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ANOTACE 

Práce “Portfolio profesního rozvoje Kateřiny Indrákové” se v osmi oddělených 

kapitolách zabývá rozborem témat spojených s vyvhovatelstvím a školní družinou. 

Nejvíce prostoru je věnováno kapitolám ,,Souhlasíme se změnou fungování školní 

družiny?” a ,,Písemná příprava na ucelenou volnočasovou aktivitu”. V těchto kapitolách 

se autorka postupně zabývá úvahou možných změn vedoucích ke zkvalitnění nabídek 

zájmových činností ve školních družinách respektive zpracováním přípravy na 

dramatickou zájmovou činnost cílenou na potlačení zlozvyků. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

portfolio, vychovatelství, profesiografický rozbor, případová studie základní školy, 

školní družina 

ANNOTATION         

 The work ,,The professional development portfolio of Kateřina Indráková” to 

deal with themes related to pedagogy and school club in eight separate chapters. Most 

of place is devoted to chapters ,,Do we agree with changing of the school club 

working?” and ,,Written preparation for complex free time activity” where are gradually 

presented the possible changes leading to the improvement of the offers of interest 

activities in school club and processing of preparations for dramatic activities targeted 

to elimination of bad habits respectively. 

 

KEYWORDS        

 portfolios, education, professional analysis, case study of elementary school, 

school club 
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Předmluva 

 Jako bakalářskou práci jsem si vybrala portfolio osobnostního rozvoje a to z 

toho důvodu, že je pro mě důležitý sumář mých životních kroků. 

V první kapitole zpracovávám svůj profesní životopis. V něm je vidět, že jsem do 

školství přišla z úplně jiného oboru a ze začátku jsem ke svému zaměstnání 

přistupovala, jako k dočasnému zaměstnání přes období školního věku mých dětí, a tedy 

ke snadnému řešení jejich školního volna. Ve velice krátkém čase jsem poznala, že toto 

je zaměstnání, které mě skutečně naplňuje, obohacuje a dělám ho ráda. Tento můj 

vnitřní osobnostní vývoj vedl k tomu, že jsem se začala věnovat doplnění vzdělání 

v rámci kurzu Celoživotního vzdělávání obor vychovatelství, dále pak pokračovala 

studiem bakalářského stupně. 

V druhé kapitole s názvem Odborná esej na zvolené téma – jsem si vybrala téma: 

Souhlasíme se změnou fungování školní družiny? Zamýšlím se zde nad tématem školní 

družiny jako čekárny dětí na rodiče nebo plnohodnotného zájmového vzdělávání. Toto 

téma se mi jeví velmi aktuální a zajímavé. Zvolila jsem ho z hlavního důvodů, a proto 

to, že se s ním jako velkým problémem setkávám každý den a je mi toto téma velmi 

blízké. Rodiče děti přihlásí na kroužky a družinu vnímají jako čekárnu pro děti před 

odchodem na kroužek a po té po příchodu z kroužku na ně. Pozitivním posunem je, že v 

pololetí odchodů dětí na kroužky ubývá, protože děti nechtějí program družiny opouštět 

a odcházet na kroužek a rodiče děti do dalšího pololetí už nepřihlašují. 

Třetí kapitola je seznamem mnou prostudované literatury v průběhu studia 

bakalářského a celoživotního kurzu na pedagogické fakultě i po celou dobu, kterou 

pracuji ve školství. Jak jsem již zmínila, přišla jsem do školství z jiného oboru, a proto 

byla pro mě ze začátku profesní kariéry literatura jedinou dostupnou možností, jak 

informace nutné k výkonu zaměstnání získat.  

Ve čtvrté kapitole jsem  zpracovala konspekt knihy Pedagogika volného času od 

kolektivu spisovatelů v čele s paní doktorkou Pávkovou. Tuto knihu považuji za jednu z 

nejlepších odborných knih, které jsem četla. A to přesto, že od data jejího vydání je tam 

již dost zásadních změn. Vzhledem k datu vydání jsou zajímavé i výhledy a návrhy 

řešení představované knize. V dnešní době je již nabídka volnočasových aktivit výrazně 

vyšší než byla v 90. letech 20. století, kdy kniha vznikla.  
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V páté kapitole je zpracován profesiografický rozbor vychovatelky školní družiny. 

V první části jsou zpracované kvalifikační požadavky dle Zákona o pedagogických 

pracovnících. Vlastní činnost vychovatelky v podoblastech organizační schopnosti, 

vedené administrativy, rozlišení povinností v přímé a nepřímé pedagogické činnosti a 

co spadá do nepracovních činností. Podrobně jsem zde zpracovala technické, 

ekonomické a sociální podmínky, které jsou potřebné k výkonu tohoto zaměstnání. Toto 

zaměstnání ale má také výrazné nároky na tělesné a duševní schopnosti a morálně 

charakterový profil. 

V šesté kapitole nazvané Případová studie školy se věnuji jedné pražské škole. Je to 

škola s rozšířenou výukou tělesné výchovy, a je to také škola, na které již šestým rokem 

působím jako vychovatelka školní družiny. 

V sedmé kapitole představuji přípravu na odpoledne, vyplněné programem 

zaměřeným na dramatickou výchovou. 

 Závěrem se zabývám mou reflexí na studium. 
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1. Profesní strukturovaný životopis 

Jméno a příjmení: Kateřina Indráková  

Datum narození: XXXXXX 

Email: XXXXXXX 

Adresa: XXXXXXXXX 

Telefon: XXXXXX 

 

Dosavadní praxe    

08/2011 - dosud  

Fakultní základní škola Chodovická 2250 

vychovatelka školní družiny 

 

06/2003 - 03/2011 

xxxxxxxxxx, s.r.o. (10 - 19 zaměstnanců) 

manažer prodeje  

 

07/2002 - 05/2003  

xxxxxxxxxxx, a.s. (2500 - 2999 zaměstnanců) 

centrální nákupčí pánské konfekce  

04/1999 - 07/2002  

xxxxxxxxxxx, a.s. (2500 - 2999 zaměstnanců) 

asistentka nákupu dámské a pánské konfekce  

01/1996 - 03/1999  

xxxxxxxxxxxx, a.s. (2500 - 2999 zaměstnanců) 

data entry -  administrative 

 

08/1995 - 12/1995 

xxxxxxxxxxxx, s.p. (10 000 a více zaměstnanců) 

přepážková pracovnice  

 

 

 

Vzdělání    
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2014 - dosud  

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, obor: vychovatelství (Bc.) 

1991 - 1995 Střední integrovaná škola spojů 

Doprava a spoje: spojový manipulant   

maturita 

 

Kurzy, semináře: 

2011 – Intenzivní kurz anglického jazyka 

2013 - Právní minimum pro vychovatele ŠD, Národní institut pro další vzdělávání  

2014 - Vzdělávací program Písmo Comenia Script - oprávnění k vyučovaní písma    

2014  - Univerzita Karlova v Praze program CŽV - Vychovatelství   

 

Znalost výpočetní techniky:   

Windows, Textové editory, Internet, Emailové programy, MS Excel 

Databázové programy: RSA  

Znalost cizích jazyků 

Čeština   rodilý mluvčí    

Angličtina   mírně pokročilá 

  

Další znalosti a zkušenosti: 

Řidičský průkaz: B   

 

Zájmy a záliby: 

Historie, turistika, sport 
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2. Souhlasíme se změnou fungování školní družiny? 

 

 V liteře zákona je náplní školní družiny zájmové vzdělávání. Ale je realita 

skutečně taková? Nebo náplň školní družiny spočívá pouze v čekání dětí na rodiče? Co 

to vlastně zájmové vzdělávání je? Školní družinu navštěvoval v dětství snad každý. Z 

tohoto důvodu je pravdou, že názory na družinu si přenášíme z dětství do dnešní doby  i 

pohled, jak družinu vnímáme.  

 V případě metodických pokynů a dokumentů je státní správa v podobě 

Ministerstva školství a sportu, kam jsou školní družiny zařazené, velmi strohá. A to 

navzdory tomu, že o družinu je ze strany rodičů a dětí velký zájem. Je to důležitý článek 

v trávení volného času dětí. Volného času navazujícího na vyučování a končícího 

odchodem dětí domů ze školní budovy. Vzhledem k masivnosti využívání těchto 

zařízení jsou informace poskytující oficiálními místy velmi nedostatečné. Tuto mezeru 

se snaží vyplňovat a doplňovat zřizovatelé škol, Městské/místní úřady, v podobě šablon 

v projektech Místních akčních plánů rozvojů vzdělávání.  

