcha, 2002, s. 66) 

 

Kohoutek popisuje výsledky studie Státního zdravotního ústavu provedenou v roce 2002. 

Studie byla zaměřena na psychickou pracovní zátěž, stres, hardiness (odolnost vůči 

zátěžím, osobnostní nezdolnost, zvýšená rezistence), rizikové typy chování a postojů, 

povědomost učitelů o svém zdravotním stavu a na další zdravotní rizika. 

Výsledky studie pracovníků Státního zdravotního ústavu potvrzují: 

 vysokou psychickou pracovní zátěž téměř u 80 % učitelů, 

 nadměrný stres u 60 %, 

 sníženou odolnost vůči stresu u 25 %, 

 nedostatky v životosprávě u 90 % učitelů.    (Kohoutek, 2010) 

 

Zvýšená psychická pracovní zátěž byla u učitelské profese prokázána opakovaně v celé 

řadě výzkumných projektů.  

 

„Učitelé základních škol jsou v odborné literatuře na základě četných studií řazeni mezi 

profese se zvýšenou psychickou zátěží. Náplň činnosti učitelů se podle Žídkové a 

Martinkové v posledních 10 letech výrazně změnila. Důraz je kladen nejen na složku 

edukační, ale také na zvýšené nároky na sociální interakci. Cílem práce bylo předložit 

podklady o psychické zátěži učitelů pro účely kategorizace prací. Výzkumu pomocí 

dotazníků se zúčastnilo 142 učitelů, sledováno bylo subjektivní hodnocení pracovní 

psychické zátěže, fyzické příznaky únavy, dlouhodobé neurotické potíže, potíže související 

se syndromem vyhoření, subjektivní hodnocení zdravotního stavu, spokojenost 

s povoláním a pracovní stresy. Výsledky ukázaly zvýšenou psychickou zátěž při práci, 

negativně byl hodnocen zvláště časový tlak, zatěžující zodpovědnost a úbytek výkonnosti. 

Přetížení se projevilo ve zvýšené nervozitě a psychické únavě na konci pracovního dne, 

třetina učitelů uváděla dlouhodobé neurotické potíže, desetina silné příznaky vyhoření. 

Nejvíce zastoupenými stresory byly postavení učitele ve společnosti, problémy s žáky a 

nároky profese na psychické procesy.“ (Židková, Martinovská, 2003, s. 6) 
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„Každý pedagog se denně setkává s mnoha problémovými situacemi. Zabývá se organizací 

výuky, nekázní žáků, řeší vztahy s kolegy či s vedením školy. Pramenem konfliktů mohou 

být i některá jednání s rodiči. Na učitele se valí též požadavky nadměrné administrativy.“ 

uvádí Bártová (2009) a dodává: „Aby podání dobrého výkonu učitelů zůstalo zachováno, 

měli by toto povolání vykonávat spíše ti, kterým vyhovuje pracovat pod mírným tlakem.“  

„Výjezd se žáky je pro učitele náročný v mnoha směrech. Náročnost je možné do jisté míry 

kompenzovat dobrou přípravou, ale i tak je pobyt mimo domov a školní lavice ve skupině 

vrstevníků pro děti neobvyklou situací. Učitel tedy kromě řízení vzdělávacího programu 

řeší i výchovné záležitosti. A to jak celé třídy, menších skupin, tak jednotlivců. U mladších 

žáků bývá problémem různá míra schopnosti sebeobsluhy ve výjimečných podmínkách 

(děti nevědí, jak se oblékat podle počasí, nevědí, co s mokrým oblečením, atd.)“ 

(Doubková, 2013, s. 54) 
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9. PRAKTICKÁ ČÁST 

 

9. 1 Stanovení hypotéz 

 

Hypotéza 1  

Předpokládám, že více než 60 % učitelů vyjíždí do školy v přírodě z vlastního zájmu a 

přesvědčení. 

 

Hypotéza 2  

Předpokládám, že více než 40 % učitelů využívá při organizaci školy v přírodě služeb 

agentur. 

 

Hypotéza 3 

Lze předpokládat, že více než 50 % učitelů vybírá lokalitu školy v přírodě na základě 

doporučení jiných vyučujících. 

 

Hypotéza 4 

Předpokládám, že více než 30 % vyučujících není za organizaci a účast ve škole v přírodě 

finančně ohodnoceno. 

 

 

9. 2 Způsob sběru a zpracování dat 

 

Pro praktickou část diplomové práce jsem zvolila kvantitativní výzkum, založený na 

dotazníkovém šetření, který je vhodný pro hromadné získávání údajů. Chtěla jsem zjistit, 

zda školy v České republice organizují pro své žáky školy v přírodě a pokud ano, s jakými 

zkušenostmi se setkávají. Pokud ne, jaké důvody je k tomu vedou. Pracovala jsem tedy 

s velkým vzorkem respondentů.  

Dále jsem použila metodu rozhovoru, díky které jsem chtěla nahlédnout pod povrch dané 

problematiky podrobněji. 

Na základě prostudovaných informačních zdrojů (knih, článků, výzkumných zpráv, 

elektronických zdrojů, ale i konzultací se zkušenějšími učiteli) jsem sestavila dotazník, 

který obsahuje 26 položek. V rámci předvýzkumu jsem požádala své kolegyně o vyplnění 
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dotazníku. Zajímalo mě, zda otázkám porozuměly stejně, jak jsem měla v úmyslu, zda by 

nějakou otázku doplnily, upravily či naopak vyškrtly. Na základě tohoto předvýzkumu 

jsem některé položky upravila tak, abych získala konkrétnější odpovědi. Dotazník tak 

získal svou konečnou podobu. V dotazníku jsem použila otázky škálové, uzavřené, 

otevřené i polouzavřené. 

Dotazník byl určen učitelům působícím na prvním stupni základních škol. Abych získala 

odpovědi od respondentů po celé České republice, využila jsem pro dnešní dobu oblíbený 

způsob, a to sociální síť, respektive skupinu určenou právě prvostupňovým učitelům.  

Dále jsem oslovila své kolegyně na škole, ve které působím, a také kolegyně – studentky. 

Výzkum probíhal po dobu dvou měsíců. Dotazníkového šetření se účastnilo 112 

respondentů.  

 

 

9. 3 Interpretace dotazníkového šetření 

 

1. Ve kterém kraji ČR působíte? 

 

První položkou v dotazníku jsem chtěla doložit fakt, že se dotazníkového šetření zúčastnili 

učitelé ze všech krajů České republiky. Celkově se dotazníkového šetření zúčastnilo 112 

respondentů. 

Na tuto položku odpovídali nejčastěji respondenti ze Středočeského kraje (39 respondentů) 

a Ústeckého kraje (15 respondentů). Mohu se domnívat, že tyto údaje mají souvislost se 

zhoršeným životním prostředím, životem ve městě a nedostatečným kontaktem s přírodou, 
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z čehož pramení snaha učitelů o nápravu. Naopak nejméně zastoupený je Jihočeský kraj (2 

respondenti), dále pak Karlovarský, Plzeňský a Pardubický (každý po 3 respondentech).  

 

2. Pořádá Vaše škola pobyt ve škole v přírodě pro žáky 1. stupně? 

 

Druhou položkou v dotazníkovém šetření jsem hodlala zjistit, v jaké míře školy pro své 

žáky pobyty ve škole v přírodě pořádají. Podle získaných dat organizuje školu v přírodě 

102 škol z celkového počtu 112, což činí 91,07%.  Toto zjištění mě překvapilo, protože 

jsem se domnívala, že učitelé v takové míře do školy v přírodě v dnešní době nevyjíždějí. 

Je však možné, že na tento dotazník odpovídali ve značné míře respondenti ze škol, které 

školu v přírodě organizují. Domnívám se, že učitelé, kteří ŠVP neorganizují, neprojevují o 

ŠVP zájem, neměli ani zájem tento dotazník vyplňovat.  

 

3. Účastníte se pobytu ve škole v přírodě a) z vlastního přesvědčení?, b) z nařízení vedení 

školy? c) neúčastním se. 
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Cílem této otázky bylo ověřit hypotézu č. 1., kdy předpokládám, že více než 60 % učitelů 

vyjíždí do školy v přírodě z vlastního zájmu a přesvědčení. Domnívám se totiž, že pokud 

není učitel přesvědčen o smyslu této akce z jakéhokoliv důvodu, neměl by pro své žáky 

tento pobyt realizovat. Zároveň mě zajímalo, kolik učitelů musí pobyt ve škole v přírodě 

organizovat z nařízení vedení školy.  

 

Na tuto položku odpovídalo celkem 102 respondentů. Výsledky výzkumu ukázaly, že 12 

respondentů do školy v přírodě nejezdí, přestože jim to vedení školy umožňuje. Přičtu-li 

těchto 12 respondentů k 10 respondentům z položky č. 2, dostávám se k číslu 22 

respondentů z celkového počtu 112, kteří do školy v přírodě vůbec nejezdí. O důvodech, 

které k tomu učitele vedou, se budu podrobněji zmiňovat u položky č. 26. 

Dále je z grafu patrno, že 7 respondentů jezdí se svými žáky do školy v přírodě pouze 

z nařízení vedení školy. Tento údaj mě vede k zamyšlení, zda je to dobře. Myslím si totiž, 

že pokud člověk není přesvědčen o významu toho, co dělá, nemá to ten správný efekt jak 

pro něj samého, tak pro žáky, které má takový učitel na starost. 

Posledním údajem z grafu je 83 respondentů, kteří do školy v přírodě vyjíždějí z vlastního 

zájmu a přesvědčení. Těchto 83 respondentů z celkového počtu respondentů 

odpovídajících na tuto otázku, činí 84,66 %.  

Tímto údajem se tedy hypotéza č. 1 potvrdila.  

 

4. Délka Vaší učitelské praxe 
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Tuto položku jsem do dotazníku zařadila proto, že mě zajímalo zastoupení učitelů 

vyjíždějících do školy v přírodě vzhledem k délce jejich pedagogické praxe, potažmo věku. 

Organizace školy v přírodě a samotný pobyt je náročný jak po fyzické, tak psychické 

stránce, na což musí být učitelé připraveni. Bezproblémový průběh akce vyžaduje také 

určité pedagogické zkušenosti. 

Na tuto položku reagovalo celkem 80 respondentů, 3 respondenti na tuto otázku 

neodpověděli.  

Podle grafu je zřejmé, že i začínající učitelé s délkou praxe do tří let (16 respondentů), si 

na takovou náročnou akci troufají. Dále odpovědělo 25 respondentů s dobou praxe od 4 do 

10 let a 26 respondentů s praxí od 11 do 20 let. Domnívám se, že právě tyto dvě hranice 

jsou vzhledem k předpokládanému věku a fyzické zdatnosti učitelů pro organizaci ŠVP 

nejpříhodnější. Poslední možnost, tedy délku praxe 21 a více let, zvolilo 45 respondentů, 

což je myslím poměrně vysoké číslo a poukazuje na zdatnost našich učitelů. 

 

5.  Kolikadenní pobyt ve škole v přírodě organizujete? 

 

 

Na tuto položku opovědělo celkem 90 respondentů. 53 respondentů zaškrtlo délku pobytu 

ve škole v přírodě do 5 dnů. Důvodem je jak personální pokrytí akce, tak zcela určitě 

finanční stránka. Předpokládám, že školy začínají s pobytem v pondělí a v pátek končí. 

Pokud není do pobytu zahrnut víkend, znamená to pro školu finanční úlevu za platbu 

odpracované doby. Druhá, nejčastěji zaškrtnutá možnost, byla do sedmi dnů. Tuto možnost 

zaškrtlo 28 respondentů. Jedná se zřejmě o pobyty od soboty do soboty tak jak, bývá 

zvykem v ubytovacích zařízeních. Některé školy pořádají dokonce delší pobyty – tuto 
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možnost zvolilo 8 respondentů. Poslední, nejméně častou odpovědí, byla délka pobytu do 

tří dnů, a to pouze v 1 případě z celkového počtu respondentů. V takovém případě je však 

diskutabilní, zda se jedná o školu v přírodě nebo školní výlet. 

 

6. Podle jakého kritéria vybíráte školu v přírodě?  

 

Touto položkou dotazníku jsem chtěla ověřit hypotézu č. 3 a zjistit, která kritéria jsou pro 

vyučující při volbě lokality školy v přírodě důležitá, a podle kterých se rozhodují, kde 

pobyt realizovat. Domnívám se, že pro více než 50 % vyučujících jsou důležité zkušenosti 

jiných vyučujících, že budou „sázet na jistotu“ a pro zajištění bezpečného a vhodného 

prostředí pro své žáky budou vybírat lokalitu školy v přírodě na základě dobrých 

zkušeností jiných učitelů, kterým důvěřují. Na tuto položku reagovalo celkem 90 

respondentů. 

Z výsledků dotazníku vyplývá, že pro 17 respondentů je důležitá především cena pobytu. 

Podle reakcí respondentů je zřejmé, že někteří učitelé mají problém právě s finanční 

stránkou pobytu, tedy finanční náročností pro rodiče, kdy ne všichni rodiče jsou schopni 

takový pobyt uhradit. 5 respondentů uvedlo, že sledují recenze na webových stránkách 

ubytovacích zařízení a spoléhají se na informace a recenze, které zde naleznou. 31 

respondentů (34 %) důvěřuje při volbě lokality jiným vyučujícím - zpravidla známým, 

kteří se o své zkušenosti podělí a dané místo doporučí. Pro 14 respondentů je důležitá 

vzdálenost od místa školy. Kratší vzdálenost se odrazí na ceně za dopravu a je také 

výhodná při výjezdu s nejmenšími dětmi. 23 respondentů uvádí další důvody. Vybírají 
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například místa, která osobně znají, volí podle kapacity a volného termínu ubytovacího 

zařízení, vhodnosti okolí pro výlety, sportovní akce či jiné atraktivní činnosti. Respondenti 

vybírají lokalitu také podle toho, zda je zde zajištěn odpolední program agenturou. Někteří 

respondenti uvádí, že lokalitu školy v přírodě volí na základě osobní návštěvy ubytovacího 

zařízení a sledují např. čistotu a prostornost chatek či pokojů nebo množství stravy a její 

pestrost. Mezi další kritéria ale patřila i bezbariérovost objektu nebo nízká míra dopravy 

v okolí. 

Výsledky tohoto šetření mou hypotézu vyvrátily. 

 

7. Kolik dětí skutečně připadá na jednoho dospělého? 

 

 

 

Jak uvádím v teoretické části, profese učitele je velmi náročná. S narůstajícím počtem 

žáků, které má učitel na starost, se zvyšuje i zatížení, které na učitele působí. Zajímám-li se 

o náročnost práce učitele, je důležité udělat si představu, kolik žáků mají vůbec na starost. 

Nejčastěji zvolenou variantou je počet dětí od 11 do 15, tedy počet dětí, který je běžný při 

sportovních akcích (lyžařských kurzech, apod.). Tuto možnost zvolilo 38 respondentů, 

z celkového počtu 90 respondentů, kteří tuto položku vyplnili. 19 dotazovaných 

respondentů dohlíží na malou skupinku dětí v počtu do deseti, což je myslím pro učitele 

velmi příjemný počet. 12 respondentů zaškrtlo možnost 16 – 20 dětí. 20 učitelů vyjíždí 

s počtem dětí od 21 do 25 – tedy všemi dětmi v běžné třídě. Bohužel jsou i učitelé, a to 

podle výzkumu v 1 případě, kdy se starají o 26 a více dětí. Tento počet je podle mého 

názoru opravdu vysoký a na učitele klade značné nároky. Toto zjištění mě vede k otázce, 

zda je možné při takovém počtu dětí vůbec dodržet bezpečnost celé akce. Navíc podle 
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metodického pokynu MŠMT nesmí na mimoškolní akci připadnout více než 25 žáků na 1 

dozorující osobu s výjimkou stanovenou ředitelem příslušné školy. 

 

8. Kolik hodin denně s dětmi skutečně trávíte? 

 

 

 

Touto položkou dotazníku jsem hodlala zjistit, kolik hodin denně učitelé při pobytu ve 

škole v přírodě s dětmi skutečně tráví.  

Přestože Zákoník práce uvádí jako pracovní dobu 8,5 hodiny, z dotazníkového šetření je 

zřejmé, že tato doba je dodržena jen v 7 případech z celkového počtu 90 respondentů. 

Personální obsazení školy v přírodě je v takovém případě řešeno buď vlastními 

vychovateli, nebo učitelé využívají instruktorů agentury, která školu v přírodě zajišťuje. 23 

respondentů zvolilo možnost 9 – 12 hodin a 22 respondentů 13 – 18 hodin. 38 respondentů 

však uvádí, že s dětmi tráví dokonce 19 – 24 hodin. Tráví tedy s dětmi celý den od chvíle, 

kdy ráno vstávají až do večera, kdy usínají. Některé děti, zvláště ty nejmenší se však v noci 

budí, potřebují jít na toaletu, stýská se jim atd. I v této době je jim vyučující k dispozici.  

Uvědomíme-li si, že jsou vyučující takto vytíženi po dobu pěti dnů, je jasné, že je pro ně 

takový pobyt vyčerpávající jak po fyzické, tak psychické stránce.  
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9. Připravujete se na ŠVP sami nebo ve spolupráci s agenturou? 

 

 

 

Cílem této položky bylo zjistit, zda učitelé připravují školu v přírodě sami, nebo zda 

využívají služeb agentur, které se těmito pobyty zabývají. Domnívám se, že z důvodu 

organizační náročnosti zajištění programu pro žáky a z důvodu personálního pokrytí, 

využívá těchto služeb více než 40 % učitelů.  

Na tuto položku reagovalo celkem 90 respondentů. 24 respondentů (27 %) uvedlo, že při 

organizaci a zajištění pobytu ve škole v přírodě služeb agentur využívá. 66 respondentů 

uvedlo, že celý pobyt organizují sami a služeb agentur nevyužívají. Podrobněji se budu o 

těchto důvodech zmiňovat u následující položky.  

Tímto zjištěním byla má hypotéza vyvrácena.  

 

10.  Zdůvodněte svou volbu u otázky č. 9 

Učitelé, kteří upřednostňují výjezd do školy v přírodě s agenturou, se shodují na dobré 

spolupráci s vychovateli – zaměstnanci agentury, kteří mají pro děti připravený a dobře 

zorganizovaný program. Pochvalují si zároveň rozložení odpovědnosti za žáky, ale 

především možnost odpočinku, kdy nemusí být plně zaměstnáni 24 hodin. Tento 

odpočinek je důležitý nejen po fyzické a psychické stránce učitele, ale nabízí také možnost 

účastnit se aktivit s dětmi pasivně – fotit, sledovat žáky zpovzdálí, provádět diagnostiku 

kolektivu. Většina učitelů se shoduje i na tom, že je pro ně takový pobyt pohodlnější a lépe 

si ho s dětmi užijí. Někteří zmiňují i potřebu dětí poznat jiné autority a jednat s jinými 
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lidmi. Navíc, pokud je instruktorem agentury muž, je to obrovské plus navíc. Právě 

mužský element v českém školství velmi chybí. 

Učitelé, kteří služeb agentur nevyužívají, tak často činí z důvodu finančního, kdy je cena 

pobytu navýšena právě o platbu agentuře. Dalším důvodem, na kterém se učitelé shodují, 

je fakt, že pobyty, resp. cíle pobytu plánují podle potřeb třídy (ušité třídě na míru). Shodují 

se na tom, že své žáky znají nejlépe, proto volí takové aktivity, které danému kolektivu 

spíše vyhovují. Někteří respondenti však jako důvod uvedli špatné zkušenosti s agenturou, 

nespolehlivost instruktorů či nespokojenost s programem.  

 

11. S jakým cílem do školy v přírodě vyjíždíte?   

 

 

Touto položkou dotazníku jsem chtěla zjistit, za jakým účelem učitelé školu v přírodě 

organizují. V tomto případě mohli respondenti uvést více možností. Na tuto položku 

odpovědělo 90 respondentů. V položce č. 12 pak respondenti uváděli konkrétní cíle.  

Respondenti ve 42 % uvedli zdravotně rekreační cíl. Takový pobyt je pak plánován 

s převahou herních a sportovních aktivit na čerstvém vzduchu, zaměřen na turistiku a 

zvýšení kondice. 29 % respondentů uvádí výchovný cíl, kterým je lepší poznání dětí, 

diagnostiku kolektivu, prostor pro spolupráci, zlepšení vztahů a klima ve třídě. 22 % 

respondentů uvedlo jako cíl tohoto pobytu vzdělávání – zpravidla jde o vzdělávání 

v oblasti Člověk a jeho svět, Člověk a jeho zdraví.  Zbylí respondenti (7 %) volili další 

cíle, kterými jsou například seznámení nového kolektivu, tzv. adaptační pobyty, 
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pozorování dětí v různých situacích netypických pro školní prostředí, environmentální 

programy.  

 

12. Jaký význam má škola v přírodě pro Vás jako učitele? 

Podle dotazníkového šetření se respondenti shodují na několika bodech, které jsou důležité 

pro jejich další práci s dětským kolektivem. Jde zejména o stmelení kolektivu, budování 

důvěry, prohloubení vzájemných vztahů mezi žáky, ale také mezi učitelem a žáky. Učitel 

má možnost poznat své žáky i v netypických situacích, v jiném prostředí a bez kontaktu 

s rodiči. Toto poznání učitelé využívají k diagnostice kolektivu a k prevenci sociálně 

patologických jevů ve třídě. Zároveň děti poznávají svého učitele v jiném než školním 

prostředí, zjišťují, že je také „člověk“.  Dalším velmi důležitým bodem je společně 

strávený čas, společné zážitky, využití jiných metod práce, prostor pro vyzkoušení 

množství aktivit a her, na které není ve škole čas ani prostor. Tyto společně strávené chvíle 

pak pozitivně působí na atmosféru v kolektivu.  

 

13. Je Vaše účast ve ŠVP finančně ohodnocena? Jakým způsobem jste ohodnocen (a)? 

 

 

 

Na tuto položku odpovídalo celkem 86 respondentů, 4 respondenti tuto položku nevyplnili. 

Respondenti ve 38 případech uvádí, že jsou za vykonanou práci a strávený čas ve škole 

v přírodě odměněni mimořádnou finanční odměnou. Někteří dokonce uvedli částku, která 
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se v několika případech pohybovala kolem jednoho tisíce korun. 9 respondentů uvedlo, že 

jsou ohodnoceni osobním ohodnocením, 7 respondentů uvedlo jiný způsob. V takovém 

případě zmiňovali například možnost výběru náhradního volna, ale především spíše slovní 

pochvalu od vedení a rodičů. 32 respondentů, tedy 37 %, uvádí, že za tuto práci „navíc“ 

nejsou nijak finančně ohodnoceni. Ze strany učitelů je tento fakt brán jako negativní 

stránka pobytů a uvádí, že v každém jiném zaměstnání by za práci přesčas dostali 

zaplaceno. Stejně tak uvedená mimořádná odměna je považována spíše za výsměch 

učitelům. Respondenti však také zmínili, že jim nejde o finanční odměnu, ale o jejich žáky 

a společně strávené chvíle.  

Touto položkou jsem rovněž chtěla ověřit hypotézu č. 4, kdy předpokládám, že více než 30 

procent vyučujících není za organizaci a účast na škole v přírodě finančně ohodnoceno. 

V době, kdy si učitelé stěžují na současné finanční ohodnocení své profese, se domnívám, 

že ani za tuto práci navíc nejsou finančně odměněni. 

Má hypotéza byla potvrzena.  

 

14. Setkal (a) jste se při pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

 

 

 

Jak je z grafu u položky č. 14 zřejmé, se špatnou zkušeností se školou v přírodě se setkalo 

47 respondentů, tj. 52 % z celkového počtu 90 respondentů, kteří na tuto položku 

odpověděli. Více než polovina vyučujících tedy musí během pobytu řešit nějakou 
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komplikaci, což je další faktor, který negativně působí na průběh pobytu a zatěžuje 

vyučujícího. Ke konkrétním zkušenostem se respondenti vyjadřovali v následující položce. 

 

15. O jakou nepříjemnou zkušenost šlo? 

 

 

Na položku č. 15 odpovídalo 47 respondentů. Zvolit mohli více možností. 

Dotazníkové šetření ukázalo, že šlo zejména o zdravotní problémy, a to v 15 případech. 

Mezi tyto problémy patří např. střevní potíže, výskyt vší, infekční epidemie či jednodenní 

horečky způsobené steskem po rodičích.  Ve 14 případech uváděli respondenti 

nevyhovující ubytování, jako např. nedostatečné prostory ve společenské místnosti, kde 

nemohl probíhat program pro případ špatného počasí, malé pokoje, nepořádek, špína, zima 

v chatkách. 9 respondentů si stěžovalo na špatné hygienické podmínky a ve stejné míře i na 

nevhodné stravování, kdy uvádí buď malé porce jídel, nebo neschopnost zajistit dietní 

stravu, přestože byla přislíbena a zaplacena. V 6 případech uvádí učitelé selhání práce 

agentury, kdy šlo zejména o nevhodný přístup instruktora k žákům, nezvládnutou 

organizaci či nezkušený personál agentury. 2 respondenti uvádí problém s dopravcem – 

autobus ve špatném technickém stavu. Ve 2 případech byla uvedena živelní pohroma. 

V tomto případě šlo o záplavy.  

Kromě nabídnutých možností uvedlo 11 respondentů jiné potíže, jako např. problém s 

chováním některých rodičů, zpravidla velmi úzkostlivých. V jednom případě šlo také o 

nevyzvednutí dítěte po návratu, telefonování dětem nebo učiteli několikrát denně, což 
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narušovalo program pobytu. Jako další negativní zkušenost uvedli učitelé krádež či 

nevhodné chování dětí.  

 

16. Museli jste pobyt ve škole v přírodě předčasně ukončit? 

 

 

 

V položce č. 16 jsem hodlala zjistit, zda museli učitelé z jakéhokoliv důvodu předčasně 

ukončit pobyt ve škole v přírodě. Přestože tato položka byla určena vyučujícím, kteří 

uvedli u položky č. 15 problémy při pobytu, odpověděli na ni i učitelé, kteří žádné 

problémy neuváděli. Celkem tak na tuto položku reagovalo 71 respondentů. 

I když musí učitelé při pobytu ve škole v přírodě řešit různé problémové situace, jak bylo 

uvedeno u položky 15, jen 5 respondentů muselo kvůli těmto důvodům pobyt ukončit. Tato 

situace je velmi nepříjemná jak pro vyučující, tak pro děti. Vyučujícím to přináší další 

práci od informování rodičů, zajištění předčasné dopravy zpět až po administrativní úkony 

spojené s jednáním se zúčastněnými stranami, pojišťovnou, finančním vyrovnáním atd. 

Děti se musí vyrovnat se zklamáním, špatným zážitkem, což vyžaduje od učitele citlivé 

jednání, prodiskutování situace s dětmi. 
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17. Podařilo se Vám splnit cíle pobytu ve škole v přírodě? 

 

Tato položka dotazníkového šetření má návaznost na položku č. 11, kdy jsem zjišťovala 

cíle, se kterými vyučující se žáky do školy v přírodě vyjíždějí. V této položce jsem 

respondenty požádala o zhodnocení naplnění jejich cílů. Tuto položku vyplnilo celkem 90 

respondentů. 

Jak je patrno z tohoto grafu, 3 respondenti nedokázali splnění svých cílů zhodnotit. 2 

respondenti uvádí možnost „spíše ne“. Žádný respondent nezaškrtl možnost „ne“. 26 

respondentů zhodnotilo, že cíle byly spíše splněny, 59 respondentů uvádí, že svých cílů 

dosáhli. Mohu se tak domnívat, že učitelé, kteří na pobyt ve škole v přírodě se svými žáky 

vyjeli, byli se svou prací spokojeni, což svědčí, podle mého soudu, o jejich profesionalitě.  

 

18. Shledáváte pobyt ve škole přírodě přínosný pro vaši další práci? 

 

V této položce dotazníku měli respondenti zhodnotit, zda shledávají pobyt ve škole 

v přírodě přínosný pro jejich další práci se třídou. Zajímalo mě, zda se jejich práce se 
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třídním kolektivem změnila k lepšímu či přinesla jiné klady. Tuto položku vyplnilo celkem 

90 respondentů. 

Z dotazníkového šetření je zřejmé, že 64 respondentů plně spatřuje smysl v pořádání školy 

v přírodě. K nim se přidává 24 respondentů, kteří zhodnotili tuto otázku jako „spíše ano“ – 

tedy s drobnými výtkami.  

V žádném případě se nestalo, že by respondenti, kteří do školy v přírodě vyjížděli, neviděli 

v těchto pobytech přínos pro jejich další práci, za což jsem velmi ráda. Jeden respondent 

nedokázal na tuto otázku odpovědět. Jen v 1 případě byla zvolena možnost „ spíše ne“. 

Mohu se tedy jen domnívat, že se takový učitel setkal buď s nějakou nepříjemnou 

zkušeností, nebo byl nezkušený a program pobytu nebyl šťastně naplánován. 

 

19. Zdůvodněte, prosím, své tvrzení. 

Touto položkou jsem chtěla zjistit konkrétní příklady, kterými by respondenti své tvrzení 

zdůvodnili. Respondenti uváděli více příkladů. Většina respondentů dokládá, že se klima 

v jejich třídě zlepšilo, protože během pobytu vznikala mezi dětmi nová přátelství, zlepšily 

se vztahy mezi žáky samotnými, ale také vztah mezi žáky a učitelem. Děti se naučily lépe 

spolupracovat, komunikovat a respektovat ostatní. Děti se také více osamostatnily, naučily 

se vědomé kázni. Učitelé viděli také přínos v lepším poznání učiva, které bylo díky pobytu 

spojeno s praxí, přírodou. Při výuce ve škole si pak děti vše lépe vybavovaly a pamatovaly. 

V neposlední řadě respondenti uváděli společné zážitky, vzpomínky. Učitelům se podařilo 

posílit kompetence svých žáků, ve třídě se jim později lépe pracovalo. 

 

20. Byl pro Vás pobyt ve škole v přírodě fyzicky náročný? 
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Jak uvádím v teoretické části, profese učitele je náročná jak po fyzické, tak po psychické 

stránce. Zajímalo mě tedy, do jaké míry zhodnotí respondenti pobyt školy v přírodě jako 

náročný nejprve po fyzické stránce. Tuto položku vyplnilo celkem 90 respondentů. 

Jak ukazují výsledky dotazníku, fyzická náročnost takového pobytu je zřejmá. Celkově 28 

dotazovaných shledává, že je pro ně pobyt ve škole v přírodě náročný, dalších 31 

respondentů zvolilo možnost spíše ano. 7 respondentů se nedokázalo k této položce 

vyjádřit. 18 respondentů si na fyzickou únavu spíše nestěžuje, dalších 6 respondentů 

neohodnotilo pobyt ve škole v přírodě za fyzicky náročný. Mohu tak usuzovat, že 

respondenti, kteří neshledávají pobyty jako fyzicky náročné, jsou buď zvyklí na fyzickou 

zátěž, nebo využívají služeb agentur a o práci s dětmi se dělí s instruktory agentury či 

vychovateli. 

 

21. Byl pro Vás pobyt ve škole v přírodě psychicky náročný? 

 

Další položkou dotazníku jsem zjišťovala psychickou náročnost pobytů ve škole v přírodě. 

Na tuto otázku odpovědělo celkem 90 respondentů. 

Co se týče psychických nároků kladených na učitele, 38 respondentů zaškrtlo možnost 

„ano“ a 27 respondentů možnost „spíše ano“. V porovnání s fyzickou zátěží zde vidíme 

jistý nárůst. Mohu se tak domnívat, že učitelé shledávají pobyty ve škole v přírodě 

náročnější spíše psychicky než fyzicky. Dalších 5 respondentů nedokázalo míru psychické 

náročnosti posoudit. Pro 2 respondenty není takový pobyt psychicky náročný a 18 

respondentů zaškrtlo možnost „spíše ne“.  
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22. Pociťoval (a) jste při pobytu ve škole v přírodě stres? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak jsem uvedla u položky č. 14, 47 respondentů uvedlo, že se během pobytu ve škole 

v přírodě setkali s nějakou nepříjemnou zkušeností. Takové situace mohou být pro 

vyučujícího stresové. Zajímalo mě tedy, zda respondenti pociťovali během pobytu stres. 

Na tuto položku odpovědělo celkem 90 respondentů. 

Podle výsledků dotazníku 11 respondentů nepociťovalo při pobytu ve škole v přírodě 

jakýkoliv stres. Dalších 33 respondentů zvolilo možnost „spíše ne“, což svědčí o velké 

psychické odolnosti těchto učitelů. Shledávám zde také souvislost s položkou č. 14, kdy 

téměř stejné množství respondentů uvádí, že se při pobytu nesetkali s nepříjemnou 

zkušeností. 11 dotazovaných se k otázce nedokázalo vyjádřit. 19 respondentů zaškrtlo 

možnost „spíše ano“ a 18 respondentů zvolilo možnost „ano“. 

Vyučující, kteří pociťují při pobytu ve ŠVP stres se ve většině případů shodli, že je pro ně 

stresující vědomí zodpovědnosti za svěřené děti, a to po dobu 24 hodin denně. Rovněž 

prožívali stresové situace při řešení situací, které pobyt jakkoliv zkomplikovaly – např. 

problémy s ubytováním, zdravotní potíže či úrazy dětí, vměšování rodičů do průběhu 

pobytu atd., viz položka č. 15. Respondenti rovněž uvedli jako zdroj stresu nadmíru 

administrativy a náročnou organizaci pobytu. Respondenti také uvedli, že míra stresu byla 

umocněna nedostatkem kvalitního spánku a odpočinku.  
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23. Ohodnoťte, prosím, spolupráci s rodiči 

 

Pobyty ve škole v přírodě se týkají zejména vyučujících a jejich žáků. Rodiče žáků jsou 

však v těchto pobytech také zainteresováni a učitelé se neobejdou bez vzájemné 

komunikace a spolupráce s nimi. Zajímalo mě tedy, jak respondenti hodnotí spolupráci 

s rodiči.  

Podle výsledku dotazníku je zřejmé, že spolupráce s rodiči je takřka bezproblémová. Jen 1 

respondent uvádí špatnou zkušenost s rodiči, 1 vyučující se nedokázal k této otázce 

vyjádřit. Celkově na tuto otázku odpovědělo 90 respondentů. 

25. Zorganizoval (a) byste pobyt ve škole v přírodě znovu? 

 

Respondenti dotazníku se také vyjadřovali k otázce, zda by pobyt ve škole v přírodě 

zorganizovali znovu. I přes negativní zkušenosti, které uvádím u položky č. 15, by tento 

pobyt znovu zorganizovalo 57 dotazovaných, dalších 24 respondentů se přiklání 

k odpovědi „spíše ano“. 3 respondent další pobyt nehodlají zopakovat a 3 respondenti se 

přiklání k volbě „spíše ne“.  Stejné procento respondentů se zatím nedokázalo rozhodnout. 

Celkově na tuto položku odpovědělo 90 respondentů.  
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Porovnám-li tuto položku s položkou č. 15, kdy se respondenti vyjadřovali k tomu, zda se 

setkali s nějakou nepříjemnou zkušeností (tuto odpověď zaškrtlo 47 respondentů), mohu 

konstatovat, že i přestože se vyučující setkali s nepříjemnou zkušeností, zorganizovali by 

pro své žáky pobyt znovu. Jsem ráda, že se tito učitelé nenechají odradit špatným 

zážitkem, ale naopak je zřejmě taková zkušenost obohatila v tom smyslu, že další pobyt 

naplánují důkladněji.  

Další část dotazníku byla věnována učitelům, kteří do školy v přírodě nevyjíždí. 

 

26. Uveďte důvod, proč pobyt ve škole v přírodě neorganizujete. 

 

 

Tato položka dotazníku byla určena respondentům, kteří se školy v přírodě neúčastní. Jsou 

zde zařazeni také učitelé, kteří na pobyty nevyjíždí ani přes to, že jim to vedení školy 

umožňuje. Respondenti mohli u této položky uvést více důvodů. Celkově na tuto otázku 

odpovědělo 22 respondentů. 