 

 Jedná se o akční plány vzdělávání, které jsou prioritně zaměřeny na rozvoj 

kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné péče, 

předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. …Cílem 

MAP je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách tím, 

že bude podpořena spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání, to 

znamená společné informování, vzdělávání a plánování partnerských aktivit pro řešení 

místně specifických problémů a potřeb. MAP - Místní akční plán vzdělávání - bude 

nástrojem implementace vybraných specifických opatření OP VVV. (Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání [online]) 

 

 Z odborné literatury se dozvíme, že: Školní družiny jsou zařízení, které má v 

naší republice dlouholetou tradici a plní významnou úlohu pro žáky 1. stupně 

základního vzdělávání, ... děti mladšího školního věku se zde seznamují s možnou škálou 

zájmových aktivit, jejich obsahem a formami. Nabídkou různých činností aktivizují děti, 

prohlubují jejich školní znalosti, rozvíjejí jejich osobnost, zdokonalují jejich 

kompetence. Své poslání mají i v rovině sociální. (Hájek, 2011, s. 7) Pohled společnosti 
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je takový, že družina plní především funkci sociální, ale to by pak měla formálně spadat 

pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

 Z historického hlediska se funkce školní družiny mění ze sociální služby na 

výchovně vzdělávací instituci. Když byla v roce 1774 císařovnou Marií Terezií 

zavedena povinná školní docházka, vyvstala potřeba péče o děti ve chvíli, kdy dětem 

skončilo vyučování, ale rodiče byli ještě v zaměstnání. Zpočátku tato péče vycházela z 

dobročinnosti různých spolků a charitativní činnosti. Spolky se zaměřovaly na zajištění 

oděvu, obuvi a jídla pro chudé děti, poskytovaly útočiště při nepříznivém počasí, 

příležitostně organizovaly i zábavné a vzdělávací akce nebo prázdninové pobyty (Hájek, 

2011, s. 20). Ze zdrojů zabývajících se historickým pohledem na výchovu dětí mimo 

vyučování v našich zemích víme, že se jí od 18. století věnovali učitelé a ve volném 

čase dětem vštěpovali vědomosti z okrajových předmětů, které rozvíjely duševní a 

tělesné vlohy dětí. 

 V první fázi vzniku školní družiny, resp. družiny zabývající se prací s dětmi 

bylo zřízení útulku pro děti Pražskou obcí na Vyšehradě roku 1885. Tento útulek byl 

určen dětem, o které se pracující či nemocní rodiče nemohli starat. Po té následovali 

další. Dětem zde bylo poskytnuto bezpečné místo na plnění školních povinností a 

probíhal zde i rozvoj v sebeobslužných, pracovních činnostech včetně poznávání 

různých druhů povolání.  

 Následná druhá fáze v  30. letech 19. století, kdy se prvně začíná v názvu těchto 

zařízení objevovat slovo Družina, a přestává být podporován aspekt sociálního 

charakteru a nabývá důležitosti aspekt výchovný. Zatím se jedná o samostatné instituce, 

které nebyly částí škol a jejich zřízení podléhalo městům.   

 Až ve třetí fázi vývoje družin se stávají školními, protože po roce 1948 dochází 

k začleňování družin pod křídla základních škol a přizpůsobení jejich programu 

potřebám výchovně - vzdělávácích ideálů.  

 V současné době se činnost školních družin a klubů řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 

74 / 2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 Školní družina v dnešní podobě je zařízením, ve kterém probíhá zájmové 

vzdělávání nebo také vzdělávání mimo vyučování. Ranní družina, na velké většině škol, 

funguje od půl sedmé ráno a odpolední po té navazuje na vyučování a je otevřená do 

pěti hodin odpoledne.  Náplní školní družiny je poskytnout přihlášeným dětem široké 

spektrum zájmových činností. Zájmové činnosti jsou cílevědomé aktivity, kterými 

uspokojujeme a rozvíjíme své potřeby, zájmy a schopnosti. Jsou důležitou součástí 
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rozvoje osobnosti, která zajišťuje vhodný směr naší společenské orientace. Zájmové 

činnosti mohou mít formu aktivní, při kterých je hlavní náplní vlastní činnost 

zúčastněného a tvorba produktů. Nebo naopak se může jednat o formu receptivní, kdy 

žák pouze přijímá informace poskytující přednášejících - předvádějících. Aktivní účast 

je pro socializační rozvoj dítěte podnětnější. 

 Dle Pávkové (1999) jsou zájmové činnosti podle obsahu náplně rozdělovány na 

společensko-vědní, jejichž obsahem  je rozvoj účastníků ve společenké oblasti, do které 

spadá orientace a seznámení s blízkým okolí svého bydliště, jeho infrastrukturou, s 

tradicemi a zvyky školy, oslavami narozenin, svátků, se vznikem a druhem oslav 

lidových tradic, zvyků, s významnými osobnostmi kulturního života, podstatou a 

vznikem státních svátků, významných dnů, výročí a událostí.  

  Na pracovně-technické, tyto činnosti obsahují práce s různými materiály (papír, 

karton, dřevo, kov, textil, plast, sklo, přírodniny), modelaci ze stavebnic a ostatní 

modelářské práce, seznámení s pracovními profesemi, ale také vaření ve školní 

kuchyňce a v neposlední řadě prvky z dopravní výchovy.  

 Přírodovědně-ekologické zájmové činnosti, v této oblasti jsou činnosti zaměřeny 

na pozorování rostliny, živočichové a s nimi souvisejících změn v souladu se střídání 

čtyř ročních období, prozkoumávání horniny, nerostů, vodních toky, zkamenělin, 

pozorování vesmíru, pěstitelské práce , které probíhají na zahradě školy a také v herně 

družiny (pěstování pokojových rostlin, práce na zahradě, užitkové rostliny), činnosti 

zaměřené na ochranu a tvorbu životního prostředí, součástí je také rozvoj kompetencí 

týkajících se práce s odbornou a populárně-naučnou literaturou (klíče, atlasy, 

encyklopedie). 

 Esteticko-výchovné zájmové činnosti je název pro soubor několika činností, 

které se dále dělí na výtvarné činnosti, jejichž obsah podporuje estetický rozvoj žáků a 

to v oblasti malování a kreslení, hry s barvou, návštěvy výstav a v neposlední řadě práce 

s uměleckou literaturou.  

 Dalším podoborem esteticko-výchovných činnností jsou hudební zájmové 

činnosti, zde se operuje s rozvojem vlastní reprodukce, jak zpěvu, tak hudební hry a 

cvičení a relaxace při hudbě,  hudebně-pohybové a taneční hry, součástí je také 

improvizace a vlastní hra na hudební nástroje, děti se zde učí poslechu hudby.  

 Literárně-dramatická zájmová činnost úzce souvisí s rozvojem čtenářství, 

protože jednou z náplní je předčítání a vlastní četba, další pak se týká praktického 

ztvárnění jednotlivci vyprávění, dramatizace. za podpory průpravných her a cvičení, 
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dramatických her včetně improvizace. Je zde prostor věnován i vlastní tvorbě 

jednolivců i skupin žáků obsahující literární a dramatické ztvárnění, odpoledne strávené 

návštěvou kulturních představení, jak divadelních, tak filmových, i přednášek například 

bibliografických. 

 V tělovýchovně - sportovních zájmových činnostech je náplní všeobecný 

pohybový rozvoj, v rámci těchto zájmových činností je v řadě školních družin 

realizován projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pod názvem Hodina 

tělesné výchovy navíc. V současné době (leden 2017) je zařazeno do přímé podpory 

350 základních škol ve všech krajích, 610 učitelů a trenérů, 51 evaluačních a 

metodických pracovníků a odborný řídící tým, který má exekutivní pravomoci uvnitř 

procesu vymezeného na základě § 171 odst. 1 školského zákona ve vyhlášení pokusného 

ověřování.(Metodický portál inspirace a zkušenosti učitelů: Hodina Tv navíc [online]) 

Žáci se pod dohledem sportovních instruktorů, příp. učitelů tělesné výchovy věnují 

rozvoji v pěti míčových disciplínách (fotbal, volejbal, házené, basketbal, rugby). 

 Na základě uvedené nabídky je vidět, že odpoledne ve školní družině může být 

velmi podnětné a naplňující pro přítomné účastníky. K přípravě jednotlivých odpolední 

je důležitý velmi obsáhlý všeobecný rozhled vychovatelky, která musí vést v patrnosti 

mnoho ovlivňujících aspektů odlišujících zájmové vzdělávání od vzdělávání ve škole. 

 Podle autorů zabývajících se pedagogickým ovlivňováním volného času je 

nejdůležitějším aspektem dobrovolnost, děti je nutné pro připravené aktivity motivovat 

a nadchnout. Není správnou cestou je do nabízených aktivit nutít. Jedním z faktorů, 

které tuto ochotu se nabízených činností účastnit, je častá únava dětí po dopolední 

výuce. Podstatné je, aby předkládané aktivity byly obsahově atraktivní a dostatečně se 

odlišovaly od aktivit provázejících děti během dopoledne.  

 V ideálním případě by odpoledne mělo být nerušené ostatními vlivy (např. 

odchody dětí na kroužky nebo předčasnými odchody dětí domů), aby mohl probíhat 

připravený program.  

 A tady se právě často střetáváme s rozlišným vnímáním veřejnosti a 

pedagogických pracovníků.  

 V této době ale model školní družiny skutečně připomíná spíše čekárnu na 

rodiče. Připravené aktivity jsou z větší části neaplikovatelné, protože odpoledne je 

naplněné odchody a příchody dětí na a ze zájmových kroužků. Děti často odchází ve 

velmi krátkých časových úsecích, a to od rozdělané aktivity. Zároveň aktivity musí být 

naplánované tak, aby byly odchody možné. Procházky po okolí se ani tak neřídí 



 

14 

metereologickými podmínkami, jako spíš podmínkami odchodů a příchodů dětí ze 

zájmových kroužků.  Všechny družiny jsou limitované odchody dětí na kroužky, 

některé více, některé méně, záleží to na rozsahu nabídky volnočasových aktivit v jejich 

dosahu. Byla by vhodná úzká spolupráce škol, jako zřizovatelů družin a Domů dětí a 

mládeže, jako zřizovatele zájmových kroužků, která by umožnila vzájemnou symbiózu 

družin a zájmových kroužků. Ta by mohla spočívat v rozšíření nabídky kroužků,  které 

začínají později v odpoledních hodinách, a provoz družiny nijak nenarušují. 