Jak je patrné z grafu, většina respondentů uvádí jako hlavní důvod finanční neohodnocení 

své práce (v 7 případech), což je zřejmé i z položky č. 13. Dalším důvodem je náročná 

organizace pobytu (6 respondentů), což souvisí s dodržením legislativních podmínek 

výjezdu se žáky a administrativní náročností. Rovněž příprava programu pro hezké i špatné 

počasí, komunikace se zřizovatelem objektu, rodiči, atd. Respondenti v pěti případech 

uvedli jako důvod nezájem ze strany vedení školy, dalších pět respondentů se domnívá, že 

škola v přírodě není důležitá. Ve třech případech uvedli respondenti jako důvod předešlou 
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špatnou zkušenost s pobytem a pro dva respondenty byla míra zodpovědnosti a strachu o 

bezpečnost dětí příliš vysoká.  

6 respondentů uvedlo další důvody, ke kterým se jednotlivě vyjadřovali. 

Respondenti se shodují na dvou základních důvodech, proč pobyty neorganizují. Jsou jimi 

finanční náročnost pro rodiče a náročnost organizace pro učitele. Co se týče finanční 

stránky, učitelé uvádí fakt, že rodiče dětí ze sociálně slabého prostředí nemají na úhradu 

pobytu dostatek finančních prostředků, někdy ani na potřebné vybavení (oblečení). 

V těchto případech nevyjíždí celá třída, a proto takový pobyt neplní zcela funkci 

stmelování kolektivu. Někdy jsou také pro naplnění kapacity přibírány děti z jiných tříd, 

což znovu neplní uvedený cíl.  

V případech, kdy není o školu v přírodě zájem ze strany vedení školy, je jako důvod 

uváděno, že se škola nachází v lokalitě, kde je životní prostředí kvalitní (lázeňské město, 

vesnice), a proto není důvod rodiče i učitele tímto pobytem zatěžovat.   

Někteří respondenti rovněž uvádí nezájem rodičů, která je zapříčiněna úzkostlivou péčí 

rodičů o děti nebo nedůvěru v bezproblémový průběh pobytu. 

 

9.4  Rozhovor 

 

Jak uvádí Gavora, rozhovor je výzkumná metoda, která zachycuje fakta, ale umožňuje také 

hlouběji proniknout do motivů a postojů respondentů. Výhodou rozhovoru je, že 

výzkumník může v průběhu dotazování sledovat i některé vnější reakce respondenta. 

Výzkumník může také v průběhu rozhovoru své otázky přeformulovat, žádat o vysvětlení 

nebo položit dodatečné otázky. (Gavora, 2000) 

 

Pro účely této diplomové práce jsem zvolila nestrukturovaný rozhovor. Základní kostru 

rozhovoru tvořily otázky z dotazníku, navíc jsem ale žádala vysvětlení názorů a postojů 

vyučujících či podrobnější informace. Součástí rozhovorů byly také otázky, které se 

v dotazníku neobjevily. Vyučující se vyjadřovali k již zrealizovaným pobytům ve škole 

v přírodě, uvedeným v příloze, a provedli reflexi a sebereflexi. Rozhovory jsem 

uskutečnila se šesti vyučujícími z 1. stupně ZŠ, kteří se pobytů ve škole přírodě účastní, a 
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dva rozhovory s vyučujícími, kteří na tyto pobyty nevyjíždějí. Rozhovory jsem 

zaznamenávala písemně, jejich kompletní podoba je uvedena v příloze. 

 

 

9. 5 Interpretace rozhovorů 

 

Otázka č. 1 – Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z vlastního přesvědčení? 

 

Učitelka A B C D E F 

Odpověď ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

 

Všechny vyučující shodně odpověděly, že se pobytu ve škole v přírodě účastní z vlastního 

přesvědčení a zájmu. Na tyto pobyty jezdí opakovaně, každý rok.  

Tímto byla potvrzena má hypotéza č. 1, kdy předpokládám, že z tohoto důvodu vyjíždí do 

školy v přírodě více než 60 % učitelů. Stejný výsledek ukázalo i dotazníkové šetření. 

 

Otázka č. 2 – Kolikadenní pobyt organizujete? 

 

Učitelka A B C D E F 

Dnů 5  5 5 6 – 7 5 i 7 5 

 

 

Z odpovědí na tuto otázku je zřejmé, že pět ze šesti vyučujících vyjíždí na pětidenní pobyt. 

Učitelka E jezdí někdy na pětidenní, ale i na sedmidenní pobyty. Učitelka D vyjíždí na 

šesti či sedmidenní pobyty.  Toto zjištění odpovídá i reakcím respondentům k dotazníku, 

kdy 59 % oslovených jezdí na pobyty v délce do 5 dnů a 31 % na pobyty do 7 dnů.  

 

Otázka č. 3 – Jaké kritérium je pro Vás při volbě školy v přírodě důležité? 

 

 A B C D E F 

Cena ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Vzdálenost místa ANO ANO NE NE NE ANO 

Doporučení jiných ANO NE NE ANO NE ANO 
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učitelů (známých) 

Recenze na 

webových stránkách 

zařízení 

ANO NE NE ANO NE NE 

Vaše osobní 

zkušenost se 

zařízením 

ANO ANO ANO NE ANO ANO 

Využití agentury NE NE NE ANO NE NE 

Způsob ubytování 

(chatky/pokoje) 

Pokoj Pokoj Pokoj Pokoj Pokoj Pokoj 

Vybavení zařízení: 

(společenská místnost 

tělocvična, hřiště…) 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Atraktivnost místa 

(výlety, akce,…) 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Jiné kritérium NE NE NE ANO 

kapacita 

NE NE 

 

 

Ubytovací zařízení i cestovní kanceláře, které zprostředkovávají ubytování, a agentury 

zabývající se pobyty ve škole v přírodě nabízí různé služby a vybavení objektů. Nabídka je 

opravdu velmi široká. Vyučující, který chce vyjet se svými žáky do školy v přírodě, může 

zvolit libovolnou lokalitu po celé ČR.  

 

Zajímalo mě, které kritérium je pro vyučující zásadní. Vybrala jsem tedy některá kritéria, 

která bych sama zvažovala.  

Jako první kritérium jsem zvolila cenu za pobyt. Všech šest vyučujících souhlasí s tím, že 

cena za pobyt je pro ně, ale také pro rodiče důležitá. Učitelky se snaží rodiče finančně 

nezatěžovat. Pro některé rodiny jsou výdaje za školu v přírodě vysoké, některé si takové 

výdaje ani nemohou dovolit.  

 

S cenou za ubytování je spjata i cena za dopravu na místo a zpět. Náklady na dopravu tvoří 

značnou část celkové ceny. Čím je lokalita školy v přírodě vzdálenější, tím vyšší jsou 

náklady na dopravu. Na vzdálenost ubytování se však můžeme podívat i z praktického 

hlediska. Menší děti snáší dlouhé cestování hůře, navíc v kritických situacích (např. nemoc 
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dítěte), kdy je potřeba, aby si rodiče dítě předčasně vyzvedli, je kratší vzdálenost výhodou. 

Volí tedy vyučující místo pro pobyt i z hlediska vzdálenosti od školy?  

Na tuto otázku odpověděli 3 vyučující ano a 3 ne. Odpověď ano souvisí opravdu spíše 

s cenou. Odpověď ne s tím, že vyučující rády vyjíždějí na různá, třeba i vzdálená místa se 

snahou ukázat dětem různé části naší země. 

 

Pokud bych chtěla vyjet s dětmi na nějaké místo, rozhodně by mě zajímaly zkušenosti 

jiných vyučujících s ubytováním, popřípadě agenturou. V hypotéze č. 3 předpokládám, že 

toto kritérium bude důležité i pro více než 50 % vyučujících. Dotazníkové šetření tuto 

hypotézu vyvrátilo. Při rozhovorech jsem zjistila, že pro tři vyučující ze šesti je toto 

hledisko také důležité. Přesto však byla má hypotéza znovu vyvrácena. 

Zkušenosti jiných vyučujících je možné zjistit i na webových stránkách daných 

ubytovacích zařízení nebo cestovních kanceláří. Pro čtyři učitelky ze šesti však tyto 

informace nejsou důležité a domnívám se ani věrohodné.  

 

Pět vyučujících ze šesti spoléhá raději na své vlastní zkušenosti. V rozhovorech uvedly, že 

se na místo jedou podívat a kvalitu ubytování osobně prověřují.  Některé vyučující raději 

nemění místo pobytu právě z důvodu vlastních dobrých zkušeností.  

Dalším kritériem pro volbu školy v přírodě byla možnost využití agentury, která pomáhá 

vyučujícím se zajištěním programu a také s personálním pokrytím pobytu. Předpokládala 

jsem, že více než 40 % učitelů tyto služby využije. Dotazník však mou hypotézu vyvrátil a 

stejně tak rozhovory, které potvrdily, že jen pro jednu učitelku ze šesti je toto kritérium 

důležité. 

 

Samotný způsob ubytování je pro vyučující také důležitý. Zajímaly mě tedy podmínky, ve 

kterých třída celý pobyt tráví. Pro všech šest učitelek je zásadní ubytování v pokojích, kdy 

mají své žáky takříkajíc „pod jednou střechou“. Je zde také zajištěn jakýsi komfort 

ubytování, dostatečná teplota na pokojích, snadná kontrola v nočních hodinách. 

 

Zázemí ubytovacího zařízení je dalším důležitým aspektem, a to především proto, aby zde 

mohl probíhat program jak ve třídě, např. při špatném počasí, nebo venku, kde probíhají 

sportovní hry a aktivity. Souhlasí s tím všech šest učitelek. 
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Při volbě lokality a plánování programu je pro všech šest učitelek důležité i okolí 

ubytovacího zařízení a možnost návštěvy zajímavých míst, vhodnost pěších tras pro děti, 

okolní příroda.  

 

Dalším podstatným kritériem byla pro jednu ze šesti učitelek kapacita ubytovacího 

zařízení. 

 

Otázka č. 4 – Kolik hodin denně s dětmi skutečně trávíte? 

 

Učitelka A B C D E F 

Odpověď 24 24 20 – 24 24 24 24 

 

V dotazníkovém šetření jsem zjišťovala náročnost práce učitele, co se týče hodin, které 

s dětmi při pobytu ve škole v přírodě denně skutečně tráví. Přestože učitelé pracují podle 

rozpisu služeb, kdy se střídají s vychovateli, je podle dotazníku i rozhovorů zřejmé, že 

praxe je odlišná. Učitelé se svými žáky tráví takřka celý den. Tento fakt potvrdilo všech 

šest vyučujících. Stejně jako v dotazníkovém šetření je zde doložena náročnost práce 

učitele při těchto pobytech, což souvisí jak s fyzickou, tak s psychickou zátěží – viz další 

otázka. 

 

Otázka č. 5 – Je pro Vás pobyt ve škole v přírodě fyzicky a psychicky náročný? 

 

Učitelka A B C D E F 

Odpověď ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

 

V odborných zdrojích je profese učitelů klasifikována jako velmi náročná. Vyjíždí-li učitel 

se svými žáky do školy v přírodě, je vystaven odlišným podmínkám i zátěži než při 

běžném školním vyučování. Pobyt venku, pěší túry, celodenní péče o žáky, zajištění 

programu, řešení problémových situací – to vše jsou faktory, které působí na psychickou i 

fyzickou stránku učitelů.  Z rozhovorů vyplynulo, že všech šest učitelek shledává tento 

pobyt jako náročný.  
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Otázka č. 6 – Uveďte časovou náročnost přípravy a organizace školy v přírodě:  

 

Učitelka A: Od začátku školního roku, ale intenzivně dva měsíce před odjezdem. 

Učitelka B: Desítky hodin. 

Učitelka C: Jeden až dva měsíce. 

Učitelka D: Nedokáže přesně spočítat, ale rozhodně dost. ŠvP plánuje od ledna, vyjíždí 

v květnu. 

Učitelka E: Během celého roku, ale intenzivně měsíc. 

Učitelka F: Měsíc až dva. 

 

Nejen pobyt samotný, ale i zajištění pobytu, příprava programu pro žáky, vyplnění 

potřebné dokumentace, komunikace s rodiči, zajištění potřebného vybavení, pomůcek atd. 

zabere učitelům spoustu času. Kdy začít s plánováním a jak dlouho se organizaci pobytu 

věnovat?  Učitelky, se kterými jsem uskutečnila rozhovory, se shodují na tom, že s první 

přípravou začínají již na začátku školního roku, kdy zjišťují zájem rodičů, vybírají závazné 

přihlášky a domlouvají termín a cenu pobytu a dopravy. Měsíc až dva před samotným 

výjezdem již intenzivně pracují na plánování programu pobytů. Vyčíslení skutečně 

stráveného času přípravami je však obtížné. Učitelé se shodují na tom, že jde o spousty 

hodin, zpravidla o měsíc až dva před samotným výjezdem. 

 

Otázka č. 7 – Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně 

finančně ohodnocena? 

 

Učitelka A B C D E F 

Odpověď NE NE NE NE NE NE 

 

Z předchozích odpovědí je jasné, že příprava i samotný pobyt jsou pro učitele velmi 

náročné jak časově, tak po fyzické a psychické stránce. Bohužel všech šest vyučujících se 

shoduje na tom, že za svou práci nejsou dostatečně ohodnoceny. Jakousi satisfakcí je pro 

vyučující alespoň ocenění a poděkování ze strany rodičů a dětí. 

 

Otázka č. 8 – Uvědomila jste si nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování 

či pobytu dopustila?  
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Učitelka A: ne 

Učitelka B: Podcenila domluvu o kvalitě a množství jídla – děti měly hlad, strava byla 

chudá, jednotvárná a bylo jí málo 

Učitelka C: Povolení mobilů se neosvědčilo. 

Učitelka D: Výjezd více tříd najednou se neosvědčil – kolegyně nespolupracovaly, příště 

tedy pojede v menším počtu. 

Učitelka E: Osobně neprověřila ubytování, děti pak spaly v nevyhovujících podmínkách. 

Po této zkušenosti si paní učitelka jezdí ubytovací zařízení osobně prohlédnout. 

Učitelka F: ne 

 

V závěrečné fázi rozhovorů jsem požádala učitelky o reflexi a sebereflexi realizovaných 

pobytů. Přestože se učitelé snaží o bezproblémový průběh pobytu, je lidské, že se 

dopouštějí chyb. Je proto potřeba provést reflexi, uvědomit si nedostatky a vyhnout se jim 

při dalším pobytu. 

Dvě učitelky ze šesti neshledaly na své práci žádné chyby.  

Zbylé čtyři učitelky vyjádřily určitý nedostatek pobytu. Domnívám se však, že nešlo o 

profesní pochybení, ale spíše o dopředu neovlivnitelnou špatnou zkušenost. 

 

Otázka č. 9 – Shrňte klady, které Vám pobyt přinesl: 

 

Učitelka A: Vzájemné poznání, zlepšení komunikace, spolupráce, vzájemná pomoc, 

společné zážitky a prožitky, následně při problémech nebo výuce vzpomínají na situaci z 

pobytu 

Učitelka B: Vzájemně se poznat jinak než v lavicích, děti se ke mně začaly po škole 

v přírodě chovat trochu jinak – s větší důvěrou. I já jsem si k nim vytvořila jiné vazby. 

Učitelka C: Společně strávené chvíle, společná objevování, navázání nových kamarádství a 

upevnění kolektivu – děti se lépe poznají, fungují jako tým. Máme k sobě blíž. I mě potom 

berou jako „normálního člověka“, zlepší to vzájemnou komunikaci. 

Učitelka D: Stmelení kolektivu, poznání žáků i z jiné stránky, pobyt vede žáky 

k samostatnosti, řešení situací bez rodičů, pobyt na čerstvém vzduchu – ukáže dětem, že 

vzdělávat se dá i mimo školu. 

Učitelka E: Poznání kolektivu z jiné stránky, děti se jinak projeví. Kolektiv se stmelí, 

zlepší se kondiční schopnosti, pobyt na čerstvém vzduchu. Děti jsou celkově přátelštější 

jak k sobě, tak ke mně, což se projeví při následné spolupráci, neřeším tolik konfliktů. 
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Učitelka F: Poznání dětí z jiného úhlu pohledu, vztahy se zlepší, děti lépe spolupracují. 

Učivo lze přizpůsobit zájmu dětí. 

 

Součástí reflexe bylo shrnutí kladů, které pobyt ve škole v přírodě přináší. Odpovědi 

vyučujících jsou takřka shodné a korespondují se zjištěním z dotazníkového šetření. 

Hlavními klady jsou lepší poznání žáků, zlepšení vztahů mezi žáky, ale i k učiteli, stmelení 

kolektivu, zlepšená spolupráce, společné zážitky, pobyt na čerstvém vzduchu a zlepšení 

kondice žáků. 

 

 

Otázka č. 10 – Shrňte zápory, které pro Vás z pobytu vyplývají: 

 

Učitelka A: Neustálá zodpovědnost za děti, je ve střehu celý den, náročnost organizování 

programu. Administrativa, příprava materiálů a pomůcek zabere spoustu času. Pokud není 

vychovatel samostatný, je to další člověk, kterého má na starost. Řešení problémů, 

konfliktů, stesku po domově. 

Učitelka B: Velký stres plynoucí z extrémně vysoké zodpovědnosti. Ohrožení mé vlastní 

rodiny, pokud by došlo k nějakému neštěstí. 

Učitelka C: Obrovská zodpovědnost za děti, únava, riziko komplikací, spousta 

administrativy, neoceněná práce. 

Učitelka D: Velká zodpovědnost 

Učitelka E: Velká zodpovědnost, vnitřní stres  

Učitelka F: Velká zodpovědnost – kdykoliv se může cokoliv stát. 

 

Za negativní stánku školy v přírodě považuje všech šest vyučujících velkou zodpovědnost 

za žáky, která pro ně z pobytů vyplývá. Dále učitelky zmiňují náročnou administrativu, 

nedocenění vykonané práce, riziko komplikací, konfliktů. 

 

Otázka č. 11 – Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách. 

Zdůvodněte: 

 

Učitelka A: Každá taková zkušenost napomáhá ke zlepšování schopnosti organizace práce, 

komunikace s rodiči a jinými institucemi 
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Učitelka B: Plánování akce mě donutilo k maximální zodpovědnosti za všechno a za 

všechny. Donutila jsem se k činnostem, které pro mě nejsou typické (práce s mapou). 

Plánování, časové odhady, promyšlení celkového managementu do mnoha detailů. 

Důslednější chování. 

Učitelka C: Větší jistota a sebevědomí po úspěšném pobytu, poučení se z chyb a 

nedostatků. 

Učitelka D: Posun v získávání zkušeností od kolegů, stejně tak při samotné práci s dětmi. 

Učitelka E: V pohledu na děti. 

Učitelka F: Lepší řešení problémů, komunikace, po několika pobytech už ŠVP není tolik 

stresující. 

 

Otázka č. 12 – Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. 

Zdůvodněte: 

 

Učitelka A: Můj postoj či pohled na žáky zůstává stejný, jen o nich vím více než ze školy. 

Děti jsou uvolněnější, někdy otevřenější než ve škole. 

Učitelka B: Školy v přírodě napomohly najít si cestu i k žákům, kteří jsou ve třídě 

nenápadní nebo introvertní. Vcítění se do dětí, schopnost přepínat své chování z učitelky 

na „druhou maminku“, odraz na celkovém klimatu třídy. 

Učitelka C: Poznání dětí jinak (jejich vztahy, problémy žáků doma, hygienické návyky, 

reakce a psychické rozpoložení), lépe jim pak rozumím 

Učitelka D: Lepší postoj k žákům, ale i opačně (žáků k učiteli). Důvěrnější poznání, lepší 

řešení situací, lepší postoj od rodičů k mé osobě. 

Učitelka E: Tím, že poznám děti i z jiné stránky, lépe chápu jejich reakce, více jim 

rozumím. 

Učitelka F: Posílily se vztahy jak s dětmi, tak s rodiči. 

 

Mám-li zhodnotit výsledky této otázky, troufám si tvrdit, že těmito odpověďmi vyučující 

doložily, že jejich cíl, tedy lepší poznání dětí a stmelení kolektivu, byl pobytem ve škole 

v přírodě naplněn. 

 

Otázka č. 13 - Máte nějakou radu pro začínající učitele? 

 

Učitelka A: Nebát se, protože výsledek stojí za to. 
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Učitelka B:  

1. Jet se zvládnutou třídou 

2. Na rovinu sdělit rodičům cíl pobytu 

3. Neplánovat vše do detailů, nechávat věcem trochu volný průběh, jinak se sami dostanete 

do stresu, že se něco nestíhá. 

4. Vybrat si místo které trochu znám, odpadne stres z neznámého 

Učitelka C: Vše dobře naplánovat, mít variantu pro hezké i špatné počasí, vyjet s kolegy a 

vychovateli, na které se můžete spolehnout, rozumíte si s nimi. Nastavit určitá pravidla a 

důsledně vyžadovat jejich dodržování. 

Učitelka D: Mluvit s rodiči i dětmi otevřeně, představit program pobytu, být rádcem 

v řešení situací, obklopit se dobrými a zkušenými učiteli, nebát se jich zeptat, poradit se. 

Mít v pořádku dokumentaci. Být důsledný, jasný, ale i stručný v podávání informací 

rodičům. Děti na pobyt připravovat, mluvit s nimi, následně hodnotit, tvořit portfolio ze 

Švp. 

Učitelka E: Pořádně zjistit zdravotní potíže, mít souhlas od rodičů k podávání léků, léky 

mít řádně označené, popsané dávkování, nepodcenit aktuální zdravotní stav – nebrat děti, 

které nejsou úplně zdravé. Mít kontakty na rodiče. 

Učitelka F: Vzít si s sebou dobrého parťáka, mít variantu pro hezké i špatné počasí, mít 

zjištěný zdravotní stav dětí, přepočítávat děti, být ve střehu. 

 

Rady, o které jsem vyučující požádala, se mohou stát klíčovými body pro začínající učitele 

– jakési ponaučení od zkušených kolegů, na co si při organizaci dát pozor, čemu se 

vyvarovat. 
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10. Diskuse 

 

Při zpracování teoretické části jsem během studia odborných zdrojů zjistila, že je velmi 

obtížné vyhledat informace týkající se školy v přírodě z pohledu učitele. Odborná literatura 

či studie na toto téma se zpravidla zabývají významem těchto pobytů pro žáky nebo 

samotnou organizací, legislativními náležitostmi, plánováním programu během pobytu či 

volbou aktivit a her. Náročností práce učitelů při pobytech ve škole v přírodě, jejich 

praktickými poznatky a zkušenostmi se zatím nikdo nezabýval. 

 

V praktické části diplomové práce jsem zpracovala a vyhodnotila data z dotazníkového 

šetření a rozhovorů, na které odpovídali učitelé prvního stupně základních škol. Cílem 

výzkumu bylo zjistit, s jakými zkušenostmi se učitelé při pobytech ve škole v přírodě 

setkávají, jaké klady či zápory na pobytech shledávají. V rozhovorech jsem učitele 

požádala o reflexi zrealizovaných pobytů a pokusila se proniknout do dané problematiky 

podrobněji. 

 

Zjistila jsem, že 22 ze 112 respondentů na školu v přírodě nevyjíždí. Jako nejčastější důvod 

uvádí, že nejsou za práci spojenou s organizací a pobytem finančně ohodnoceni. Mezi další 

důvody patří náročnost organizace a spousta administrativy, nezájem o pobyty ze strany 

vedení školy, přílišný strach o děti a velká míra odpovědnosti za ně.  

 

Naopak 90 ze 112 respondentů pro své žáky pobyt ve škole v přírodě pořádá. Tyto pobyty 

trvají zpravidla 5 dní, přičemž respondenti ve 38 případech uvedli, že s dětmi tráví 19 – 24 

hodin a dalších 22 respondentů uvedlo 13 – 18 hodin. Na jednoho dospělého přitom podle 

12 respondentů připadá 16 – 20 dětí a podle 20 respondentů 21 – 25 dětí. Tato čísla jsou 

podle mého názoru vysoká a dalo by se diskutovat o tom, zda vůbec může být dodržena 

bezpečnost takové akce. Většina respondentů v dotazníku uváděla, že pobyt shledávají 

jako fyzicky i psychicky náročný, což výše zmíněným faktům odpovídá. 

 

Zjišťovala jsem také, s jakými nepříjemnými zkušenostmi se učitelé při pobytech ve škole 

v přírodě mohou setkat. Tuto otázku jsem respondentům položila proto, abych zjistila, 

s čím se mohu při pobytech setkat, na co bych si měla dát pozor. Respondenti uváděli 

především zdravotní problémy, nevyhovující ubytování, špatné hygienické podmínky nebo 
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špatnou úroveň stravování. Někteří uvedli špatnou zkušenost s dopravcem, nerespektování 

předem domluvených pravidel ze strany rodičů, ale také nevhodné chování některých žáků, 

krádež nebo dokonce živelní pohromu. I přesto jen 5 respondentů uvedlo, že museli pobyt 

předčasně ukončit. Řešení těchto problémů práci učitelů nijak nezlehčuje, spíše naopak.  

 

Cílem diplomové práce bylo také zjištění kladů a negativ či rizik, která učitelé na pobytech 

ve ŠVP shledávají. Dotazník i rozhovory přinesly shodná zjištění. Mezi klady patří 

společné zážitky, stmelení kolektivu, poznání žáků z jiného úhlu pohledu, prohloubení 

vzájemných vztahů, zlepšení komunikace, sebeobsluhy, získání důvěry jak žáků, tak 

rodičů, možnost využití netradičních způsobů výuky, využití pobytů pro projektové 

vyučování, ale také zvýšení tělesné kondice žáků, pobyt na čerstvém vzduchu, poznání 

nových míst.  

 

Jako zápornou stránku pobytů učitelé uvádí především neustálou zodpovědnost za žáky, 

náročnost organizace programu, administrativní náročnost, únavu, finančně nedoceněnou 

práci, ale také riziko ohrožení vlastní rodiny v případě, že by došlo k nějakému neštěstí. 

Toto jsou také důvody, proč učitelé se svými žáky na ŠVP nevyjíždějí. Mezi další důvody 

pak patří nezájem ze strany rodičů, špatné zkušenosti, strach o bezpečnost dětí. Někteří 

respondenti se domnívají, že takové pobyty nejsou důležité. 

 

V praktické části jsem stanovila čtyři hypotézy, ze kterých se dvě potvrdily a dvě vyvrátily. 

 

V hypotéze č. 1 předpokládám, že více než 60 % učitelů vyjíždí na školu v přírodě 

z vlastního zájmu a přesvědčení. V současnosti nejsou pobyty ve ŠVP povinné, a proto se 

domnívám, že většina učitelů vyjíždí právě z vlastního přesvědčení a zájmu. Učitelé chtějí 

se svými žáky strávit alespoň pár dní mimo školu, poznat je v jiném prostředí, zažít 

společně jiné než klasické vyučování a pokusit se vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě.  

Je zajímavé, že učitelé o tyto pobyty stojí, i když pokládají školu v přírodě za fyzicky i 

psychicky náročnou, musí dodržovat spoustu nařízení, vyplňovat nespočet formulářů, 

nejsou dostatečně ohodnoceni, pracují nepřetržitě celý den a jsou vystaveni obrovské 

zodpovědnosti za své žáky. Dotazníkové šetření ukázalo, že z vlastního přesvědčení 

vyjíždí na ŠVP 83 % respondentů, čímž byla má hypotéza potvrzena. 
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V hypotéze č. 2 jsem předpokládala, že více než 40 % učitelů využívá při organizaci ŠVP 

služeb agentur. Vzhledem k náročnosti pobytů jsem se domnívala, že si učitelé budou chtít 

organizaci pobytu ulehčit a využijí služeb agentur, které nabízejí nejen zázemí, ale také 

zprostředkovávají program a instruktory, kteří si na část dne žáky přebírají a s tím i 

odpovědnost za ně. Domnívala jsem se, že spolupráce s agenturou by mohla učitelům 

jejich práci ulehčit a pobyt by pak pro ně nebyl tak náročný. Měli by také alespoň nějaký 

čas na odpočinek. 

Tato hypotéza však byla dotazníkovým šetřením vyvrácena. Respondenti využívají služeb 

agentury jen ve 27 %. Ostatní respondenti si celý pobyt organizují sami. Mezi důvody, 

proč nevyužívají agentury, patřilo především navýšení ceny pobytu pro žáky, ale 

především fakt, že si chtějí program a aktivity připravit podle potřeb třídy tak, aby dětem 

co nejvíce vyhovovaly. Někteří respondenti uvedli i špatnou zkušenost s agenturou. Je 

zajímavé, že učitelé nemyslí na své vlastní potřeby, ale jde jim především o děti, ať už co 

se týče programu, který naplánují třídě na míru, nebo z hlediska ceny tak, aby si takový 

pobyt mohlo finančně dovolit co nejvíce rodičů. 

 

Ve své hypotéze č. 3 jsem se domnívala, že více než 50 % respondentů bude vybírat 

lokalitu pobytu na základě doporučení učitelů, kteří mají s daným místem a personálem 

zkušenost. Zkušenosti učitelů s jednotlivými agenturami či ubytovacími zařízeními jsou 

bezpochyby užitečné pro učitele, kteří si ŠVP teprve vybírají. Já osobně bych v zájmu co 

nejsnazšího průběhu pobytu dala na osobní zkušenosti učitelů a jejich doporučení. Tato 

hypotéza však byla vyvrácena. Stejným způsobem uvažuje jen 34 % respondentů. Ostatní 

vybírají lokalitu podle ceny, vzdálenosti do 100 km, recenzí na webových stránkách nebo 

mají jiný důvod, jako například atraktivnost místa, kapacitu objektu, možnost využití 

agentury. Někteří respondenti dokonce volí lokalitu podle osobní zkušenosti, kdy se jedou 

na místo osobně předem podívat, což mi potvrdily i výpovědi rozhovorů. 

 

V hypotéze č. 4 jsem předpokládala, že více než 30 % vyučujících není za organizaci a 

účast na škole v přírodě finančně ohodnoceno. Ze své zkušenosti vím, že jsou učitelé 

ohodnoceni jen symbolickou částkou nebo vůbec. Zajímalo mě, zda jde v českém školství 

o standardní jev nebo ne. Na tuto položku dotazníku respondenti odpovídali, že ve 44 % 

jsou odměněni mimořádnou odměnou ve výši kolem 1000,- Kč. 11 % respondentů uvedlo, 

že pokud se pobytu účastní, odrazí se to na jejich osobním ohodnocení. 37 % respondentů 

však uvedlo, že nejsou nikterak finančně ohodnoceni, což mou hypotézu potvrdilo. 
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V rozhovorech jsem se také ptala, zda vyučující považují své finanční ohodnocení za 

dostatečné. Bohužel jsem se ve všech případech setkala s negativní odpovědí. Výsledky 

dotazníkového šetření shledaly tento fakt za jeden z důvodů, proč se učitelé výjezdu do 

školy v přírodě neúčastní.  Přestože organizace pobytů zabere vyučujícím desítky hodin a 

přípravou se zabývají nejméně jeden až dva měsíce před odjezdem, ohodnocení za tuto 

náročnou práci je opravdu spíše symbolické.  

Je smutné, že přestože odborné zdroje shledávají pobyt dětí ve škole v přírodě za přínosný 

a učitelé jsou i přes uvedené negativní stránky pobytů ochotni účastnit se jich, nejsou 

podpořeni a motivováni finanční odměnou. Myslím si, že tento systém, kdy se někteří 

učitelé věnují svým žákům nad rámec své práce, je špatně nastaven. Kromě kladných 

reakcí žáků a rodičů by si jistě učitelé zasloužili i finanční odměnu. 

 

Odborné zdroje i výpovědi vyučujících, kteří se účastnili dotazníkového šetření a 

rozhovorů se shodují na tom, že přes všechna úskalí a náročnost pobytů shledávají školu 

v přírodě jako přínosnou a 81 z 90 respondentů by pobyt zorganizovalo znovu. Zajímalo 

mě, co je k takovému rozhodnutí vede. Podle jejich odpovědí mohu tvrdit, že svou profesi 

berou jako poslání, protože jim jde především o děti a společně strávený čas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

11. Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo zjistit, zda školy v České republice pořádají pro žáky na 

prvním stupni ZŠ pobyt ve škole v přírodě či ne, zmapovat teoretické i praktické poznatky 

k práci učitele při organizování a pobytu a shrnout přínos i rizika, která z těchto pobytů pro 

učitele vyplývají. 

V teoretické části diplomové práce jsem uvedla všechny legislativní náležitosti, které se 

organizace školy v přírodě týkají. Charakterizovala jsem zvláštnosti dítěte mladšího 

školního věku, na které je potřeba brát ohled. Uvedla jsem propojení školy v přírodě 

s Rámcově vzdělávacím programem pro základní vzdělávání, co se týče učiva, ale také 

rozvoje klíčových kompetencí. Věnovala jsem se rovněž osobnosti učitele a vlivu učitelské 

profese na jeho psychiku a zdraví. 

V praktické části jsem pomocí dotazníku oslovila učitele z celé České republiky, abych 

zjistila, jaké zkušenosti s pobyty ve škole v přírodě mají. Zjištěné informace jsem ještě 

podrobněji rozebrala v rozhovorech, abych získala o dané problematice ucelený obraz. 

 

V hypotéze č. 1 jsem předpokládala, že více než 60 % učitelů vyjíždí na školu v přírodě 

z vlastního zájmu a přesvědčení. Z výzkumu vyplynulo, že jde dokonce o 83 %. Ostatní 

učitelé buď do ŠVP nejezdí nebo je jim účast vedením školy nařízena.  

 

V hypotéze č. 2 jsem předpokládala, že více než 40 % vyučujících využívá při organizaci 

školy v přírodě služeb agentur. Z výzkumu ale vyplynulo, že agentur využívá jen 27 % 

vyučujících. Agentury by mohly vyučujícím ulehčit organizaci a zajistit personální pokrytí 

akce. Přesto si ostatní vyučující celý pobyt organizují raději sami s přesvědčením, že 

program ŠVP přizpůsobí potřebám žáků lépe. Zároveň uvádí, že cena pobytu by byla 

navýšena právě o platbu agentuře. Učitelům jde ale především o to, aby si tento pobyt 

mohlo finančně dovolit co nejvíce rodičů a do ŠVP vyjela celá třída.  

 

V hypotéze č. 3 jsem předpokládala, že více než 50 % vyučujících vybírá lokalitu školy 

v přírodě na základě doporučení jiných vyučujících. Výzkum ukázal, že tak činí jen 34 %. 

Ostatní učitelé volí místo pobytu především podle ceny a vzdálenosti od školy, recenzí na 

webových stránkách, termínu či kapacity zařízení. Pro rozhodnutí o místě ŠVP je důležitá 

také jejich osobní zkušenost se zařízením. 
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V hypotéze č. 4 jsem předpokládala, že více než 30 % vyučujících není za organizaci a 

účast na škole v přírodě finančně ohodnoceno. Výzkumné šetření ukázalo, že jde o 37 % 

vyučujících, a to i přestože jde o fyzicky i psychicky náročnou práci, které učitelé věnují 

spoustu času. Zároveň jsou zatíženi rozsáhlou administrativou a jsou vystaveni neustálé 

zodpovědnosti za své žáky. 

 

Ve svém výzkumu jsem zjistila, že teoretické i praktické údaje se shodují na tom, že 

pořádání ŠVP svůj smysl má, a to jak pro žáky, tak pro učitele i jejich další práci se třídou. 

Za nejdůležitější přínos učitelé považují stmelení kolektivu, zlepšení komunikace a 

spolupráce dětí mezi sebou, poznání dětí z jiné stránky, zlepšení samoobsluhy dětí, 

diagnostiku kolektivu, zpestření výuky, poznání prožitkem, ale především společné 

zážitky.  