 Idea zájmového vzdělávání má ideál odpoledne plného nabídek, bohužel velmi 

často sklouzává k nechtěné aktivitě čekací. Náplň odpoledne ve školní družině vypadá  

takto: po skončení vyučování děti přijdou do družiny, v rámci sebeobslužných činností 

navštíví WC a provedou osobní hygienu před obědem. Po té se s vychovatelkou 

odeberou do školní jídelny na oběd. Po návratu do herny na ně čeká odpočinková 

činnost, která je naplněna oddychovými a klidovými aktivitami. Odpočinkem na 

koberci, společnou četbou, nebo si případní zájemci mohou malovat u stolů.  Děti, které 

prošly mateřskou školou a nechodívaly domů hned po obědě, mají tento proces oběd - 

odpočinek - pohádka silně zautomatizovaný, a je jim tedy velmi příjemný. 

  Po odpočinku nastává doba, kdyby měli rodiče podle časového 

harmonogramu děti začít vyzvedávat po obědě. Ten je v určitou dobu ukončen a hodinu 

a půl by měl být opět připraven pro děti program, který by jim měl smysluplně vyplnit 

odpoledne. Jenže toto není úplně jednoduché dodržet, protože rodiče časy odchodů 

nedodržují a zvonek zvoní celé odpoledne. A ruší veškeré aktivity přítomných dětí. 

  Rodiče sami vnímají potřebu změny, kdy mají představu, jak by mělo 

být odpoledne pro děti naplánované a sami jsou proti vyrušování a narušování 

programu. 

V krátkém anonymním dotazníku obsahujícím dotazy na fungování družiny: 

1.  Líbí se mi stávající nabídka programů školní družiny? 

2.  Souhlasím se zachováním času 13:30 - 15:00 hodin, v který nejsou možné 

odchody dětí domů ani na zájmové kroužky? 

3.  Souhlasil/a bych s rozšířením občasným rožšířením programu i přes 

15:00hodin s možností pouze pozdějšího vyzvednutí? (návštěva divadla, 

kina, výstavy, ekoprogramy) 

4.  Jsem ochoten/a platit navýšené platby o cca 50,- Kč/měsíčně, s využitím této 

částky na kulturní programy, které budou děti v  rámci programu školní 

družiny navštěvovat? 
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 Z padesáti oslovených rodičů se 80% líbí programy připravované školní 

družinou a jsou pro rozšíření nabídky, která by ovlivňovala odchody dětí domů.  

 S časem, kdy nejsou možné odchody dětí domů, nemá problém pouze 28% 

rodičů. Velká většina rodičů by upřednostnila možnost vyzvednutí kdykoliv během 

odpoledne. S navýšenou platbou a  příspěvkem na kulturní aktivity dětí 50,- Kč/měsíc 

nemá problém 86% rodičů.  

 S občasným prodloužením možné vyzvedávací doby z důvodu akce mimo 

budovu školy nemá problém (v případě, že o ní budou dopředu informováni) 98% 

oslovených rodičů. 

 Z uvedených výsledků je patrná určitá nejednoznačnost názorů rodičů na 

fungování školní družiny. Tak se pak na jednotlivých odpovědních lístcích mohly sejít  

vzájemně si odporujících odpovědí. Kdy rodič nesouhlasí se zachováním času, kdy není 

možné děti z družiny vyzvedávat, ale zároveň je ochoten finančně podporovat 

rozšířenou nabídku. 

 Z tohoto pohledu se zdá, že možným řešením, jak zvýšit atraktivitu školní 

družiny ve vnímání rodičů, je nerozdělovat děti do oddělení podle kmenových tříd, ale 

podle zaměření. Neměli bychom 1. oddělení složené z tříd 1.A a 1.B, 2. oddělení 2.A a 

2.B, atd., ale měli bychom směs dětí ze všech tříd v 1. oddělení, které by mělo zaměření 

výtvarné, 2. oddělení by tvořily děti, které zajímá ekologie, příroda a její ochrana a tak  

by nabídka pokračovala.  

 Možné by bylo i  řešení v novém přístupu ke školní družině.  Jednalo by se o 

zcela nový koncept vnímání pojmu fungování školní družiny.  

 Ve stávajícím pojetí školní družiny, se oddělení skládají na základě kmenové 

třídy. Přínosem v tomto řešení je upevnění sociálních vazeb a vztahů, podpora vnímání 

třídní sounáležitosti.  

   Rodiče by na začátku školního roku volili oddělení školní 

družiny, která by jejich děti zájmově zaujala a naplnila by jejich osobnostní zaměření. 

Kdo z rodičů by zvolil takové to oddělení, věděl by, že o dítě je postaráno a je cíleně 

rozvíjeno jeho zájmové zaměření.  

 Program oddělení zaměřeného na výtvarné činnosti by mělo náplň  praktickou 

výtvarnou, jak v herně tak i venku. Děti by měly šanci si vyzkoušet různé techniky. 

Součástí by byly návštěvy galerií, výstav a vernisáží. Časy odchodů by byly 

přizpůsobovány požadavkům připraveného programu. 
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 Odpoledne těchto “zaměřených” oddělení by nemohlo být narušováno odchody 

dětí na kroužky. Pokud by rodiče preferovali zájmové vzdělávání mimo prostory školy,  

mohli by zvolit oddělení, které by mělo program všeobecného zaměření bez užší 

specializace, toto oddělení by poskytovalo možnost odchodů dětí v určité časy na 

zájmové kroužky. Protože by děti byly soustředěny v jednom oddělení nebyl by 

program narušován i ostatním dětem. 

 Jako velmi důležitou se jeví podpora fungování školních družin ze strany 

zřizovatelů. Je nutné si utvořit jednotný udržitelný a atraktivní koncept. Zřizovatelé 

škol, kterými jsou často místní úřady, si uvědomují, že zde je velký potenciál do 

budoucna. Jejich cílem je naučit novou generaci trávit volný čas ve své lokalitě. Naučit 

je navštěvovat a využívat místní volnočasové instituce. K těmto záměrům je vhodné 

tyto aktivity nabízet dětem prodstřednictvím školních družin. 

 Díky všem těmto možnostem a nabídkám je možná v budoucnu změna  ve  

vnímání školní družiny, která již bude plnohodnotným vyplněním volného času, a ne 

jenom čekárnou. 
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4. Konspekt knihy Pedagogika volného času 

 

J. Pávková, B. Hájek, B. Hofbauer, V. Hrdličková, A. Pavlíková 

Pedagogika volného času 

Rok vydání: 1999 

Místo vydání: Praha 

 

1. kapitola - Úvod 

(J. Pávková) 

 V knize se autoři zamýšlí a zpracovávají termín volný čas. V úvodu knihy se 

autorka zamýšlí nad pojmem volný čas. Co je volným časem a jaké je vnímání mezi 

lidmi, je zde uvedeno i pár příkladů. Na nich představuje dělení vnímání volného času 

do pěti všeobecných skupin. 

  

2. kapitola - Volný čas 

(J. Pávková, B. Hájek, B. Hofobauer) 

 V kapitole se autoři zabývají pojmem volný čas, vysvětlují, jak ho máme chápat 

a dokládají jeho specifikaci. Volný čas je  časem, který nám zbyde z celkového času dne 

po splnění povinností, které jsou jeho opakem.  

 

Pod pojem volný čas se běžně zahrnují odpočinek, rekreace, zábava, zájmové 

činnosti, dobrovolné vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i 

časové ztráty s těmito činnostmi spojené. (s. 15). 

  

 Z toho nám vyplývá, že volný čas je doba, kdy vykonáváme činnosti, které si 

svobodně vybereme, proto je děláme rádi a dobrovolně. Tyto činnosti nás naplňují 

pocitem radosti a uspokojení. Smysluplné využívání nenastává automaticky, děti často 

tápou, proto je důležité a žádoucí ho pedagogicky ovlivňovat. Naučit děti využívat 

volný čas. Způsob trávení volného času přebírají v první chvíli hlavně od rodičů. Zde je 
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nutné se věnovat hlavně dětem ze sociálně slabších rodin, kde je pro děti v tomto ohledu 

méně podnětné prostředí.  

 Zde pedagogicky ovlivňovaná nabídka volnočasových aktivit slouží i jako 

prevence vůči sociálně - patologickým jevům, které jsou často průvodcem pasivního 

trávení volného času. Při pohledu na trávení volného času se nám prolíná několik 

hledisek: ekonomické, sociálně-psychologické, sociologické, politické, zdravotně-

hygienické, historické, pedagogické a pedagogicko-psychologické.  

 Způsob trávení volného času ukazuje životní styl lidí, podle přístupu a hodnot, 

které mu lidé připisují. Ideálním stavem je vyváženost povinností a volného času.  

 …Jedním z cílů výchovy je naučit člověka rozumně využívat volného času,  

formovat jeho zájmy, podporovat centrální, hluboký, celoživotní zájem. (s.31) 

 

3. kapitola - Výchova mimo vyučování 

(J. Pávková, A. Pavlíková, V. Hrdličková) 

 Volný čas je jeden z činitelů vývoje dítěte, další jsou: rodina, vrstevnické 

skupiny,  hromadné sdělovací prostředky a informační technologie. Působení všech 

těchto činitelů na sebe navazuje, navzájem se ovlivňují a doplňují.  Pojem výchova 

mimo vyučování zřetelně naznačuje, jak a kde probíhá. Jedná se o působení mimo 

povinné vyučování ve volném čase účastníků a je institucionálně zajištěné bez přímého 

vlivu rodiny. V souběhu s termínem výchova mimo vyučování se často užívá termín 

pedagogika volného času. Tyto dva obory josu si velmi blízké, ale nemají shodný 

předmět.  

 Funkce výchovy mimo vyučování jsou výchovné, zdravotní, sociální, 

preventivní. Neznámější instituce, které se zabývají výchovou mio vyučování jsou: 

školní družiny a kluby, střediska pro volný čas dětí a mládeže,  dětské domovy, domovy 

mládeže. Zájmové vzdělávání je také formou trávení volného času. Zájmové vzdělávání 

probíhá v základních uměleckých školách, v jazykových školách, atd. 

 Výchova mimo vyučování má několik požadavků pro realizaci. Její obsah je 

pevně dán a je rozdělen do struktury činností, které jsou převážně v praktické rovině, na 

rozdíl teoretické roviny v době vyučování. Důležitý je vztah, který si účastníci mezi 

sebou vytvoří, pouze za určitých předpokladů vztahu je možné předávat hodnoty a 
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postoje. ….ideje a programy působí zásadně jen natolik, nakolik působí lidé, kteří jsou 

jejich nositeli. (s.51). 

 Jako nové přístupy v pedagogice volného času autoři v publikaci uvádějí 

animaci, výchovu zážitkem, sociální asistenty (streetwork), které jsou v dnešní době, 18 

let od vydání knihy, již běžnou součástí v pedagogickém ovlivňování volného času. 

 

4. kapitola - Výchovné a vzdělávací činnosti v době mimo vyučování 

(J. Pávková, A. Pavlíková, B. Hájková) 

 Zde jsou zmíněny a podrobně rozpracovány činnosti, které dětem vyplňují 

institucionálně zajištěné trávení volného času.  

 

Pozornost je věnována jak činnostem tvořícím součást volného času 

(odpočinkové, rekreační, zájmové, veřejně prospěšné), tak i těm činnostem, 

které vyplývají z povinností dětí (sebeobslužné a příprava a vyučování).  (s. 87) 

 

 Odpočinkové činnosti jsou klidové, mají být relaxací, jak pro tělo, tak 

psychohygienou po náročném dopoledním programu, jsou zařazování, hned po obědě. 

Rekreační činnosti jsou bohaté na sportovní aktivity a probíhají většinou venku.  

 Po těchto činnostech následují v časovém sledu dne zájmové, které se dále dělí 

podle zaměření. Zájmy můžeme dělit i podle úrovně činnosti, časového trvání, 

koncentrace, společenské hodnoty a tradičně podle obsahu. (s. 97)  

 Zájmové činnosti jsou společenskovědní, přírodovědné, estetickovýchovné, 

sportovní, pracovnětechnické. V přípravě na vyučování si děti v rámci volného času 

nenásilnou formou opakují a upevňují vědomosti získané během vyučování.  

 

5. kapitola - Školská zařízení pro výchovu mimo vyučování  

(J. Pávková, A. Pavlíková, V. Hrdličková, B. Hájek) 

 Školská zařízení pro výchovu mimo vyučování jsou v první řadě školní družiny 

a kluby - rozlišení zde probíhá dle věku účastníků. Autor se zde podrobně zabývá 

dokumentací, která opět s ohledem na uběhlý čas od vydání se trošku liší.  
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 Střediska po volný čas dětí a mládeže nejsou zřizovány školou a je zde jiná 

nabídka a struktura fungování než ve školních družinách či klubech.  

 Domovy mládeže jsou na rozdíl od předchozích ubytovací zařízení pro 

středoškolské studenty.  

 Dále sem patří zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, dětské 

domovy a speciální výchovná zařízení, zvláštní internátní školy, diagnostické ústavy, 

základní umělecké školy, jazykové školy - …sice patří do sítě škol, ale účast na výuce v 

nich je dobrovolná a uskutečňuje se v mimoškolní době… (s. 152). 

 

6. kapitola - Aktivity, prostory a zařízení volného času dětí a 

mládeže v mezinárodním kontextu 

(B. Hofbauer) 

 Kapitola se zabývá porovnáváním způsobu trávení volného času u nás, v Evropě 

a USA. 

 Zpočátku se volnému času dětí a mládeže věnovaly tradiční instituce, rodina, 

škola, postupně však vznikala zařízení věnující se (také nebo výhradně) volnému 

času dětí a mládeže. (s. 156 ) 

 

 V zahraničí mají menší institucionální základnu, která se u nás měla možnost 

rozvinout za minulého režimu za výrazné podpory státu. Institucionální zajištění 

probíhá celoročně v tradičních zařízeních, v sezónních zařízeních a také jsou zde 

mobilní nebo přechodná zařízení.  

 Rozdělení cílových skupin probíhá v rovinnách osobnostní charakteristiky - 

startovní čáry myšleno schopností, sociálního postavení - ekonomické hledisko, 

sociokulturní - různá etnika. Změnil se pohled a požadavky na osobnostní kvality a 

národnosti upedagoga volného času. Vývoj pojetí a současné typy pracovníků volného 

času se v mnohém odlišily od typu učitele. (s. 163) 

 Přístup pracovníka volného času je pozitivní, povzbuzující a chválící. Není 

svázán striktními požadavky jako učitel a  může reagovat na aktuální potřeby dětí.  
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7. kapitola - Perspektivy a problémy volného času 

(B. Hofbauer) 

 V této kapitole se autor zabývá nedostatečnou nabídkou volnočasových aktivit 

pro  děti a dospívající mládež z pohledu celoevropského v porovnání s problémy v ČR. 

Děti by měly zájem o volnočasové aktivity, ale jejich nabídka je malá. Autor navrhuje i 

řešení, která jsou ve využití sportovišť - venkovních i tělocvičen u základních škol, 

všeobecně více využívat prostory škol k odpoledním nabídkám volnočasových aktivit, 

hmotná pomoc dětem ze sociálně slabších rodin v podobě možnosti bezplatných 

návštěv zájmových kroužků.  

 Problém v možnostech trávení volného času není pouze malou nabídkou, ale i 

zmenšenými požadavky na volnočasové aktivity, které vznikají často v rodině, 

neutěšené rodinné poměry, rozvodovost, rodiče samoživitelé. V těchto rodinách je 

společné aktivní trávení volného času odsunuto do pozadí a jsou upředňostňovány jiné 

zájmy.  

 

K rozevíraní nůžek mezi potřebou a jejím uspokojováním příspívají také 

podmínky, v nichž dnešní děti a mladí lidé vyrůstají. Denně na ně působí 

zejména aktuální stav a klima v rodině, … (s. 199) 

  

 Řešením budoucnosti trávení volného času, je zřizování polyfunkčních zařízení, 

která budou mít zvýšenou flexibilitu, schopnot pružně, účinně a včas reagovat na nové 

potřeby. (s. 203). Naučit se školy vnímat jako přátelské prostředí. Vést děti a mládež k 

ativitě, podpoře různých sdružení dětí a mládeže. 

 

 Kniha patří mezi mé oblíbené knihy, četla jsem ji již několikrát. Čas, který uběhl 

od jejího vydání vůbec neubral na její zajímavosti.  Nové přístupy v pedagogice 

volného času už nejsou tak nové, ale za ten čas se už staly běžnou součástí.  

 Když moje kamarádka začala v 90. letech pracovat jako terénní pracovník 

(streetworker), byla to obrovská novinka. V Mladé Frontě s ní byl rozhovor přes celou 

stránku, který na mě silně zapůsobil. Pamatuji si ho dodnes. Ze dvou hlavních důvodů. 

Regina byla fiflena, které nebylo nic dostatečně dobré. A teď tohle. Chodí mezi feťáky 

v parku u Hlavního nádraží a mění jim tam stříkačky. Četla jsem ten rozhovor 
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několikrát. Druhá věc, která mě šokovala, bylo zjištění, že park, kterým chodím každý 

den do školy, je plný feťáků.
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5. Profesiografický rozbor vychovatele ve školní 

družině 

 

 Požadavky na pracovníka, který  je zaměstnán na pozici vychovale školní 

družiny, jsou určeny zákonem, ale jsou zde i požadavky, které uvádí řada autorů 

odborných publikací. Jedná se hlavně o požadavky osobnostních kvalit a životních 

postojů, které například zahrnují ochotu k dalšímu vzdělávání a rozšiřování znalostní a 

dovedností ve svém volném čase.  

 Tyto požadavky nejsou zákonem vymahatelné, a přesto jsou pro práci ve školní 

družině nepostradatelné a jsou doplňujícím faktorem správně fungujícího nabízeného 

výchovně vzdělávacího procesu.  