Učitelé se však shodují na tom, že ŠVP má i své negativní stránky. Jde především o 

náročnost práce učitele jak při přípravě pobytu, tak při samotném absolvování pobytu po 

fyzické i psychické stránce. Ve ŠVP se setkávají s mnoha nepříjemnými situacemi, které 

musí okamžitě a s rozmyslem řešit a zároveň jsou vystaveni obrovské zodpovědnosti za 

své žáky. Výzkumné šetření zároveň ukázalo, že přes tuto náročnou práci nejsou 

dostatečně finančně ohodnoceni. I přesto z výzkumu vyplynulo, že přes uvedená negativa, 

by 81 z 90 respondentů vyjelo do školy v přírodě znovu.  

 

V diplomové práci se mi podařilo shrnout veškeré teoretické i praktické poznatky k tématu 

školy v přírodě z pohledu učitele a rozšířit si tak své znalosti. Získané informace, sepsané 

v této diplomové práci, mohou pomoci začínajícím učitelům orientovat se v dané 

problematice a ulehčit jejich rozhodnutí, zda se mají se svými žáky do školy v přírodě 

vypravit, nebo ne a na co se mohou připravit. Se závěry této práce by se také měli seznámit 

rodiče, kteří si často na školu v přírodě dělají chybný názor a práci učitele znevažují. 
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Příloha č. 1 

Základní škola Žatec, Komenského alej 749, okres Louny 

se sídlem   

Komenského alej 749, 438 01 Žatec 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 

Číslo jednací Spisový znak skartační znak           8/2012                    A.1.               A10 

Vypracoval: Mgr. Zdeněk Srp, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Zdeněk Srp, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne 26.8.2012 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2012 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

Pozn. JM: Text této směrnice není a nemůže být univerzálně platný dokument, každá organizace 

si ji musí upravit na své podmínky.  

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 § 165 zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je 

součástí organizačního řádu školy 

 

1. Škola v přírodě se řídí zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, zákonem č. 

258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví, zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vyhláškou č. 

106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, vyhláškou č. 

64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, vše v platném znění, školním řádem a 

dalšími směrnicemi školy. 

 

 

2. Vysílání žáků do školy v přírodě 

2. 1 Do škol v přírodě se vysílají žáci prvního až devátého ročníku. Škola může na školu 

v přírodě vyslat jen dítě, které je zdravotně způsobilé k účasti na ní, nejeví známky 
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akutního onemocnění (např. horečky nebo průjmu) a ve 14 dnech před odjezdem do školy 

v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo 

podezřelou z nákazy, ani mu není nařízeno karanténní opatření (toto prohlášení 

odevzdávají rodiče při odjezdu, nesmí být starší více než jeden den). Zdravotní způsobilost 

dítěte pro účast na škole v přírodě nebo zotavovací akci posuzuje a posudek vydává 

registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost. 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte a písemné prohlášení předloží zákonný zástupce 

vysílající škole. 

 

2. 2 K zařazení nezletilého žáka do školy v přírodě je třeba písemný souhlas zákonných 

zástupců. Součástí jejich souhlasu je prohlášení o poučení, že do školy v přírodě nemůže 

být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl být tímto pobytem ohrožen a žák, který by 

mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky.  

2. 3 Na školu v přírodě vyjíždějí zpravidla třídní kolektivy. Výjimku tvoří tematická 

soustředění - např. výuka angličtiny, sportovní soustředění, apod., kterých se mohou 

účastnit žáci několika tříd a ročníků. 

2. 4 Pro žáky, kteří se nezúčastní školy v přírodě, je zajištěna náhradní výuka v jiné třídě, 

zpravidla téhož ročníku. 

2. 5 Školy v přírodě se s vysílaným pracovníkem mohou účastnit jeho děti, i když nejsou 

žáky vysílané třídy, školy nebo předškolního zařízení. 

 

 

3. Organizace a řízení školy v přírodě 

3. 1 Ředitel školy písemně pověřuje pedagogického pracovníka školy vedením školy v 

přírodě. 

3. 2 Vedoucí školy v přírodě zajišťuje: 

 

a) Ubytování a stravování účastníků školy v přírodě na základě písemné smlouvy 

(formulář č. 3), kterou provozovatel zajišťuje požadavky dané zákonem 

(hygienické normy pro ubytování, stravování, výuku), 

b) základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy 

v přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků stanovených zákonem č. 

258/2000 Sb. v platném znění a prováděcím právním předpisem a kontrolu 

dodržování zásad osobní hygieny fyzickými osobami uvedenými v § 10 odst. 3 

způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); za způsobilou se pro účely tohoto 

zákona považuje fyzická osoba, která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v 

oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka, fyzická osoba, 

která absolvovala kurs první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při 

škole v přírodě nebo zotavovací akci, a student lékařství po ukončení třetího 

ročníku; náplň kursu první pomoci upraví prováděcí právní předpis, 
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c) účast pouze fyzických osob, které splňují podmínky stanovené zákonem – zejména 

zdravotní způsobilost a pracovně právní vztah k vysílající škole,  

d) účast zdravotníka při kontrole zdravotních průkazů fyzických osob činných při 

stravování, při převzetí posudků o zdravotní způsobilosti dětí a prohlášení od 

rodičů, při sestavování jídelníčku a režimu dne; dosažitelnost zdravotníka 24 hodin 

denně po celou dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě; pořízení výpisu 

z posudků o zdravotní způsobilosti zdravotníkem; ve výpisu zdravotník uvede 

závěr posudku, a které zdravotnické zařízení posudek vydalo, 

e) vrácení posudků o zdravotní způsobilosti po ukončení školy v přírodě nebo 

zotavovací akce zákonným zástupcům dětí a fyzickým osobám činným při škole v 

přírodě,  

f) vedení zdravotnického deníku a seznamu účastníků, prohlášení rodičů, výpisů z 

posudků o zdravotní způsobilosti dětí a fyzických osob činných při škole v přírodě 

nebo zotavovací akci a následné uchovávání těchto dokumentů po dobu 6 měsíců 

od skončení školy v přírodě nebo zotavovací akce 

g) informovanost osoby, která má dítě v péči, o zdravotních potížích, které dítě v 

průběhu školy v přírodě nebo zotavovací akce prodělalo, a o případném kontaktu s 

infekcí. 

h) instruktáž všech fyzických osob činných na zotavovací akci, s výjimkou 

zdravotníka, o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a 

šíření infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví včetně základů první 

pomoci, pokud se takové instruktáže dosud nezúčastnily. 

i) Fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci jako dozor nebo 

zdravotník musí být k této činnosti zdravotně způsobilé. Posudek o zdravotní 

způsobilosti předají fyzické osoby činné při škole v přírodě nebo zotavovací akci, s 

výjimkou pedagogických a zdravotnických pracovníků, vysílajícímu zařízení nebo 

škole nebo pořádající osobě. Fyzické osoby činné při stravování musí splňovat 

předpoklady pro výkon činností epidemiologicky závažných, musí mít zdravotní 

průkaz. Orgány činné v oblasti BOZP doporučují, aby všechny osoby, které se 

účastní akce jako pedagogický dozor, měly zdravotní průkaz. 

j) Sestavení upraveného učebního plánu školy v přírodě s přihlédnutím k místním 

podmínkám tak, aby souběžně s výchovou a výukou mohlo být dosaženo 

ozdravného účinku, plán výuky doplněný o rozpis režimu dne předloží nejpozději 

týden před odjezdem řediteli školy. Se schválenou akcí prokazatelně seznámí 

účastníky zejména s průběhem akce, bezpečností při akci i přepravě. 

k) Písemnou informaci rodičům o průběhu a podmínkách akce, zajistí od rodičů 

závaznou přihlášku, seznámí je se stornovacími podmínkami při pozdějším 

odhlášení účasti dítěte z akce.  

l) Dopravu žáků, podklady pro písemnou objednávku předává hospodářce školy.  

m) Personální obsazení - odborně i zdravotně způsobilý doprovod v takovém počtu, 

aby byla zajištěna výchova a výuka žáků, včetně žáků se zdravotním postižením, 

jejich bezpečnost a ochrana zdraví podle příslušných právních předpisů, dohled nad 

žáky 24 hodin denně - během výuky, odpoledních činností, noční služby. Zajistí od 

externích pracovníků podklady pro uzavření dohod o pracích mimo pracovní 

poměr.  

n) Vybavení lékárničky (zákon č. 258/2000Sb., minimální vybavení viz vyhláška č. 

106/2001 Sb., o zotavovacích akcích) 



83 
 

o) Rozpis služeb pedagogických pracovníků tak, aby byly dodrženy zásady 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud možno aby u zaměstnanců školy 

nevznikala přesčasová práce. Písemný rozpis odevzdá před odjezdem řediteli školy 

(formulář č. 4). Zvlášť sestaví rozsah přesčasové práce, projedná jej s ředitelem 

školy a s pracovníky dohodne jejich požadavek na proplacení nebo poskytnutí 

náhradního volna. 

p) Péči praktického lékaře dostupného z místa konání školy v přírodě, oznámí mu 

konání akce. 

q) Vypracuje rozpočet školy v přírodě. 

r) Zajistí po dohodě s vedením školy vyplnění příkazů k pracovní cestě. 

s) Zajistí ohlášení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická 

stanice v místě konání akce) o konání akce - jeden měsíc před zahájením akce. 

Ohlásí termín a místo jejího konání, počet dětí, způsob zajištění stravování.  

t) Na akci organizuje, řídí a kontroluje práci a činnost všech dospělých osob, 

kontroluje dodržování smlouvy s dodavatelem, jídelníček, režim dne. 

u) Vypracuje zprávu o této pracovní cestě. Spolu s hospodářkou školy zajistí 

vyúčtování školy v přírodě. Vrátí nespotřebované léky.  

v) Vedoucí školy v přírodě a všichni zúčastnění pracovníci jsou povinni přihlížet k 

základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro 

jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Zajišťují 

bezpečnost a ochranu zdraví účastníků a poskytují jim nezbytné informace k 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

4. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI 

4.1. Vyučování je rozvrženo do pěti dnů v týdnu. Vyučovací hodina trvá 45 minut. 

Vyučovací hodiny lze dělit a spojovat při zachování vhodných hygienických a 

fyziologických podmínek přiměřených věku účastníků. Do výuky jsou zařazovány 

organizační formy výuky využívající místní podmínky a možnosti sportovního, 

vlastivědného, přírodovědného apod. charakteru.  

 

 ředitel školy 
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Příloha č. 2 

 

Přihláška dítěte do školy v přírodě 

Přihlašuji mého syna (dceru) ______________________________________do školy v přírodě v  

________________________, termín _______. 

Souhlasím s uvedením osobních údajů mého dítěte pro potřeby ubytovatele (jméno, adresa, rodné 

číslo, datum narození) ve smyslu zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, v platném 

znění. Účastnický poplatek zaplatím do týdne po podání přihlášky na účet školy.  Při odhlášení 

dítěte z účasti na škole v přírodě uhradím případné storno poplatky a výdaje, které vzniknou škole 

v souvislosti se zrušením přihlášky. V případě zvláštních okolností, zejména onemocnění mého 

dítěte zajistím jeho okamžitý individuální odvoz domů, ještě před stanoveným termínem 

společného návratu. Telefonní čísla rodičů v době konání akce: 

Jsem si vědom(a) toho, že do školy v přírodě nemůže být vyslán žák, jehož zdravotní stav by mohl 

být tímto pobytem ohrožen a žák, který by mohl zdravotně ohrozit ostatní žáky. Písemné prohlášení 

o těchto skutečnostech odevzdám před odjezdem. 

Upozorňuji na tyto zdravotní problémy mého dítěte, na které je třeba brát zvláštní zřetel:  (astma, 

alergie, omezení při tělesných cvičeních, diabetes,...). 

Při odjezdu do školy v přírodě odevzdám očkovací průkaz, průkaz zdravotní pojišťovny, potvrzení 

o bezinfekčnosti, léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte zde jejich přehled a také způsob 

užívání). 

Žatec __________ 

podpis zákonného zástupce žáka __________________________ 

podpis zákonného zástupce žáka __________________________ 

 

Příloha č. 3 

 

PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE 

Prohlašuji, že mé dítě  ______________________________nar.__________________________ 

je způsobilé zúčastnit se školy v přírodě v _____________ od_________do_________________ 

Prohlašuji ve smyslu § 9 odst. 1, zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví v platném znění, 

že ošetřující lékař nenařídil výše jmenovanému dítěti, které je v mé péči, změnu režimu, dítě nejeví 

známky akutního onemocnění a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní 

opatření. Není mi též známo, že by v posledních 14 dnech před odjezdem do školy v přírodě přišlo 

toto dítě do styku s osobami nemocnými infekčním onemocněním nebo podezřelými z nákazy. 

Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo 

nepravdivé. 

V _______________ dne ________ 

        __________________________ 

        podpis zákonných zástupců dítěte  
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Příloha č. 4 

 

Základní škola  ________________________ dále jen odběratel, tel.  ________________ 

DIČ  _____________________, bankovní spojení ________________________________ 

zastoupená _______________________________________________________________ 

a 

dodavatel _______________________________adresa ____________________________ 

tel _________, fax _________IČO _______________, bankovní spojení ______________ 

zastoupený (jméno, funkce) __________________________________________________ 

uzavírají spolu tuto 

Smlouvu 

 

1.Dodavatel zajistí ubytování a stravování v objektu ____________________ 

 v termínu od _________ do__________ 

                                                                      

Cenová 

kalkulace 

Žáků na osobu a den dospělých na osobu a den Celkem 

Ubytování  Kč  Kč  

Stravování  Kč  Kč  

Náklady na ubytování a stravování budou účtovány podle skutečného počtu žáků a pedagogického 

doprovodu, nahlášeného po příjezdu. 

 

3. Pobyt školy v objektu: 

 Den hodina strava začíná (končí) jídlem 

Nástup    

Ukončení    

 

4. Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje hygienické podmínky ubytovacího a 

stravovacího zařízení a podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky v souladu s vyhláškou č. 

106/2001Sb, dále splňuje nároky bezpečnosti práce a protipožární ochrany. Dodavatel dále 

prohlašuje, že používaná voda je z vodovodu pro veřejnou potřebu. Pokud je voda získávána 

z jiného zdroje, dodavatel jako přílohu této smlouvy doloží protokol o kráceném rozboru jakosti 

pitné vody dle ustanovení §8 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a stanovisko 

hygienického orgánu, že voda je pitná (nejméně jeden měsíc před konáním akce). 
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Dodavatel prohlašuje, že uvedený objekt splňuje podmínky pro zabezpečení výchovy a výuky, 

zejména dostatek výukových místností.   Pobyt školy v přírodě nebude narušen ubytovacími nebo 

restauračními službami pro cizí osoby. Pro ubytování zdravotníka bude zdarma vyčleněn zvláštní 

pokoj, který bude zároveň ošetřovnou a další pokoj jako izolace pro nemocné.    

 

5. Nejbližší lékařskou péči poskytuje _______________________(doplní dodavatel), adresa, 

telefon.   

 

6. Stravování účastníků školy v přírodě zajistí dodavatel v souladu se zvláštními nároky na výživu 

dětí (svačiny, dostatek ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, pitný režim..), a po dohodě s vedením   

školy v přírodě, se kterým předem sestaví jídelníček. 

7. Dodavatel umožní pověřeným pracovníkům objednatele možnost kontroly zařízení objektu, které 

souvisejí s poskytovanými službami, zejména s přípravou a výdejem stravy. 

 

8. Dodavatel dále zajistí: 

 (autobus, autobus zdarma, exkurze, balíčky na cestu,...) 

 

9. Úhrada pobytu bude provedena bezhotovostně, záloha ve výši _________Kč  bude zaplacena do 

termínu __________, zbytek bude proplacen do 14 dnů po  doručení faktury škole. Případné sankce 

a penále při prodlení s úhradou se nesjednávají. 

 

  dodavatel       objednatel 
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Příloha č. 5 

  UČEBNÍ PLÁN ŠKOLY V PŘÍRODĚ V …………………………. 

 

Školní rok: 

Třída: 

 

DEN DOPOLEDNE ODPOLEDNE VEČER 
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Příloha č. 6 

                           REŽIM DNE ŠKOLY V PŘÍRODĚ V ____________________ 

Školní rok:                                             Třída: 

 Rozpis služeb pedagogických pracovníků 

v jednotlivých dnech školy v přírodě 

(doplň datum) 

         

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

noc          



90 
 

Příloha č. 7 

   Zpráva o průběhu školy v přírodě 

  Školní rok 

  Třída: 

  Počet žáků: 

  Pedagogové školy (jmenovitě): 

  Externí zaměstnanci (funkce): 

   

  Vyúčtování akce: 

   Doprava: 

   Ubytování: 

   Strava: 

   Plat doprovázejících osob: 

   Různé: 

   Výdaje celkem: 

   

   Příjmy 

   - od rodičů 

   - od jiné zdroje 

    Příjmy celkem 

 

  S rozdílem bylo naloženo: 

  S vyúčtováním byli rodiče seznámeni dne: 

   

Hodnocení akce (úroveň ubytování, úroveň stravy, vhodnost objektu pro pořádání akce, 

zda byly nutné dodatečné výlohy, doporučení pro další období, cenové relace, nemocnost 

účastníků, přednášky, besedy, akce pro žáky, atd.) 

 

 

V …………………dne …………… 
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Příloha č. 8 

Oznámení hygienické stanici v místě konání školy v přírodě 

 

Krajská hygienická stanicev ………. 

 

Oznamujeme Vám podle ustanovení § 8, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, že naše škola pořádá školu v přírodě: 

 

1. Adresa objektu:  

 

2. Termín:  

3. Počet žáků/třída:  

4. Zabezpečení akce pitnou vodou a stravování účastníků je zajištěno dodavatelem, se 

kterým byla uzavřena smlouva zahrnující ubytování a stravování: 

a) název firmy:  

 

b) adresa:  

 

c) jméno odpovědného pracovníka: 

 

d) telefon:  

 

5. Pedagogický pracovník školy pověřený vedením školy v přírodě (jméno, mobilní 

telefon): 

 

 

 

    ředitel školy  

V ……………….dne ………………….. 
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Příloha č. 9 

Oznámení lékaři v místě konání akce §11, odst 1, písm e) zákona č. 258/2000 Sb. 