 

Kvalifikační požadavky dle zákona 

 

 Kvalifikačním požadavky vychovatele ve školní družině řeší zákon č. 563/2004 

Sb. o pedagogických pracovnících, v přímé citaci uvádím paragrafy 2, 3, 4, 16, které, 

jsou pro zjištění zákonných požadavků, pro výkon této funkce, nezbytné. 

 

Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 

§2 Pedagogický pracovník  

(1) Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, 

přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost 

přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na 

základě zvláštního právního předpisu (dále jen „přímá pedagogická činnost“); je 

zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem 

státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy 

vpracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým 

pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v 

zařízeních sociálních služeb.  

 

(2) Přímou pedagogickou činnost vykonává 
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a) učitel,  

b) pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,  

c) vychovatel, 

d) speciální pedagog, 

e) psycholog, 

f) pedagog volného času, 

g) asistent pedagoga, 

h) trenér, 

i) metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně,  

j) vedoucí pedagogický pracovník.  

 

§3 Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka  

Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:  

a) je plně způsobilý k právním úkonům, 

b) má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, 

c) je bezúhonný,  

d) je zdravotně způsobilý a 

e) prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.  

 

§4 Znalost českého jazyka  

 (1) Fyzická osoba, která získala příslušnou odbornou kvalifikaci stanovenou 

tímto zákonem v jiném vyučovacím jazyce než českém, je povinna prokázat znalost 

českého jazyka zkouškou, pokud není dále stanoveno jinak.  

 (2) Zkoušku z českého jazyka lze vykonat na vysoké škole v rámci programu 

celoživotního vzdělávání nebo v zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků nebo v jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky.  

 (3) Zkouška nenahrazuje odbornou kvalifikaci k výuce českého jazyka na 

základních, středních a vyšších odborných školách.  

 (4) Prokázání znalosti českého jazyka se nevyžaduje u fyzické osoby,  

a) která bude působit ve škole s jiným vyučovacím jazykem než českým, 

b) která úspěšně vykonala maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury,  

 

§ 16 Vychovatel  

(1) Vychovatel získává odbornou kvalifikaci  
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a) vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v 

oblasti pedagogických věd,  

b) vysokoškolským vzděláním podle § 7 až 10, 12 a 14,  

c) vysokoškolským vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného studijního 

programu než podle písmen a) a b) a  

1. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání v oblasti pedagogických věd 

uskutečňovaném vysokou školou, nebo  

2. studiem pedagogiky,  

d) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením akreditovaného vzdělávacího 

programu vyšší odborné školy v oboru vzdělání zaměřeném na vychovatelství nebo na 

pedagogiku volného času nebo na speciální pedagogiku nebo na sociální pedagogiku,  

e) vyšším odborným vzděláním získaným ukončením jiného akreditovaného 

vzdělávacího programu než podle písmene d) a  

1. vzděláním vprogramu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou 

školou a zaměřeném na vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo 

pedagogiku volného času nebo na přípravu učitelů základní školy nebo střední 

školy, nebo  

2. studiem pedagogiky,  

f) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu střední školy v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu vychovatelů nebo 

pedagogů volného času,  

g) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením vzdělávacího 

programu středního vzdělávání v oboru vzdělání zaměřeném na přípravu učitelů 

předškolního vzdělávání a vykonáním jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou 

odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z předmětu zaměřeného na 

vychovatelství, nebo  

h) středním vzděláním s maturitní zkouškou získaným ukončením jiného vzdělávacího 

programu středního vzdělávání než podle písmene f) a g) a vzděláním v programu 

celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na 

vychovatelství nebo sociální pedagogiku nebo pedagogiku volného času nebo přípravu 

učitelů základní školy nebo střední školy. (Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy [online]) 
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Činnosti pedagogického pracovníka 

 Činnostmi vychovatele ve školní družině se zabývá řada odborných publikací, 

které poskytují pomoc a radu v tvorbě náplně výchovně vzdělávacího procese, který je 

ve školní družině vychovatelem realizován. Odborně nejobsáhlejší je kniha autora 

Břetislava Hájka - Školní družina. Tato kniha byla vydána v několika, vždy 

aktualizovaných, vydáních a je prakticky strukturována. 

Organizační činnosti 

 Režim dne je ve školní družině vychovatelkou organizován na základě struktury 

činností, vychovatelka samozřejmě přihlíží k aktuálním potřebám dětí a momentální 

náladě a rozpoložení přítomných žáků.  

 Jednotlivé činnosti mají vzájemnou prostupnost a hranice mezi nimi je pomyslná 

a lehce přehlédnutelná. 

 Školní družina je v provozu ráno před začátkem vyučování a v tuto dobu má 

vychovatelka pro děti nachystané fyzicky i psychicky nenáročné činnosti, které spadají 

do kategorie odpočinkových činností. Jsou to například - prohlížení a čtení časopisů a 

knih, individuální kreslení, rozhovory a společné hry s hračkami, které jsou v součástí 

vybavení herny, případně hračkami donesenými z domova. 

 V odpolední družině je už paleta nabízených činností různorodější a vyžadující 

aktivnější podílení přítomných dětí.  

 Hned po vyučování jsou pro děti nachystané odpočinkové činnosti, které 

nabízejí uvolnění po dopolední plném učiva a nutnosti se mu intenzivně věnovat. Je 

vhodné zařadit společnou četbu, která je u dětí oblíbenou náplní odpoledního 

odpočinku. Při těchto činnostech jsou primárně zohledněna přání dětí a je vhodné je 

aktivně zapojit do přípravy a organizování. Vychovatelka volbu činností a jejich průběh 

nechává na dětech samotných, pouze pomáhá tím, že předkládá širokou nabídku 

možných variant her a zábavy. Při těchto činnostech by mělo být prostředí klidné, bez 

zvýšeného hluku.  

 Ve školních družinách jsou zájmové činnosti ve shodě s autory odborné 

literatury, v pedagogické dokumentaci a v realizovaném programu, děleny na: 
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• společensko-vědní - aktuální společenský vývoj, historické situace,      

seznámení s tradicemi a zvyky národa, vlastenectví, pravidla slušného 

chování 

•   pracovní - rozvoj manuálních dovedností, seznamování s technickými 

znalostmi a jejich využití v praktickém životě, práce s různými materiály, 

stavebnicemi 

•   přírodovědné - zdokonalování přírodovědných znalostí, ochrana přírody, 

práce na pozemcích, pěstování rostlin, pozorování přírody a jejích změn v 

návaznosti na roční období 

•   estetickovýchovné - podporují a rozvíjejí estetické vnímání a projevy, 

součástí jsou i návštěvy různých kulturních akcí  

• výtvarné - rozvoj výtvarných technik 

• hudební - zpěv, tanec, hudební nástroje 

• literárně - dramatické - vztah k četbě, přednes 

•   tělovýchovné, sportovní, turistické - rozvoj a podpora fyzické kondice a 

psychické odolnosti 

 Následují rekreační činnosti vyžadující na rozdíl od odpočinkových větší 

organizovanost, ale i zde je kladen důraz na spontálnost dětské volby. Zde je žádoucí i 

aktivní zapojení vychovatelky do činnosti. Vychovatelčin nástroj k zapojení dětí do 

nabízených a realizovaných aktivit je pozitvní motivace.  

 Přípravu na vyučování vychovatelka individuálně zařazovuje až do posledních 

fází odpoledního programu družiny. Má pro děti připravené zábavné aktivity, které 

prohlubují a upevňují informace, které získaly během vyučování.  

 Celým odpolednem procházejí činnosti sebeobslužné a veřejně prospěšné 

činnosti, ve kterých se vychovatelka snaží dětem předat návyky hygienické a kulturní.  

Povinná dokumentace 

 Mezi povinnosti vychovatelky patří i vedení dokumentace k provozu oddělení, 

která je daná zákonem a vychází z platné legislativy. Dokumentace skládá z těchto 

dokladů: 

1. Přehled výchovně vzdělávací práce (Metodický pokyn k postavení, organizaci a 

činností školních družin [online]) - doklad obsahuje tyto informace:  
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• jmenný seznam přihlášených dětí, včetně adres a telefonních čísel na 

rodiče 

• pravidelné odchody dětí 

• seznamy kroužků se jmény přihlášených dětí 

• týdenní skladbu zaměstnání 

• týdenní výkaz práce 

2. Docházkový sešit (Metodický pokyn k postavení, organizaci a činností školních 

družin [online]) 

3. Přihlášku do školní družiny - Zápisní lístek (Metodický pokyn k postavení, organizaci 

a činností školních družin [online]), jeho podoba záleží na školách, z důvodu rozdílné 

akcentace jednotlivých údajů. 

 

Nepřímá pedagogická činnost 

 Nepřímá pedagogická činnost vychovatelky školní družiny je naplněna: 

• tvorba plánů družiny - ročních a měsíčních,  

• příprava jednotlivých dnů a hodnocením - sebereflexí,  

• vedení pedagogické dokumentace,  

• úklid pomůcek a hraček,  

• účast na provozních a pedagogických radách,  

• osobnostní rozvoj a další vzdělávání,  

• třídní schůzky a individuální setkání s rodiči 

 

Přímá pedagogická činnost 

 Jedná se o dobu, kdy vychovatelka odpovídá za dítě, které převzala ráno od 

rodičů či po skončení vyučování od učitelky, do jeho odchodu a to buď samostatného 

nebo do předání rodičům. Spadá do ní výchovně vzdělávací práce v herně, v tělocvičně, 

na hřišti a výchovná práce během stravování v jídelně. Převzetí dítětě do péče se řídí § 
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29 odst. 2 školského zákona, který ukládá školám a školským zařízením povinnost 

zabezpečit bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů při vzdělávání a činnostech.  