 

 

Věc: oznámení o konání školy v přírodě ve Vašem obvodu 

 

Podle ustanovení §11, odst. 1, písm. c) zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, 

ve znění pozdějších předpisů, Vám oznamuji, že pořádáme školu v přírodě v objektu, který 

se nachází ve vašem lékařském obvodu: 

 

Adresa objektu:  

 

Termín:  

 

Třídy, počet žáků: 

 

Pedagogický pracovník pověřený vedením školy v přírodě:  

 

Dále Vám sděluji, že jsme zajistili všechny požadavky na základní péči o zdraví dětí, podle 

§11, odst. 1 písm. a), b), d) a e) zmíněného zákona, tzn. základní péči o zdraví všech 

účastníků způsobilou fyzickou osobou (zdravotníkem); vybavení lékárničky a vedení 

zdravotnického deníku a seznamu účastníků a uložení těchto záznamů, informovanost 

rodičů. 

 

 

 

 

 

 

    ředitel školy  

V …………………dne …………………. 
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Příloha č. 10 

Instruktáž pracovníků činných na akci , § 11, odst 2) zákona č. 258/2000 Sb. 

 

Fyzické osoby činné na škole v přírodě  

 

v místě (adresa): 

 

termín:  

 

byly instruovány o hygienických požadavcích na tyto akce a o předcházení vzniku a šíření 

infekčních onemocnění a jiných poškození zdraví, a poskytování první pomoci ve smyslu 

ustanovení §11, odst. 2 zákona č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví. 

 

Dále byly seznámeny s právními předpisy: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce  

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů 

Směrnice školy ke škole v přírodě a školní řád 

 

 

Datum instruktáže: 

 

 

Podpisy účastníků instruktáže: 

 

 

 

 

 

Instruktáž provedl (podpis) 
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Příloha č. 11 

 

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě 

(§9, odst. 1. zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví)  

 

POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE K ÚČASTI NA 

ZOTAVOVACÍ AKCI A ŠKOLE V PŘÍRODĚ 

 

Evidenční číslo posudku:             

 

1. Identifikační údaje 

Název poskytovatele zdravotních služeb vydávajícího posudek: 

 

Adresa sídla nebo místa podnikání poskytovatele: 

 

IČO: 

 

Jméno, popřípadě jména, a příjmení posuzovaného dítěte: 

 

Datum narození posuzovaného dítěte: 

 

 

Adresa místa trvalého pobytu nebo jiného bydliště na území České republiky 

posuzovaného dítěte: 

 

 

2. Účel vydání posudku 
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3. Posudkový závěr 

 

 

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

a) je zdravotně způsobilé*)  

b) není zdravotně způsobilé*)  

c) je zdravotně způsobilé s omezením*)**): 

   

B) Posuzované 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 užívá léky (typ/druh, dávka)…………………………………………….. 

Poznámka: 

*) nehodící se škrtněte 

**) Byli-li zjištěno, že posuzované dítě je zdravotně způsobilé s omezením, uvede se 

omezení podmiňující zdravotní způsobilost k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě.  

 

 

3. Poučení 

 

Proti bodu 3. části A) tohoto posudku lze podle § 46 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb. o 

specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, podat návrh na jeho 

přezkoumání do 10 pracovních dnů ode dne jeho prokazatelného předání poskytovatelem 

zdravotních služeb, který posudek vydal. Návrh na přezkoumání lékařského posudku nemá 

odkladný účinek, jestliže z jeho závěru vyplývá, že posuzovaná osoba je pro účel, pro nějž 

byla posuzována, zdravotně nezpůsobilá nebo zdravotně způsobilá s podmínkou. 

 

4. Oprávněná osoba 

 

Jméno, případně jména, a příjmení oprávněné osoby: 

 

Vztah k posuzovanému dítěti (zákonný zástupce, opatrovník, pěstoun popř. další příbuzná 

dítěte): 
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Oprávněná osoba převzala posudek do vlastních rukou dne: 

 

 

podpis oprávněné osoby 

 

Datum vydání posudku    Jméno, příjmení a podpis lékaře 

razítko poskytovatele zdravotních služeb  
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Příloha č. 12 

 

Minimální rozsah vybavení lékárničky pro zotavovací akce pro děti a pro školy v přírodě 

I.Léčivé přípravky (pouze ty, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis) 

 

- přípravky proti teplotě a bolestem (antipyretika, analgetika)  

- tablety proti nevolnosti při jízdě dopravním prostředkem (antiematika)  

- přípravky k užití při průjmu 

- přípravky proti kašli (antitusika, expektorancia) 

- kloktadlo pro dezinfekci dutiny ústní a při bolestech hltanu (stomatologika)  

- oční kapky nebo oční mast s dezinfekčním účinkem, oční voda na výplach očí 

(oftalmologika)  

- mast nebo gel na poštípání hmyzem (lokální antihistamika)  

- přípravek k dezinfekci kůže a povrchových ran  

- inertní mast nebo vazelína 

 

   

II. Obvazový a jiný zdravotnický materiál  

- gáza hydrofilní skládaná kompresy sterilní, různé rozměry  

- náplast na cívce, různé rozměry  

- rychloobvaz na rány, různé rozměry  

- obinadlo elastické, různé rozměry  

- obvaz sterilní, různé rozměry  

- obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) 

- šátek trojcípý  

- vata obvazová a buničitá  

- teploměr lékařský  

- rouška resuscitační  

- pinzeta anatomická  

- pinzeta chirurgická rovná  

- lékařské rukavice pryžové  

- rouška PVC 45 x 55 cm  

 

 

   

III.Různé  

- nůžky  

- zavírací špendlíky, různé velikosti  

- záznamník s tužkou  

- svítilna/baterka, včetně zdroje“.  
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Příloha č. 13 

Zmocnění a určení osoby oprávněné dle zákona o zdravotních službách 

 

 

Údaje zákonných zástupců: 

 

Jméno a příjmení (otec): ……………………………………………….nar. dne………………. 

Kontakt (telefon, e-mail):……………………………………………………………………….. 

 

Jméno a příjmení (matka): …………………………………………….nar. dne………………. 

Kontakt (telefon, e-mail):………………………………………………………………………. 

 

Údaje nezletilého dítěte: 

 

Jméno a příjmení: ………………………………………………nar. dne………………. 

Trvale bytem:……………………………………………………………………………. 

 

Jako zákonní zástupci zmocňujeme …………………………………………………………………………..., trvale 

bytem ………………………………………………………………………………….…, aby po dobu konání školy v přírodě 

v místě ……………………………………………………………………..ve dnech 

………………………………………………………………….. udělovala za naše nezletilé dítě souhlas s poskytnutím 

zdravotních služeb, jejichž potřeba v této době nastane (např. ošetření úrazu či léčba běžných 

nemocí). 

 

Současně souhlasíme s tím, aby ve shora uvedené době byli zmocněnci informováni o zdravotním 

stavu našeho nezletilého dítěte ve smyslu ustanovení §31 zák. č. 372/2011 Sb. 

 

Zároveň určujeme výše uvedené zmocněnce osobami, na jejichž nepřetržitou přítomnost má naše 

nezletilé dítě právo při poskytování zdravotních služeb podle §28 odst. 3 písm. e) bod 1 zák. č. 

372/2011 Sb., a to ve shora uvedené době konání tábora. 

 

V ………………………………………..dne………………………  ……..………………………………….. 

        podpisy zákonných zástupců   
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Příloha č. 14 

Dotazník 

1) Ve kterém kraji ČR působíte? 

- Středočeský a Praha    - Královéhradecký 

- Karlovarský     - Pardubický 

- Plzeňský     - Vysočina 

- Jihočeský     - Jihomoravský 

- Ústecký     - Zlínský 

- Liberecký     - Olomoucký 

- Moravskoslezský 

 

2) Pořádá Vaše škola pobyt ve škole v přírodě pro žáky 1. stupně? 

a) ano      b) ne 

Pokud ne, přejděte, prosím, k položce č. 26 

3) Účastníte se tohoto pobytu 

a) z vlastního přesvědčení  b) z nařízení vedení školy c) neúčastním se 

Pokud se neúčastníte, přejděte, prosím, k položce č. 26 

4) Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

a) 0 – 3 roky  b) 4 – 10 let  c) 11 – 20 let  d) 21 a více 

5) Kolikadenní pobyt ve škole v přírodě organizujete? 

a) do 3 dnů  b) do 5 dnů  c) do 7 dnů  d) více než 7 dní 

6) Podle jakého kritéria vybíráte školu v přírodě? 

a) ceny  b) lokality do 100 km  c) recenzí na webu  d) doporučení 

jiných vyučujících  e) jiný důvod 
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Pokud máte jiný důvod, uveďte jej, prosím  

7) Kolik dětí skutečně připadá na jednoho dospělého? 

a) do 10 dětí  b) 11 – 15 c) 16 – 20 d) 21-25 e) 26 a více 

8) Kolik hodin s dětmi skutečně trávíte? 

a) 8,5 hod a méně b) 9 – 12 hod  c) 13 – 18 hod  d) 19 – 24 hod 

9) Připravujete se na ŠVP sami nebo ve spolupráci s agenturou? 

a) ano      b) ne 

10) Zdůvodněte svou volbu u položky č. 9 

11) S jakým cílem do školy v přírodě vyjíždíte? 

a) vzdělávacím b) výchovným  c) zdravotně rekreačním 

d) jiným 

Pokud volíte možnost s jiným cílem, uveďte, prosím, o jaký cíl jde 

12) Jaký význam má škola v přírodě pro Vás jako učitele? 

13) Je Vaše účast na ŠVP finančně ohodnocena? 

a) není  b) ano, v podobě osobního ohodnocení c) ano, mimořádnou odměnou 

d) jiným způsobem 

Pokud volíte možnost d), uveďte, prosím, jak jste ohodnocen (a) 

14) Setkal (a) jste se při pobytu v ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

a) ano      b) ne 

Pokud volíte možnost ne, přejděte, prosím, k položce č. 17 

15) O jakou nepříjemnou zkušenost šlo? Můžete zvolit více možností. 

a) ubytování nebylo vyhovující 

b) špatné hygienické podmínky  

c) stravování bylo na špatné úrovni 
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d) selhala práce agentury 

e) živelní pohroma 

f) zdravotní problémy dětí (např. infekční epidemie) 

g) problém s dopravcem 

h) jiná, uveďte prosím _____________________________________________ 

16) Museli jste pobyt ve škole v přírodě předčasně ukončit? 

a) ano      b) ne 

17) Podařilo se Vám splnit cíle pobytu ve škole v přírodě? 

a) spíše ano  b) ano  c) nedokážu posoudit  d) spíše ne e) ne 

18) Shledáváte pobyt ve škole v přírodě přínosný pro Vaši další práci? 

a) spíše ano  b) ano  c) nedokážu posoudit  d) spíše ne e) ne 

19) Zdůvodněte, prosím, své tvrzení 

20) Byl pro Vás pobyt ve škole v přírodě fyzicky náročný? 

a) ano   b) spíše ano  c) neumím se vyjádřit  d) spíše ne e) ne 

21) Byl pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky náročný? 

a) ano   b) spíše ano  c) neumím se vyjádřit  d) spíše ne e) ne 

22) Byl pro Vás pobyt ve škole v přírodě psychicky náročný? 

a) ano   b) spíše ano  c) neumím se vyjádřit  d) spíše ne e) ne 

23)Pociťoval/a jste při pobytu ve škole v přírodě stres? 

a) ano   b) spíše ano  c) neumím se vyjádřit  d) spíše ne e) ne 

Uveďte, prosím, čím byl stres způsoben 

24) Ohodnoťte, prosím spolupráci s rodiči 

a) velmi dobrá  b) dobrá c) nedokážu posoudit         d) špatná        e) velmi 

špatná 

25) Zorganizoval (a) byste pobyt ve škole v přírodě znovu? 
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a) ano  b) spíše ano  c) nedokážu se rozhodnout d) spíše ne e) ne 

Děkuji za vyplnění dotazníku. Další položka je určena vyučujícím, kteří se pobytů ve škole 

v přírodě neúčastní. 

26) Uveďte důvod, proč pobyt ve škole v přírodě neorganizujete 

a) ŠVP nepovažuji za důležitou 

b) nezájem vedení školy 

c) nezájem rodičů 

d) strach o bezpečnost dětí 

e) finančně neohodnocené 

f) špatné zkušenosti 

g) organizačně náročné 

h) jiný důvod – uveďte, prosím, jaký_________________________________________ 

Děkuji za vyplnění dotazníku. 
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Příloha č. 15 

Program školy v přírodě v Žihli - Sklárně – učitelka A 

Pondělí:  Dopoledne příjezd, ubytování, vybalování, procházka na Lidčinu skálu (1 km) 

     Odpoledne vycházka Viklan (1 km) + hry v lese  

     Rozdělávání ohně, opékání vuřtů 

Úterý:  Dopoledne pěší výlet na Rabštejn nad Střelou (6,5 km) 

  Odpoledne návštěva muzea, návrat zpět do Sklárny přes Poustky 

  Večer stezka odvahy 

Středa: Dopoledne Laser game + sportovní hry 

    Odpoledne vycházka Bába a Dědek (3 km), hry v lese 

   Večer diskotéka 

Čtvrtek: Dopoledne přehlídka vězeňské služby (psi + technika), rybník Petrák – hry 

   Odpoledne vycházka na Kouzelné křesílko pohádkovým lesem – hledání pokladu 

   Večer vyhodnocení ŠVP, oslava – diplomy  

Pátek:  Odjezd, návrat k rodičům 
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Příloha č. 16 

Program školy v přírodě v Nedamově, Penzion Černý Mlýn – učitelka B 

Cíl vícedenního výletu:  

- Poznávání oblasti Českého ráje, rozvoj dovedností souvisejících s orientací 

v krajině, práce s mapou, poznávání kulturního a přírodního bohatství, rozvoj 

pohybových dovedností, zlepšení fyzické kondice.  

Pondělí: příjezd, oběd, vybalení, seznámení se s nejbližším okolím, sportovní aktivity 

v okolí penzionu.  

Úterý: 

Dopoledne: příprava trasy, práce s mapou, sportovní aktivity. 

Odpoledne výlet: Hrubá Skála – pohádka Bajaja. Cca 10-12 km, 14-18 hodin.  

Občerstvení a odpočinek u hradu, dále směrem k Mariánské vyhlídce a Skautské věži – 

film jak dostat tatínka do polepšovny – hledáme skálu Dračí zub.  

Středa: 

Dopoledne: sportovní, nebo výtvarné aktivity u penzionu 

Odpoledne: kratší výlet k rybníku Věžák.  1-2 hodiny. 

Odpočinková aktivita film: Jak dostat tatínka do polepšovny.  

Čtvrtek: 

celodenní výlet na hrad Kost – s prohlídkou hradu.  Cca 10.00- 17.00 

Pohádka: S čerty nejsou žerty.  

Po návratu volno a večerní zábava k MDD. 

Pátek: balení, návrat domů, cestou hodnocení pobytu 
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Příloha č. 17 – Informační brožura Školy v přírodě Sklárna, Žihle 
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111 
 

Příloha č. 18 

Rozhovor s učitelkou A: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

A: Učím čtvrtým rokem, vedu své děti od první třídy. 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z nařízení vedení školy nebo z vlastního 

přesvědčení? 

A: Z vlastního přesvědčení. 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

A: Pětidenní. Vyrážíme od školy v pondělí ráno a vracíme se v pátek odpoledne. 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

A: Již dvakrát, poprvé jsme vyjeli ve druhé třídě. Letos se chystáme na 7 denní pobyt. 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

A: Po oba roky jsme byli na stejném místě. 

K: Kam jste vyrazili? 

A: Do Žihle – Sklárny, kde je za tímto účelem vybudované rekreační středisko. 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

A: Do Žihle jsem jezdila na školu v přírodě  jako instruktorka s jinou školou. Toto místo i 

personál areálu dobře znám, vím, jak to zde funguje, kam vyrazit na výlet. Hodně mi to 

ulehčilo práci při organizaci pobytu. Navíc cena za pobyt je přijatelná, personál je 

příjemný, v areálu je dostatek prostoru pro děti i v deštivém počasí a vždy nám zřizovatelé 

areálu vyšli vstříc, když bylo něco potřeba. 

K: Která kritéria jsou pro Vás při volbě školy v přírodě důležitá? 

Cena: ano 

Vzdálenost od školy: ano 

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích? V pokojích 

Recenze na webových stránkách? Ano 

Doporučení jiných učitelů (známých)? Ano 

Možnost využití agentury? Ne 

Vybavení zařízení? Ano, je potřeba mít prostor pro aktivity venku i uvnitř. 

Vaše osobní zkušenost: Ano 

Atraktivnost okolí? Ano 

Jiné kritérium? ne 

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 
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A: Celý pobyt organizuji sama. 

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři? 

A: Ano, jezdí s námi vychovatelé – většinou jsou to buď vychovatelky ze školní družiny, 

nebo mé známé s pedagogickým vzděláním. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

A: Téměř dvacet čtyři hodin. Přesto, že se neúčastním všech aktivit, jsem na blízku a děti 

se na mě obrací, i když je tam vychovatel, jako na vyšší a známou autoritu. Po večerce 

kontroluji děti, některé za mnou chodí i v noci, když je jim smutno nebo něco potřebují. 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovateli? 

A: Určitě ano, protože mám alespoň chvíli pro sebe – vypít si kávu, v klidu připravit další 

program, oddychnout si.  

K: S jakým cílem do švp vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně zdravotním? 

A: Ode všeho trochu, ale spíše výchovným.  

K: Můžete podrobněji uvést, o jaké cíle Vám jde? 

A: Jde mi především o to, aby se děti lépe poznaly mezi sebou, ale abych je lépe poznala i 

já. Aby se děti naučily spolu lépe komunikovat a spolupracovat, měly společné zážitky.  

Co se týče výuky, poznáváme místní krajinu, čteme místní pověsti, procházíme naučné 

stezky.  Píšeme deníček, pohledy, hrajeme různé hry, probíhají zde sportovní soutěže.  

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

A: Určitě vzájemné poznání, zlepšení komunikace, spolupráce, vzájemná pomoc, společné 

zážitky, prožitky, následně zpětně poukážeme na situaci z pobytu například při řešení 

konfliktů (vzpomeň si když …, jak jsme spolu dělali …. atd.) 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

A: Neustálá zodpovědnost za děti, jsem ve střehu po celý den, je to velmi náročné. 

Organizovaní programu, administrativní náležitosti, příprava materiálů, pomůcek, atd. 

zabere spoustu času. Navíc, pokud je vychovatel nesamostatný, pak máte další osobu na 

starost. Musíte řešit různé problémy, jako jsou konflikty mezi dětmi, stesk po domově, 

úrazy, krizové situace pokud nastanou. 

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

A: Zatím naštěstí ne. 

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

A: Ano, je - obojí spolu souvisí. Psychicky právě pro tu míru odpovědnosti za děti, 

neustálou pohotovost a zároveň málo odpočinku a spánku. Účastním se většiny her, 

chodím s dětmi na pěší výlety, sportuji s dětmi. 
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K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 

A: Většinou velmi dobrá. 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu? 

A: S organizací začínám již na začátku školního roku, kdy rodičům posílám k vyplnění 

závaznou přihlášku. Podle počtu dětí, pak zajišťuji autobus, počet lůžek. S hlavní 

organizací programu začínám alespoň 2 měsíce před odjezdem – je potřeba naplánovat 

výlety, různé aktivity, pracovní listy, diplomy atd.  Před odjezdem musím mít v pořádku 

všechny doklady, které jsou nutné, což znamená písemnou komunikaci s rodiči, ale i třídní 

schůzku s rodiči, rozmístění dětí na pokoje, domluvu s vychovateli o průběhu pobytu atd. 

Po příjezdu je také nutné předložit finanční rozpočet, počty zúčastněných dětí, sepsat 

zprávu z pobytu s hodnocením. 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 

A: Je mi uhrazen cestovní příkaz a dostávám mimořádnou odměnu. 

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně 

ohodnocena? 

A: Ne. 

K: Uvědomila jste si nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

A: Ne 

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na Vašich profesních kvalitách. 

A: Každá taková zkušenost napomáhá k zlepšování schopnosti organizace práce, 

komunikace s rodiči a jinými institucemi. 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

A: Postoj či pohled na žáky zůstává stejný, jen o nich vím více, než ze školy. Děti jsou 

uvolněnější, někdy otevřenější než ve škole. 

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat švp nějaké 

rady? 

A: Nebát se, protože výsledek stojí za to. 

 

V příloze uvádím, se svolením ředitele školy, denní program školy v přírodě v Žihli – 

Sklárně včetně vzoru písemností, které se k pobytu vztahují. 
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Příloha č. 19 

Rozhovor s učitelkou B 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

B: Učím na ZŠ pátým rokem. 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z nařízení vedení školy nebo z vlastního 

přesvědčení? 

B:  Z vlastního přesvědčení. I když první rok, kdy jsem do školy nastoupila a rovnou 

dostala prvňáčky, se mi na školu v přírodě moc nechtělo. Ale kolegyně z ročníku mě 

přesvědčila, abych jela společně s ní. Byl to důležitý moment, uvědomila jsem si, že pokud 

budu jezdit i v dalších letech, tak pouze sama a ve své režii. 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

B: Vedení školy nám povoluje pobyty pouze od pondělí do pátku, nesmíme jet o víkendu a 

nové rozhodnutí vedení školy říká, že první třídy už na školu v přírodě nesmí jezdit.  

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

B: Zatím 4x.  

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

B: Protože si od druhé třídy organizuji vše sama, volím pokaždé jinou lokalitu.  

K: Kam jste vyrazili? 

B: 2x Okolí České Lípy, 1x Orlík, 1x Vyskeř (Český Ráj) 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě tato místa? 

B: První místo zajišťovala kolegyně, ale nelíbilo se mi, že se nikam nedalo jít. Druhé místo 

jsem hledala s ohledem na turistické cíle – dle mapy. Poslední Vyskeř, jsem našla přes CK, 

hledala jsem ubytování v této lokalitě kvůli připravenému programu (po stopách filmových 

míst). 

K: Jaká kritéria jsou pro Vás důležitá při volbě školy v přírodě? 

Cena: ano 

Vzdálenost: ano 

Doporučení jiných učitelů: ne 

Recenze na webových stránkách zařízení: ne 

Možnost využití agentury: ne 

Preferujete chatky nebo pokoje? Raději pokoje – kvůli bezpečnosti v noci. Chci mít děti 

pod střechou a pod zámkem. 
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Vybavení zařízení: ano, nesmí chybět prostorná místnost ke společným aktivitám, venku 

hřiště a nejlépe někde na samotě. 

Vaše osobní zkušenost s místem: ano – ráda vím, kam jedu 

Atraktivnost okolí: ano, aby zde byla možnost zajímavých výletů 

Jiné kritérium: ne 

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

B: Spolupráci s agenturou se nevyhýbám, protože mají někdy nasmlouvané penziony, do 

kterých se bez CK nedostaneme, navíc zajišťují pojištění, dopravu a cena je dražší cca o 

200 Kč/dítě, než když si vše zajišťuji sama.  

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři? 

B: Tuto službu jsem nevyužila, program a náplň si zajišťuji a připravuji sama. Jezdí s námi 

ale vychovatelka ze školní družiny. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

B: Oficiálně 8 pracovních hodin, pokud mám funkci zdravotníka, tak další 2 hodiny jako 

zdravotník a v noci jako noční služba. To vše musím rozepisovat do formuláře, ze kterého 

je patrné, kdo v kterou denní a noční hodinu za děti zodpovídá. V tomto formuláři musíme 

mít plánované přestávky na odpočinek, vše dle zákoníku práce. V praxi je vše samozřejmě 

jinak, protože dětem jsme s vychovatelkou k dispozici nepřetržitě. Dětem se věnujeme od 

budíčku v 7,30 do večerky ve 21.30, a pokud se někomu něco děje v noci, tak samozřejmě 

i v noci.  

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovatelkou? 

B: Na školu v přírodě jsem vždy jela pouze s vychovatelkou, kterou mají děti v družině. 

Náš dobrý vztah je podmínkou pro výjezd. Pokud bychom si lidsky nevyhovovaly, potom 

bych raději nejela. 

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně 

zdravotním? 

B: Na první místo bych asi dala výchovný cíl. Vidím děti v jiných situacích bohatých na 

příležitosti působit přirozeně na jejich charakter. Na druhé místo bych dala cíl rekreačně 

zdravotní. Jak jsem zmínila, ráda s dětmi chodím na výlety. Pro některé děti je to naprostá 

novinka, protože nejsou zvyklé chodit, a tak vlastně kompenzujeme nedostatek 

přirozeného pohybu touto formou. Až na třetí místo bych dala cíl vzdělávací, protože se na 

škole v přírodě neučíme a co se učíme, učíme se spontánně, v rámci činností.   
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Ještě bych zmínila možná ten nejdůležitější cíl: naučit děti žít pospolu, pomáhat si, 

podpořit se, poradit si v neobvyklé situaci, sdílet společné zážitky, řešit neshody bez 

podpory rodičů.  

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

B: Vzájemně se poznat jinak, než v lavicích a musím říct, že i děti se ke mně začaly po 

škole v přírodě chovat trochu jinak – s větší důvěrou. A i já jsem si k nim vytvořila jiné 

vazby.  

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

B: Velký stres plynoucí z extrémně vysoké zodpovědnosti. Uvědomuji si, že pokud by 

došlo k jakémukoliv neštěstí, ohrožuji tím svoji vlastní rodinu. A i když člověk neustále 

vyhodnocuje rizika a minimalizuje je, nemá nikdy jistotu, že se vrátíme všichni a zdraví.  

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

B: Řešila jsem spíš zdravotní problémy. V tu chvíli nepřemýšlím jen o tom, co potřebuje 

nemocné dítě, ale neustále se „kryji“ a konzultuji každý krok písemně formou SMS 

s rodiči dítěte. I tak se mi stalo, že po škole v přírodě mi jedna maminka vynadala, že jsem 

vydala Kinedril před zpáteční cestou i dalším 3 cizím dětem z jejich krabičky a vynadala 

mi, že „rozdávám z cizího, aniž bych se zeptala“. Místo poděkování za pobyt, kde holčička 

byla naprosto spokojená, ačkoliv byla velmi špatně vybavená, a tak jí všichni ostatní 

půjčovali od tepláků až po opalovací krémy, přišlo rozčarování a moje reakce nebyla 

profesionální…Na to si poté matka stěžovala u pana ředitele, který mě za nediplomatickou 

odpověď pokáral.  

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

B: Ano, ale s každou další školou v přírodě je to lepší. Vím, do čeho jdu a i děti, čím jsou 

starší, tím je škola v přírodě lepší.  

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu? 

B: Rozhodně desítky hodin. Hledáním místa, vypisováním objednávek, zasíláním 

oznámení na různé státní instituce, administrativou, která je nutná pro výjezd, komunikací 

s rodiči, kontrolou plateb, komunikací s penzionem, přípravou programu, komunikací s 

vychovatelkou, likvidací faktur, kontrolou uskuteční akce, vyúčtování akce, atd… 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 

B: Ano, je nám proplacen cestovní příkaz a za funkci zdravotníka a vedoucího pobytu 

dostanu cca 1500 Kč.  

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně 

ohodnocena? 
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B: Ne. Nedělám to pro peníze. 

K: Uvědomila jste si nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

B: Ano, podcenila jsem v rámci domlouvání akce upřesnění kvality a množství jídla. Stalo 

se, že děti měly hlad, provozovatel považoval stravu za dostatečnou, ale z mého pohledu 

byla strava chudá, jednotvárná a bylo jí málo.   

K:Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách. Zdůvodněte: 

B: Myslím, že ano. Plánování akce mně donutilo k maximální zodpovědnosti za všechno a 

za všechny. Donutila jsem sama sebe k činnostem, které pro mě nejsou typické (práce 

s mapou),  

Plánování, časové odhady i promyslet celkový time management akce do mnoha detailů.  

Za jiných okolností bych tolik neplánovala, např. s rodinou bych si ponechala spoustu 

otevřených možností, ale v této situaci jsem měla potřebu vše dobře promyslet. Také jsem 

se chovala mnohem důsledněji, než se obvykle chovám (zejména v oblasti smluv, 

podkladů, přihlášek, lékařských posudků atd.). 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

B: Ano, na 100 % mohu potvrdit, že všechny školy v přírodě mi pomohly najít si cestu i 

k žákům, kteří jsou ve třídě třeba nenápadní, nebo introvertní.  Dokázala jsem se vcítit 

v cizím prostředí do dětí, pro které byla škola v přírodě (zejména v 1. třídě) stresující 

z hlediska odloučení od rodičů. Nečekala jsem, že budu schopná přepínat svoje chování 

z učitelky na „druhou maminku“.  A myslím, že to bylo důležité pro vytvoření větší důvěry 

mezi dětmi a mnou a to se odrazilo i v celkovém klimatu třídy. 

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat ŠVP nějaké 

rady? 

B: 

1. Jet jen se třídou, kterou mám zvládnutou, děti znám, vím, co od nich mohu čekat a 

mám je rád. Nejela bych se třídou, kde mi děti „nesedí“, neznám reakce rodičů, 

není tam obecně důvěra… 

2. Na rovinu sdělit rodičům záměr (chci s dětmi chodit po horách…)  

3. Neplánovat vše do detailů, nechávat věcem trochu volný průběh, jinak se sami 

dostanete do stresu, že se něco nestíhá… 

4. Vybrat si místo, které trochu znám, odpadne stres z neznámého.  
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Příloha č. 20 

Rozhovor s učitelkou C: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

C:14 let 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z vlastního přesvědčení? 

C: Ano 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

C: Pětidenní – od pondělka do pátku. 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

C: V tomto školním roce pojedu už podeváté. 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

C: Jezdíme na dvě místa, která se nám osvědčila. 

K: Prozradíte mi, kam jezdíte? 

C: Se druháky a třeťáky vyjíždíme do Brady v Českém ráji a se čtvrťáky a páťáky do Pece 

pod Sněžkou v Krkonoších. 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

C: Místo jsem nevybírala, protože naše škola jezdí na tato místa již řadu let, máme zde 

každý rok zamluvený stejný termín. Jsme zde spokojeni, líbí se nám i environmentální 

program, který je určený čtvrtým a pátým ročníkům, takže spíš osobní dobrá zkušenost se 

zázemím, které máme, cenou a možností mnoha výletů. 

K: Kdybyste měla vybrat sama, jaké kritérium by pro Vás bylo důležité? 

Cena?  Ano.    

Vzdálenost od školy? Na vzdálenosti by mi nezáleželo, pokud by to nemělo vliv na 

dopravu, která je opravdu drahá, takže ano.   

Doporučení jiných?  Ano, rozhodně.  

Recenze na webu? Ne.  

Možnost využití agentury? Ne.   

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích? V pokojích – přeci jen nemusí vyjít 

počasí a dětem je pak zima.  

Vybavení? Ano, v objektu musí být alespoň dostatečně velká třída nebo společenská 

místnost, v objektu by nemělo chybět hřiště, prolézačky.   

Vaše osobní zkušenost? Ano, právě z toho důvodu jezdíme na osvědčená místa.  
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Atraktivnost okolí? U starších dětí ano, protože chodíme na různé túry a je fajn, když je 

v okolí nějaký hrad, vodopád, zajímavé místo.  

Jiné kritérium? Asi bych zmínila čistotu a vstřícnost personálu.  

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

C: Ano, všechny aktivity, pracovní listy, hry atd. si připravujeme sami, aby to odpovídalo 

našim potřebám – jak učivo, tak práce s kolektivem (reagujeme vždy na aktuální situaci ve 

třídě). Se čtvrťáky a páťáky ale využíváme jednodenní návštěvy ekologického centra, kde 

mají svůj vlastní program.  

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři? 

C: Ano, jezdí s námi vychovatelky ze ŠD. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

C: Děti s námi tráví celý den, jen odpoledne jsou na 4 hodiny pod dohledem vychovatelek. 

V tuto dobu máme alespoň trochu času na odpočinek, ale i tak procházíme pracovní listy 

dětí, vypisujeme hodnocení dětí, diplomy a dolaďujeme další činnosti. 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovateli? 

C: Určitě ano, máte vždy někoho při ruce, další oči a ruce  

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně 

zdravotním? 

C: Všechny tři složky jsou zastoupené, ale jde nám především o výchovný. 

K: Můžete podrobněji uvést, o jaké cíle Vám jde? 

C: Co se týče učiva – týká se to především oblasti Člověk a jeho svět – tématem je příroda 

kolem nás a její ochrana. Do rekreačně zdravotního bych zahrnula především pohyb, 

veškeré soutěže na čerstvém vzduchu, kontakt s přírodou, pěší výlety. Výchovný cíl je 

především stmelení kolektivu, zaměřujeme se na vzájemnou spolupráci a respekt 

k ostatním, ale také k přírodě. 

K: Daří se Vám tyto cíle naplnit? 

C: Ano. 

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

C: Společně strávené chvíle, společná objevování, navázání nových kamarádství a 

upevnění kolektivu – děti se lépe poznají, fungují jako tým. Máme k sobě blíž. I mě potom 

berou jako „normálního člověka“ , zlepší to pak vzájemnou komunikaci. 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

C: Obrovská zodpovědnost za děti, vždycky si oddychnu, když přijedeme domů všichni 

v pořádku. Únava, nečekané komplikace, spousta papírování  a neoceněná práce. 



120 
 

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

C: Jen drobná zranění, jednou jsme neměli vůbec štěstí na počasí – celý týden pršelo a 

většinu programu jsme na poslední chvíli měnili. 

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

C: Ano, obojí – vždycky přijedu strašně unavená. 

K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 

C: Zatím většinou dobrá. Pokud si nastavíte určitá pravidla, která rodiče dodrží, tak je to 

bez problémů. 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu? 

C: Teď už ne tolik, protože máme určitou zásobárnu aktivit a připravený program, který 

dolaďujeme spíše podle aktuálních potřeb třídy, ale i tak minimálně měsíc, dva před 

výjezdem se scházíme s rodiči, vyplňujeme potřebné formuláře, připravujeme pracovní 

listy, diplomy. Poslední týden nakupuji potřebné věci, balím pomůcky, sportovní náčiní 

atd. 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 

C: Kromě proplacení cestovního příkazu dostáváme mimořádnou odměnu. 

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně 

ohodnocena? 

C: Ne.  

K: Zaznamenala jste nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

C: Při prvním výjezdu jsem dětem povolila mobilní telefony při poledním klidu. Některé 

citlivé děti pak rodičům plakaly, vznikaly fámy a přesto, že nebyl žádný problém, tak jsem 

řešila naprosto zbytečné telefonáty. Od té doby jsem s rodiči domluvená na zákazu mobilů. 

Pokud potřebují, mohou mi volat v určenou dobu. Každý večer posílám pár fotek na 

společný FCB, takže rodiče svá dítka vidí spokojená.  

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách. Zdůvodněte: 

C: Myslím, že po každé takové akci, která dopadne dobře, jsem si jistější, sebevědomější, 

poučím se z chyb a nedostatků, takže příště již aktivity nebo hry, které se nezdařily, již 

příště nepoužiji a další škola v přírodě je o to lepší. 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

C: Často vyplynou na povrch věci, které nejsou během roku zřetelné – vztahy, problémy 

žáků doma, hygienické návyky, reakce, psychické rozpoložení. Umožní mi to vidět děti i 

z jiné stránky, lépe jim porozumět.  
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K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat švp nějaké 

rady? 

C: Vše si dobře připravit, naplánovat variantu pro hezké i deštivé počasí, ale hlavně pokud 

možno vyjet s vychovateli nebo kolegyněmi, na které se můžete spolehnout, se kterými si 

rozumíte. Nastavit si určitá pravidla a důsledně vyžadovat jejich dodržování.  
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Příloha č. 21 

Rozhovor s učitelkou D 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

D:29 let 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z vlastního zájmu? 