 

Další činnosti 

 Do dalších činností se zahrnuje 12 dní studijního volna, které vychovatelka 

využívá na další vzdělávání, jednou z možností je samostudium (§ 24 odst. 4 písm. b) 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících). V § 24 odst. 7 se říká, že:  

K dalšímu vzdělávání uvedenému v odstavci 4 písm. b) pedagogickým 

pracovníkům přísluší volno v rozsahu 12 pracovních dnů ve školním roce, 

nebrání-li tomu vážné provozní důvody nebo účast pedagogického pracovníka 

na dalším vzdělávání podle odstavce 1 nebo 2; dobu čerpání volna určuje 

ředitel školy. Za dobu čerpání tohoto volna přísluší náhrada platu, která se 

rovná výši ušlého platu. Trvá-li pracovní poměr jen část školního roku, přísluší 

za každý měsíc trvání pracovního poměru jedna dvanáctina volna podle věty 

první. Při sjednání kratší než stanovené týdenní pracovní doby se úměrně tomu 

sníží rozsah volna podle věty první. Nevyčerpané volno či jeho poměrná část 

bez dalších nároků zaniká. Volno podle věty první se pro pracovněprávní účely 

považuje za překážku v práci na straně zaměstnance. 

 

  Toto volno je převážně, z rozhodnutí ředitele, čerpáno o vedlejších prázdninách 

a je využíváno ke zvýšení a rozšíření kvalifikace vychovatelky. 

 

Předpoklady pro výkon profese vychovatelky ve školní 

družině 

Tělesné a duševní schopnosti 

 Podle většiny odborných autorů teoretických textů zabývajících se procesem 

výchovy ve volném čase jsou pro  výkon práce vychovatelky vedle požadavků na 

vzdělání důležité i předpoklady osobnostní. Hlavním z těchto předpokladů je její 

pozitivní vztah k dětem, jehož projevem je pochopení, vcítění se do jejich nálad a 

myšlení. Má vysokou míru empatie k dětskému kolektivu, který umí motivovat a 
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usměrňovat. Jejím působením se utváří kolektivní nálada, její nadšení pro hry a činnosti 

je nejlepší motivací pro nabízené aktivity.  

 Vychovatelka by měla i své oblečení a líčení přizpůsobit funkci. Oblečení by 

mělo být casual stylu až stylu sportovního, nemělo by jí omezovat při výkonu činností, 

jak těch, které má pro děti připravené dle plánu, tak těch, které vzniknou spontálně v 

průběhu odpoledne. Líčení by mělo být také přizpůsobené tomu,  že její práce je u dětí a 

mělo by být pouze jemné, ne agresivně výrazné. 

 V neposlední řadě jsou duležité její duševní odolnost a schopnost řešit krizové 

situace nastávající v dětském kolektivu, ale i ve styku s rodiči a učiteli. Již postavení 

těla je vypovídajícím prvkem ve vnímání lidí, klidové jednání a nízko posazený hlas 

jsou podmínky, které pomáhají ve vybudování přirozené autority. Podpůrnými prvky je 

používání dětem srozumitelného jazyka, vynechání ironie a cizích výrazů. Neméně 

důležitou je alespoň povrchová orientace v módních hrách a pohádkách, které jsou 

častým námětem dětských rozhovorů. 

 

Odborná připravenost 

Odborná připravenost vychází z kvalifikačních požadavků dle zákona č. 563/2004 Sb. o 

pedagogických pracovnících. 

•  vysokoškolským vzděláním pedagogického směru, 

•  vyšším odborným vzděláním pedagogického směru, 

•  středoškolským studiem pedagogiky zakončeného maturitou, 

•  středoškolským studiem nepedagogického směru zakončeného maturitou a 

doplněného studiem v programu zaměřeného na celoživotního vzdělávání, 

všechny programy musí být se zaměřením na vychovatelství nebo sociální pedagogiku. 

 Neméně důležitou jsou také dovednosti, které nejsou zákonem požadované, ale 

jsou důležité pro výkon funkce. Tyto dovednosti si rozšiřuje a doplňuje během 

školeních. Jsou to dovednosti, které může dětem předat, jejich nabídku doplňuje a 

rozšiřuje během školeních, kterých se účastní ve svém studijním volnu. 
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Morálně charakterový profil 

 Morální profil u funkce vychovatelky je eticky velmi důležitý. Profese 

vychovatelky má výrazné  humanitní poslání. Vychovatelka se zodpovídá rodině, státu, 

dítěti, rodičům, nadřízeným, kolegům. Vychovatelka zohledňuje ve svém profesním i 

neprofesním chování – základními dokumenty o lidských právech, zvláště pak listinou 

práv dítěte.  

 Vychovatelka jedná ve jménu demokratických principů a předává dále úctu k 

občanským a politickým právům a svobodám, jejím posláním je odhalování a 

odstraňování nesnášenlivosti, i rasové a náboženské. Práce vychovatelky je celoživotní 

poslání a naplněním života, důležitá je její úroveň odolnosti a snášenlivosti vůči 

zátěžovým situacím, neúspěchům, zklamání.  

 

 

Podmínky pro výkon profese 

Dle Pávkové jsou podmínky pro výkon profese rozdělny do tří oborů, a to podmínky 

technické, ekonomické a sociálně psychologické. 

Technické podmínky 

 Materiální podmínky jsou podmínkou kvalitního plnění povinností daných a 

požadovaných funkcí vychovatelky. Jedná se hlavně o podnětné prostředí a dostatečné 

materiální vybavení k možnosti správného plnění pedagogických plánů. 

Vychovatelka by měla mít k výkonů své práce k dispozici hernu, vybavenou 

odpovídajícím nábytkem, přizpůsobeným věku dětí, pro které je určena. Nevhodným 

vybavením je vyřazené zařízení ze tříd.  

 Herna by sama o sobě měla dětem dát signál, že vyučování skončilo a začíná 

nová etapa dne. Stejně jako je nevhodné vyřazené vybavení, je absolutně 

nevyhovujícím zařízením z hlediska psychohygieny, herna družiny koncipovaná v 

klasické třídě, kde děti zůstanou po skončení vyučování a pokračují dále, do doby, než 

budou vyzvednuti, rodiči. 
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 Prostor herny by měl být dostatečně velký a členěný, aby poskytoval klidovou, 

pracovní a herní zónu. Součástí herny by měla být dostatečně velká a pestrá nabídka 

stolních her, hraček, knih a výtvarných potřeb. 

 

Ekonomické podmínky 

 Ekonomické podmínky jsou v kompetenci ředitele školy. Na jeho zvážení je 

výše financí, které jsou vychovatelce přidělovány na obnovu stávajícího a na nákup 

nového materiálního vybavení. Finance jsou získávány z měsíčních poplatků, které 

rodiče platí za školní družinu.  Výchovně vzdělávací proces probíhá v prostorách 

patřících zřizovateli školy. 

 

Sociálně psychologické podmínky 

 Sociálně psychologické podmínky práce vychovatelky vycházejí z toho, že tato 

práce  je provázena stálým stykem s ostatními účastníky - dětmi, kolegy vychovateli, 

učiteli, rodiči, či vedením. Tyto kontakty jsou velmi intenzivní a mají výrazný dopad na 

psychiku a výkonnost, kterou mohou ovlivnit jak pozitivním, tak negativním směrem. 

Tomuto zaměstnání by se neměli, věnovat osoby s malou odolností vůči stresovým 

faktorům, kterými je provázeno. 
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6. Případová studie školy či školského zařízení 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Výpis z Rejstříku škol 

Druh školy:  Základní škola 

Resortní identifikátor (IZO):  XXXXXXX 

Adresa: XXXXXXXXX 

Výuka v cizím jazyce: Ne 

Kód druhu/typu:  B00 

Nejvyšší povolený počet žáků ve škole: 630 

Datum zápisu školy do rejstříku: 1. 1. 2005 

Datum zahájení činnosti: 2. 4. 1986 

 

Základní informace 

Od školního roku 2007/2008 probíhá na škole výuka podle školního vzdělávacího 

programu ŠKOLA PRO ŽIVOT.  

Důraz je kladen na výuku: 

 • cizích jazyků 

 • informatiky 

 • tělesné výchovy 

 Je preferován rozvoj individuálního zájmu žáků širokou nabídkou volitelných 

předmětů na 2. stupni. Individuální péče je věnována  žákům se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žákům nadaným. Žáci jsou pečlivě připravováni k přijímacím 

zkouškám na střední školy, jak v pátém, tak v devátém ročníku.  

 Na škole probíhá výuka českého jazyka pro žáky - cizince.  

 Na konci 1. stupně je možné zúčastnit se příjímacího řízení do třídy s rozšířenou 

výukou tělesné výchovy. Tento typ sportovní třídy se zaměřením na fotbal a atletiku byl 

prvně otevřen ve školním roce 1998/99. Časová dotace tělesné výchovy v tomto druhu 

tříd je pět hodin týdně. Žáci navštěvující tyto třídy se pravidelně účastní  sportovních 

soustředění, školních sportovních akcí a sportovních akcí pořádaných DDM Praha. 
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Školní zvonění 

1. vyučovací hodina: 8.00 – 8:45 hod 

2. vyučovací hodina: 8.55 – 9:40 hod. 

3. vyučovací hodina: 10.00 – 10:45 hod. 

4. vyučovací hodina: 10.55 – 11:40 hod. 

5. vyučovací hodina: 11.55 – 12:40 hod. 

6. vyučovací hodina: 12.50 – 13:35 hod. 

7. vyučovací hodina: 13.40 – 14:25 hod. 

8. vyučovací hodina: 14.35 – 15:20 hod. 

9. vyučovací hodina: 15.30 – 16:15 hod.1 

 

Vybavení školy 

 Budova školy disponuje s 29 učebnami. Šest z nich  je odpoledne využíváno 

jako heren školní družiny. Žáci mají k dispozici čtyři odborné učebny - dílnu, cvičnou 

kuchyňku, jazykovou učebnu a speciální učebnu pro výuku výpočetní techniky. Učebny 

fyziky, chemie a hudební výchovy jsou využívány jako kmenové třídy. Velká většina 

tříd je vybavena interaktivní tabulí. 

 Velmi kvalitní je sportovní zázemí školy. Škola má tři tělocvičny (malou a 

velkou vybavené gymnastický nářadím, gymnastický sál se zrcadly). V šatnách u 

tělocvičen mohou žáci využívat sprch. Venkovní sportovní areál obsahuje: 

• 250 m tartanovou běžeckou dráhu 

• fotbalové hřiště pokryté umělou trávou 2. generace 

• sektor pro skok vysoký a daleký ( dvě doskočiště) 

• sektor pro vrh koulí 

• 2x klec pro míčové hry s tartanovým povrchem 

• posilovna 

• basketbalové hřiště se speciální povrchem 

                                                           
1 FZŠ Chodovická [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: 

http://www.fzschodovicka.eu/source/Soubory/zvoneni.pdf 
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 Pro potřeby školní družiny je využívána část velké školní zahrady, která je 

vybavena hracími prvky, které splňují veškerá bezpečnostní kritéria, v další části je v 

aboretum umístěná venkovní učebna. 

 Výuka pracovních činností probíhá na pozemcích a v atriu školy. 

Žáci i zaměstnanci mohou využívat školní knihovnu. Stravování probíhá ve školní 

jídelně. 

 Jako zázemí mohou všichni vyučující využívat kabinety, případně prostory 

sborovny. 

 

Charakteristika žáků  

 Žáci navštěvující školu jsou z několika lokalit. Větší část žáků jsou děti ze 

spádové oblasti Horních Počernic. Dále pak školu navštěvují také děti ze sousedních 

obcí a ze sid́liště na Černém Mostě. Významnou skupinu tvoří děti ́ cizích státních 

příslušníků. 

 Škola dlouhodobě kvalitně integruje děti se specifickými poruchami učení a 

chovaní v klasických třídách.  

 Z důvodu obavy velkého odlivu nadaných žáků na víceletá gymnázia probíhá na 

škole zvýšená péče o talentované žáky. Jedná se o snahu o  zachování  vyrovnaných  

třídních  kolektivů i na druhém stupni ZŠ.  

 Škola se snaží podchytit a prohloubit zájem dětí o sport. Od šestého ročníku je 

žákům nabízena možnost zařazení do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy na 

základě úspěšného vykonání talentových zkoušek na konci pátého ročníku. 

 

6.5 Kritéria k přijetí dítěte 

 K zápisu do 1. třídy se dostaví dítě, které dosáhne šesti let, před začátkem 

daného školního roku, v doprovodu svého zákonného zástupce. V případě, že dítě není 

zralé pro nástup do školy,  rozhodne, na základě žádosti, ředitel školy o odkladu začátku 

povinné školní docházky o jeden školní rok.  

 Žádost musí být doložena posouzením příslušného školského poradenského 

zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Odklad začátku školní 
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docházky je možný 2x po sobě, a to do školního roku, ve kterém dítě dosáhne věku 

osmi let. 

 Při zápisu jsou zohledňovány tři základní oblasti školní zralosti. Jako první je 

posuzována fyzická zralost, dítě vzrůstem a fyzickými proporcemi odpovídá věku šesti 

let. V oblasti psychická zralosti je posuzována vyspělost v rozumové oblasti a 

všeobecné vědomostní orientaci. Hodnocen je i správný vývoj jemné motoriky - úchop 

tužky. V poslední řadě, je ale stejně důležitá i sociální a citová zralost. 

 

 K zápisu do šestého ročníku je nutné složení talentové zkoušky. Talentová 

zkouška se skládá z jednotlivých testů tělesné všestrannosti: 

• běh na 60 metrů 

• skok daleký (měřený z místa odrazu) 

• hod kriketovým míčkem 

• běh na 1500 metrů 

• šplh na tyči 

• míčové testy - s fotbalovým míčem - chlapci 

  - s basketbalovým míčem - dívky 

 

 K zápisům je nutné přinést tyto doklady: 

• Rodný list dítěte 

• OP zákonného zástupce 

 Rozhodnutí ředitele o přijetí, či nepřijetí k základnímu vzdělávání zákonný 

zástupce obdrží do 30 dnů od zápisu. 

 Do 1. ročníku jsou přednostně příjímáni žáci s trvalým bydlištěm v daném 

školním obvodu. Žáci s trvalým bydlištěm mimo školní obvod jsou přijímaní za splnění 

daných podmínek. 

 Do 6. ročníku - sportovních tříd - jsou žáci přijímáni na základě úspěšného 

zvládnutí talentových zkoušek, dobrým prospěchem a důležitou podmínkou je chování 

bez vážných kázeňských problémů. V případě zhoršení chování či prospěchu je žák z 

výběrové sportovní třídy vyloučen a je zařazen do běžné třídy ZŠ. 

  



 

39 

6.6 Pedagogická koncepce  

 Záměrem působení na žáky je probudit v nich zájem o celoživotní učení. 

Motivovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a vypěstovat v nich schopnost 

odolnosti vůči stresu a umění řešit problémové situace.  

 Žáci jsou vedeni k otevřené komunikaci a je podporovaná vzájemná spolupráce 

a respekt vůči ostatním lidem, k jejich práci a k jejich individualitě. Žáci jsou 

vychovávani ve svobodné, zodpovědné občany, kteří umí uplatnit svá práva a plnit své 

povinnosti.  

 Je jim vštěpována velká míra empatie vůči situacím, lidem a k životnímu 

prostředí. Jsou vedeni k odpovědnosti za svou  správnou  životosprávu a k duševnímu 

zdraví a sociální rovnováze.  

 V neposlední řadě je součástí výchovy tolerance a ohleduplnost k jiným 

národům, kulturám a náboženstvím.  

 

6.7 Kultura školy, image školy, klima školy 

 Škola je rodiči vnímána veskrze pozitivně. Na přání rodičů bylo posledních 

letech ubráno mimoškolních osvětových aktivit, které upozaďovaly výuku.  Ze strany 

rodičů nejsou žádné tendence si stěžovat na přetěžování dětí, které by způsobovalo 

jejich nadměrnou únavu a zátěž. Pegagogický sbor je převážně hodnocen pozitvně, a to 

jak jeho přístup k dětem a jejich požadavkům a problémům, tak také k rodičům. Velká 

část dětí přichází na doporučení od spokojených rodičů žáků školy. 

 Mezi žáky panuje přátelská a pozitivní nálada. V posledních letech mají 1. 

ročníky patronátní žáky z 9. tříd. Tento úspěšný projekt pomáhá malým dětem k lepší 

socializaci a začlenění do školy. Přístup pedagogů k nim děti vnímají jako pozitivně-

řešící, vědí, že se z velké části mohou na učitele spolehnout.  Nikdy není jejich problém 

upozaděn, či neřešen. 

 Vyučovací hodiny jsou koncipovány zajímavě a poutavě, žáci mají pocit, že se 

během nich dověděli nové a zajímavé věcí a nevnímají je jako ztrátu času. 

 Problémem je stravování, jak rodiče, tak děti mají pocit, že by se mělo zlepšit. 

Rodiče požadují rozšíření nabídky jídel tzv. zdravé stravy, naopak žáci by “zdravá” 

jídla chtěli v nabídce omezit a rozšířit nabídku české klasiky. 
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 Členové pedagogického sboru vnímají své zaměstnání jako poslání a z velké 

většiny mu obětují mnoho času nad rámec svých pracovních úvazků. Rozvrhy hodin 

vedení vypracovává se zástupci metodických sdružení pro 1. a 2. stupeň. Následně jsou 

konzultovány s dotyčnými pedagogy. 

 Mezi učiteli nepanuje reálná obava z žádného aktuálního, nebo bývalého žáka. 

Taktéž vztahy mezi učiteli navzájem nejsou narušeny opodstatněnou obavou z 

některého z nich. Občasným problémem se jeví dlouhodobá neměnná personální 

situace. 

 Ve vedení školy jsou profesionálové, odborníci a zároveň pedagogové s 

pochopením. Problémové situace řeší věcně, rázně, ale vždy s ohledem  na potřeby 

dítěte. 

 

6.8 Charakteristika učitelského sboru 

 Pedagogický sbor se stále rozšířuje s přibývajícími počty žáků. Průměrný věk 

všech jeho členů se pohybuje okolo 40 let. Kvalifikační předpoklady odpovídají u všech 

pedagogů zákonným podmínkám.  