D: ano 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

D: 6 – 7 denní 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

D: 25 x 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

D:  Ne, měním každý rok jiné místo. 

K: Prozradíte mi, kam jezdíte? 

D: Hlavně na hory. 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

D: Dříve na doporučení, dnes přes cestovní kanceláře 

K: Jaká kritéria jsou pro vás důležitá? 

Cena?  ano 

Vzdálenost od školy? ne 

Doporučení jiných?  ano 

Recenze na webu? ano 

Možnost využití agentury? ano 

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích?  rozhodně pokoje 

Vybavení areálu? Jaké by mělo být? Vhodné pro děti, les, příroda, sportovní hřiště, 

prostory – společenská místnost, vhodné sociální zařízení, nejlépe na pokojích, daleko od 

silnice 

Vaše osobní zkušenost? Ne, spoléhám na doporučení jiných učitelů a cestovní kancelář. 

Atraktivnost okolí? (známá místa, hrady, přírodní zajímavosti, lanové centrum, zoo nebo 

tak něco), není to podmínkou, program si vytvářím sama, preferuji hlavně přírodu 

Volíte ještě podle jiného kritéria? Kapacita hotelu, jezdíme dvě nebo tři třídy, hledáme 

objekt na míru, bez ostatních návštěvníků 

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

D: Organizuji vše sama, ve spolupráci s ostatními učiteli a vychovateli 
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K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři (vychovatelé)? 

D: Pouze školní vychovatelé nebo asistentky třídy. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte?  

D:. 24 hodin, všichni pracuji, přesto, že máme služby napsané, pracujeme vždy všichni 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovateli? 

D: Vybírám si ty, kteří mi vyhovují (ze školy), takže ano. 

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně 

zdravotním? 

D: Cílem jsou všechny uvedené cíle, na ŠVP se neučíme, ale vzděláváme děti formou 

celopobytových her, výchovný je součástí vzdělávacího, zdravotní je samozřejmostí, proto 

jezdíme na hory. 

K: Můžete podrobněji uvést, o jaké cíle Vám jde? 

D: Všechny 

K: Daří se Vám tyto cíle naplnit? 

D: Ano 

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

D: Stmeluje kolektiv, žáky poznám i z jiné stránky, vede žáky k samostatnosti, řešení 

situací bez rodičů, pobyt na čerstvém vzduchu, pokud přeje počasí, trávíme celý den 

venku, ukazuji dětem, že vzdělávat se dá i mimo školu 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

D: Někteří rodiče nemají finance, pro mě spíše obrovská zodpovědnost za děti. 

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

D: Někdy je potřeba si ujasnit se zaměstnanci hotelu jasná pravidla a požadavky, je to, ale 

vždy na domluvě. 

K: Je pro Vás pobyt ve švp fyzicky či psychicky náročný? 

D: Ano, velmi 

K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 

D: Rodiče souhlasí většinou s pobytem, je potřeba jim vše jasně a srozumitelně vysvětli, 

občas se u mladších dětí (1. – 2. třída) stává, že se nechtějí zúčastnit. Opět, je to na 

domluvě, někdy se to podaří, někdy ne. 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu?  

D: Nedokážu přesně spočítat, ale rozhodně dost. Plánuji již od ledna, vyjíždíme v květnu, 

vyplňování dokumentace zabere nejvíce času před i po ŠVP. 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 
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D: Většinou ne, někdy velmi málo př.: 500 – 1000 Kč 

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně 

ohodnocena? 

D: Určitě ne. 

K: Zaznamenala jste nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila? (Něco nedopadlo podle představ, atd.) 

D: Výjezd na ŠVP čtyři třídy, kolegyně příliš nespolupracovaly. Poučení pro mne, výjezd 

maximálně 3 třídy najednou. 

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách.  (Posunulo 

Vás to profesně k lepšímu?) Zdůvodněte:  

D: Určitě ano, byla jsem mnohokrát s různými ročníky i kolegy. Vždy je to posun 

v získávání zkušeností od kolegů, stejně tak při samotné práci s dětmi. 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

D: Vždy je postoj lepší k žákům, tak opačně. Poznáme se mnohem důvěrněji, situace se 

lépe řeší, lepší je i postoj od rodičů. Vždy všechny informujeme, co děláme, posíláme 

fotky a zprávy. 

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat ŠVP nějaké 

rady? 

D: Mluvit vždy s rodiči i s dětmi otevřeně, představit program, být rádcem v řešení situací, 

obklopit se dobrými a zkušenými učiteli, nebát se jich zeptat, poradit se. Mít dokumentaci 

v pořádku. Být důsledný, jasný ale i stručný v předávání informací rodičům. Děti na pobyt 

připravovat, mluvit s nimi, určitě i následně hodnotit, tvořit portfolio ze ŠVP. 
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Příloha č. 22 

Rozhovor s učitelkou E: 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

E: 18 let 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z vlastního zájmu? 

E: ano 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

E: 5 i 7 dnů 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

E: 15 krát 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

E: Místo vždy měním, snažím se dětem ukázat místa, na která se s rodiči možná nikdy 

nedostanou. 

K: Prozradíte mi, kam jezdíte? 

E: Krkonoše, Šumava, Český Ráj, a mnoho dalších krásných míst  

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

E: Vyhledám si místo, kde jsme ještě nebyli, a které bych dětem ráda ukázala a které je 

vhodné na pěší výlety. Jedu se tam osobně podívat, prohlédnout si objekt a vše osobně 

domluvím. 

K: Jaká kritéria jsou pro vás důležitá? 

Cena?  ano 

Vzdálenost od školy? ne 

Doporučení jiných?  ne 

Recenze na webu? ne 

Možnost využití agentury? ne 

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích? V pokojích z důvodu určitého komfortu. 

Vybavení areálu? Jaké by mělo být? V objektu moc času netrávíme, snažím se být s dětmi 

stále venku, hodně chodíme, ale pro případ špatného počasí je dobré mít vhodnou místnost, 

kde bychom mohli společně trávit čas. 

Vaše osobní zkušenost? ano 

Atraktivnost okolí? Spíše zajímavá místa, krásná přírodě, vhodné trasy pro děti. 

Volíte ještě podle jiného kritéria? Asi ne 

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 
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E: Ano, všechny výlety si plánuji sama nebo po domluvě s kolegyní – jezdíme většinou 

dvě třídy dohromady. 

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři (vychovatelé)? 

E: Vyjíždí s námi zdravotník a také rodiče. 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s rodiči? 

E: Ano, kdyby ne, nedomlouvala bych se s nimi. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

E:.24 hodin – účastním se všech aktivit. Jedu tam proto, abych byla s dětmi 

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně 

zdravotním? 

E: Všechny dohromady, ale hlavním cílem je pro mě turistika, poznávání krás přírody. 

K: Daří se Vám tyto cíle naplnit? 

E: ano 

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve škole v přírodě spatřujete? 

E: Poznání kolektivu z jiné stránky, děti se projeví jinak, kolektiv se stmelí, zlepší se 

kondiční schopnosti dětí, pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Děti jsou celkově přátelštější jak 

k sobě, tak ke mně, což se projeví při následné spolupráci, neřeším tolik konfliktů. 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

E: Velká zodpovědnost, mám o děti strach, někde uvnitř cítím stres, ale tím, že jsme 

v přírodě, tak mě to dobíjí a není to tak hrozné.  

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

E: Komplikace s rodiči – i přes domluvu při rodičovském sdružení dali dětem mobil, 

porušili tak daná pravidla. Vyplynulo z toho pro mě, že mi nedůvěřují, potřebují 

kontrolovat, co se děje. 

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

E. Ano 

K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 

E: Dobrá 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu?  

E: Těžko se to dá vyčíslit. Plánuji a připravuji vše během celého roku. Týden zabere jen 

komunikace s rodiči, týden domluva s poskytovateli ubytování, týden plánování výletů, 

zajištění autobusů, týden příprava materiálů, také nějaký čas zajištění sponzorů. Je to 

opravdu časově náročné. 

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 
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E: Ohodnocení se projevuje v mém osobním ohodnocení. 

K: Ne.  

K: Zaznamenala jste nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

E: Jednou jsem osobně neprověřila ubytování a děti pak spaly po dvanácti v jedné 

místnosti na půdě. Dalo se to zvládnout, ale určitě ubytování nesplnilo naše požadavky a 

domluvu. Bylo obtížné vysvětlit to rodičům. 

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách.  (Posunulo 

Vás to profesně k lepšímu?) Zdůvodněte: 

E: V pohledu na žáky. Lépe se mi s nimi pracuje. 

K: V čem se Vám konkrétně změnil pohled či postoj k žákům? 

E: Tím, že je poznám i z jiné stránky, lépe chápu jejich reakce, více jim rozumím. 

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat ŠVP nějaké 

rady? 

E: Pořádně si před odjezdem zjistit zdravotní potíže dětí, možné alergie. Od rodičů 

vyžaduji potvrzení o zdravotním stavu dětí, pokud užívají nějaké léky, tak je mít řádně 

označené s popsaným způsobem užívání a souhlasem s podáváním těchto léků.  Také mít 

určitě kontakty na rodiče, kdyby bylo nutné jim volat. 
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Příloha č. 23 

Rozhovor s učitelkou F: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

F: 17 let 

K: Účastníte se pobytu ve škole v přírodě z vlastního zájmu? 

F: ano 

K: Kolikadenní pobyt organizujete? 

F: 5 denní 

K: Kolikrát už jste se svými žáky byla ve škole v přírodě? 

F: 12 x 

K: Byli jste na stejném místě nebo lokalitu ŠVP měníte? 

F: Jezdíme na stejné místo. Už to máme osvědčené. 

K: Prozradíte mi, kam jezdíte? 

F: Dříve jsme jezdili do Plas, ale nyní jezdíme do Konstatinových Lázní. 

K: Jakým způsobem jste vybrala právě toto místo? 

F: Tenkrát jsme potřebovali objekt s větší kapacitou, proto jsme na doporučení jiné školy 

jeli do Konstantinových Lázní, kde jsme opravdu velmi spokojeni. 

K: Jaká kritéria jsou pro vás důležitá? 

Cena?  ano 

Vzdálenost od školy? ano 

Doporučení jiných?  ano 

Recenze na webu? ne 

Možnost využití agentury? ne 

Preferujete ubytování v chatkách nebo pokojích? V pokojích. 

Vaše osobní zkušenost? ano 

Vybavení areálu? Jaké by mělo být? Vhodné pro děti, bezpečné, s možností trávení času 

uvnitř i venku vzhledem k počasí. 

Atraktivnost okolí? Ano 

Volíte ještě podle jiného kritéria? Ne 

K: Organizujete si celý pobyt po svém nebo spolupracujete s agenturou? 

F: Vše organizujeme sami, nechceme cenu za ŠVP navyšovat o platbu agentuře. 

K: Doprovází Vaši třídu nějací instruktoři (vychovatelé)? 
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F: Jsme zpravidla 3 dospělí na 25 – 30 dětí, jezdí s námi vychovatelé. 

K: Kolik hodin denně tedy s dětmi trávíte? 

F: 24 hodin – i když jsme tři, jsme všichni s dětmi celý den, různě se střídáme. 

K: Vyhovuje Vám spolupráce s vychovateli? 

F: Ano, ale je dobře vyjet s lidmi, se kterými si rozumíte a na které se můžete spolehnout.  

K: S jakým cílem do ŠVP vyjíždíte? Vzdělávacím, výchovným nebo rekreačně 

zdravotním? 

F: Na první místo bych dala rekreační, na druhé výchovný a vzdělávací až na třetí místo. 

Snažíme se mít co nejvíce sportovních aktivit, her, výletů, kvízů atd. 

K: Můžete podrobněji uvést, o jaké cíle Vám jde? 

F: Zlepšení fyzické kondice dětí, vzájemnou spolupráci, stmelení kolektivu, pobyt na 

čerstvém vzduchu.  

K: Daří se Vám tyto cíle naplnit? 

F: Ano 

K: Mohla byste shrnout klady, které v pobytu ve ŠVP spatřujete? 

F: Poznání dětí i z jiného úhlu pohledu, najdu si k dětem cestu, mohu i výuku přizpůsobit 

zájmu dětí, vím, co na ně platí. Zlepší se vztahy ve třídě, děti lépe vzájemně spolupracují. 

K: Vidíte na pobytu nějaké zápory, rizika? 

F: Stále se může něco stát, musíte být stále ve střehu, předvídat, máte obrovskou 

zodpovědnost za děti. Jak se říká, jste jednou nohou v kriminálu.  

K: Setkala jste se během pobytu ve ŠVP s nějakou nepříjemnou zkušeností? 

F: Nevyzvednutí dítěte po pobytu. Museli jsme dívenku dokonce odvézt domů, matka se 

pak vymlouvala na porouchané auto. Bylo to nepříjemné, také jsme se těšili domů, ale 

nějakou dobu jsme čekali, nakonec jsme tím strávili dvě hodiny. 

K: Je pro Vás pobyt ve ŠVP fyzicky či psychicky náročný? 

F: Ano 

K: Můžete ohodnotit Vaši spolupráci s rodiči? 

F: Velmi dobrá. Rodiče nám pomáhají například s přípravou kostýmů, dokonce dostáváme 

sponzorský dar. Navíc SRPDŠ pořádá školní ples a výtěžek je věnován právě na úhradu 

školy v přírodě. 

K: Kolik času Vám zabere příprava pobytu?  

F: Je to spousta času je obtížné to spočítat. S organizací musíme začít už v září, ale nejvíce 

práce s přípravou je tak měsíc až dva před výjezdem.  

K: Jste za tuto práci nějak finančně ohodnocena? 
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F: Mimořádnou odměnou. 

K: Domníváte se, že jste za pobyt a organizaci školy v přírodě dostatečně finančně 

ohodnocena? 

F: Ne. Sice nějaké peníze navíc dostanu, ale rozhodně to neodpovídá počtu hodin, které 

nad tím strávím. 

K: Zaznamenala jste nějaké chyby z Vaší strany, kterých jste se při organizování či pobytu 

dopustila?  

F: Ne. 

K: Posuďte, zda se realizovaný pobyt projevil na vašich profesních kvalitách.  (Posunulo 

Vás to profesně k lepšímu?) Zdůvodněte: 

F: Nyní je snazší komunikace, jsem zvyklá řešit problémy, už nejsem tolik ve stresu. 

K: Posuďte, zda se po pobytu změnil Váš pohled či postoj k žákům. Zdůvodněte: 

F: Posílilo to vztahy mezi mnou a dětmi, ale také rodiči.  

K: Měla byste pro začínajícího učitele, který se chystá poprvé organizovat ŠVP nějaké 

rady? 

F: Vzít s sebou dobrého parťáka – pak je dobře Vám i dětem. Neustále být ve střehu, 

přepočítávat děti, mít mokrou i suchou variantu programu. Znát zdravotní stav dětí. 
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Příloha č. 24 

Rozhovor s učitelkou G: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

G: 17 let 

K: Jezdíte s Vašimi žáky na školu v přírodě? 

G: Ne, nejezdím. 

K: Byla jste někdy s Vaší třídou ve ŠVP? 

G: Ano, byla jsem ve ŠVP dvakrát. 

K: Měla jste špatnou zkušenost? 

G: Ne, neměla. Myslím, že ŠVP proběhly standardně. Poprvé jsem jela i s vychovateli, 

měla jsem tedy volné odpoledne a tento pobyt byl docela fajn. Podruhé jsem jela s dětmi 

sama, starala jsem se o děti téměř celých 24 hodin – dalo se to zvládnout, ale bylo to 

náročné. 

K: Můžete vysvětlit, proč tedy na ŠVP nejezdíte? 

G: Asi jde o mě samotnou – nejsem cestovatel ani v osobním životě, navíc jsem velmi 

úzkostlivá, co se týče ztráty dětí, strachu že dojde ke zranění – stále děti hlídám, počítám, 

kontroluji, i když jsou s vychovateli. Je to pro mě velmi stresující a bohužel svůj stres pak 

přenáším i na děti. Stejně tak nemám ráda ani školní výlety. Navíc jsem zvyklá na své 

pohodlí a domácí komfort i co se týče dovolené. Dalším důvodem je administrativní 

náročnost – jsou to hodiny a hodiny práce navíc, kterou mi nikdo nezaplatí. Nehodlám 

pokládat vlastní práci na oltář školy.  
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Příloha č. 25 

Rozhovor s učitelkou H: 

 

K: Jaká je délka Vaší učitelské praxe? 

H:  8 let 

K: Jezdíte s Vašimi žáky na školu v přírodě? 

H: Ne, nejezdím. 

K: Byla jste někdy s Vaší třídou ve ŠVP? 

H: Ano, jednou. 

K: Můžete reflektovat tento pobyt? 

H: Bohužel jsem neměla dobrou zkušenost, především ze strany rodičů, kteří se neustále 

vměšovali do programu, osobně přijeli zkontrolovat co a jak se děje, cítila jsem jejich 

nedůvěru, což nebylo vůbec příjemné. Pro mě to byla stresující záležitost, neustále jsem se 

obávala o bezpečnost dětí, neustále jsem řešila různé potřeby dětí, hádky, žalování. K tomu 

nedostatečný spánek – přijela jsem opravdu unavená, a když si vzpomenu na tu spoustu 

času, papírů, které je potřeba vyplňovat a ohlídat, tak už se mi znovu vyjet nechce. Dalším 

důvodem je i finanční stránka. Za pobyt jsem dostala symbolickou odměnu. 

K: S jakými reakcemi od dětí jste se po pobytu setkala? Jak hodnotily pobyt děti? 

H: Děti si pobyt užily, líbilo se jim místo, výlety i aktivity, které jsme společně dělali. 

Záporně hodnotily právě vyvstalé hádky a nedorozumění mezi sebou. I po pobytu jsme se 

k tomu vraceli při třídnických hodinách.  

K: Nezkusíte přeci jen ještě někdy na ŠVP jet? 

H: Možná ano, ale určitě se třídou, která bude i před pobytem fungovat lépe a budu cítit 

oporu v rodičích. Možná kdybych jela ještě s jinou, zkušenou kolegyní, která by mi 

pomohla. 
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