 Část pedagogů se postupně zapojuje do procesu dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, tak ,aby nebyl narušen průběh výuky.  Zúčastňují se kurzů a 

školení, které jim zvyšují profesní kvalifikaci.  

 Škola je personálně připravena na případné projevy sociálně patologických jevů 

a prevenci zajišťují výchovný poradce a metodik prevence. 

 Na škole funguje EVVO koordinátor a jednou týdně je žákům k dispozici 

psycholožka. 

 

6.9 Pojetí školního řádu a zhodnocení posledních změn 

Školní řád upravuje: 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků jejich zákonných zástupců ve škole (§ 

30 odst. 1 písm. a) školského zákona). 

2. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odst. 1 

písm. a) školského zákona). 

3. Provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odst. 1 písm. b) školského zákona). 
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4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí (§ 30 odst. 1 

písm. c) školského zákona). 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků (§ 30 odst. 1 písm. d) školského 

zákona). 

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (§ 30 odst. 2 školského zákona). 

7. Podmínky ukládání výchovných opatření (§ 31 školského zákona). 

8. Podmínky pro omlouvání a uvolňování žáků z vyučování (§ 50 odst. 1 školského 

zákona). 

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 

školského zákona).  

10.  Příloha školního řádu: 

 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a podmínky ukládání výchovných 

opatření (§ 31 a 32 školského zákona)2 

 

6.10 Organizace školního roku 

Úprava organizace podléhá zcela rozhodnutí Ministerstva školství mládeže a 

tělovýchovy v kompetenci ředitele jsou pouze udělovaná ředitelská volna, která jsou 

čerpána na základě rozhodnoutí ředitele a zřizovatele školy. Ve školním roce 2016/2017 

bylo školní vyučování zahájeno ve čtvrtek 1. září 2016. První pololetí bylo 

ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Druhé pololetí školního vyučování bylo ukončeno  v 

pátek 30. června 2017. Po té následovaly dva měsíce hlavních prázdnin. Během 

školního roku bylo pět vedlejších prázdnin a to podzimní prázdniny, které probíhaly  od 

středy 26. října do čtvrtka 27. října 2016. Během měsíce prosince byly vánoční 

prázdniny v termínu od pátku 23. prosince 2016 a končily pondělkem 2. ledna 

2017. Samotné vyučování začalo až v úterý 3. ledna 2017. Na rozdání pololetního 

vysvědčení většinou navazují jednodenní pololetní prázdniny, letos konec ledna, kdy 

bylo ukončeno první pololetí připadl na úterý, proto tyto prázdniny připadly až na pátek 

3. února 2017. Jarní prázdniny jsou v termínech rozděleny krajově, na tento kraj připadl 

první termín a proto prázdniny navazovaly na pololetní a začaly hned 6.února a skončily 

                                                           
2 ZŠ Praskačka [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: 

http://www.zspraskacka.cz/zakladniskola/dokumenty/2017_2018skolnirad.pdf 



 

42 

12.února 2017. Velikonoční prázdniny proběhly od čtvrtka 13. dubna do pátku 14. 

dubna 2017. Nový školní rok 2017/2018 začal v pondělí 4. září 2017. 

 

6.11 Běžné i neběžné aktivity 

 Efektivita poznávacího procesu je zvyšována projektovými dny. Jsou užívány 

jako motivační a  pomocné nástroje upevňující spolupráci a vztahy mezi žáky navzájem 

a mezi žáky a pedagogy. Jsou něčím, co podporuje a dodává na zajímavosti a atraktivitu 

vzdělácímu procesu.  

 Žáci školy se zapojují do vědomostních olympiád, sportovních soutěží a 

ekologických akcí. Podpora kulturního rozhledu probíhá nabídkou knih „Klubu 

mladého čtenáře” pro všechny ročníky. „Klub mladých diváků” s nabídkou čtyř 

divadelních představení za rok je pro žáky 2. stupně. 

 Pro zájemce z řad předškoláků je v rámci spolupráce s místní mateřskou školou  

určen projekt „Škola nanečisto“, na kterém aktivně spolupracují žáci 1. stupně. 

 Tyto celoroční projekty jsou doplněny různými projekty krátkodobými: 

Září 

• Představení v Opeře (žáci 1. stupně) 

• Sběr papíru (žáci 1. a 2. stupně) 

• Srdíčkový týden - prodej předmětů s logem Život dětem (žáci 1. a 2. stupně) 

• Veletrh sociálních služeb (žáci 2. stupně) 

• Repulikové finále OVOV - Brno (žáci 2. stupně) 

Říjen 

• Plavecké závody (žáci 1. stupně) 

• Republikové finále v přespolním běhu (žáci 2. stupně)  

• Divadlo Horní Počernice (žáci 1. stupně) 

• Turnaj v minifotbale (žáci 1. a 2. stupně) 

• Sportovní den v rámci Dne zdraví (žáci 1. a 2. stupně) 

 

Listopad 

• Klub mladého diváka (žáci 2. stupně) 
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• Schola Pragensis (žáci 2. stupně) 

• Dny geografie (žáci 2. stupně) 

• Florbalový turnaj (žáci 1. stupně) 

Prosinec 

• Vánoční laťka (žáci 2. stupně) 

• Hurá do opery (žáci 1. stupně) 

• Čertovské schody (žáci 1. a 2. stupně)  

Leden 

• Futsalový turnaj (žáci 2. stupně) 

• Návštěva kina (žáci 1. a 2. stupně) 

• Klub mladého diváka (žáci 2. stupně) 

• Šplhounek roku (žáci 1. stupně) 

Únor 

• Koncert Hudby hradní stráže (žáci 1. stupně) 

• Den otevřených dveří (žáci 2. stupně) 

• Burza sportovního vybavení (žáci 1. a 2. stupně)  

• Krajské kolo soutěže ve šplhu (žáci 2. stupně) 

• Obvodní kolo zeměpisné olympiády (žáci 2. stupně)  

• Divadlo GONG  (žáci 1. stupně) 

• Beseda s nevidomou lékařkou (žáci 1. a 2. stupně) 

• Turnaj v basketbale (žáci 1. a 2. stupně) 

Březen 

• Projektové dny (žáci 2. stupně) 

• Turnaj v basketballe (žáci 1. a 2. stupně) 

Duben 

• Běh s velikonoční pomlázkou (žáci 1. a 2. stupně) 

• Den Země (žáci 2. stupně) 

• Ekologická olympiáda (žáci 2. stupně) 

• Běh s kuřetem (žáci 1. stupně) 
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Květen 

• fotbalový turnaj (žáci 1. a 2. stupně) 

• Klub mladého diváka (žáci 2. stupně) 

• Hornopočernický turnaj ve vybíjené (žáci 1. stupně) 

 
Červen 

• oslavy Dne dětí (žáci 1. a 2. stupně) 

• burza sportovních věcí (žáci 1. a 2. stupně) 

• Poslední zvonění (žáci 1. a 2. stupně) 

• Slavnostní rozloučení s žáky 9. tříd (žáci 1. a 2. stupně) 

• návštěva kina (žáci 1. a 2. stupně) 

• Chodovické trsání (žáci 1. a 2. stupně) 

 

6.13 Spolupráce školy s rodiči 

 Ve spolupráci s rodiči je školou prosazován model rodič jako partner. Zástupci 

vedení školy si jsou dobře vědomi, že pouze dobrá spolupráce vede k úspěchům v 

naplňování cílů, které si škola vytyčila ve svém vzdělávacím programu. Z každé třídy si 

rodiče zvolí svého zástupce do Rady školy, která má možnost ovlivňovat veškeré školní 

aktivity, a je pro realizaci veškerých projektů zásadním partnerem. 

 Komunikace s jednotlivými rodiči probíhá písemnou formou jak elektronickou 

tak klasickou. Rodiče mají možnost konzultačních hodin s kterýmkoliv vyučujícím po 

předchozí domluvě. Na čtvrtletně opakujících se třídních schůzkách jsou rodičům 

poskytovány informace o průběhu vzdělávání svých dětí a informace o provozních 

záležitostech školy, třídy. 

 Rodiče mohou také navštívit přímo výuku, a to kdykoliv po vzájemné domluvě s 

vyučujícím, nebo ve Dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (sportovních 

soutěží, výtvarných výstav apod.). Pravidelně jsou také aktualizovány webové stránky s 

informacemi doplněnými fotografiemi z akcí, které na škole probíhají, či proběhly. 

 Taktéž je vítaná pomoc ze stran rodičů při školních výletech, ozdravných a 

sportovních pobytech. 
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6.14 Spolupráce školy s ostatními subjekty 

 Spolupráce mezi školou a ostatními školami v městské části probíhá hlavně v 

zájmovém vzdělávání a  je stále rozšiřována a prohlubována. 

 Škola spolupracuje s místními institucemi s nabídkou volnočasových aktivit. 

Při organizaci akcí spotovních i pro mimořádně nadané děti je dlouhodobá spolupráce 

navázaná s Domem dětí a mládeže Praha 9. 

 Prevenci proti sociálně patologikým jevům ve škole zajišťuje Policie České 

republiky formou přednášek a besed. Tato spolupráce se i částečně podílí na možnosti 

žákům 2. stupně navštívit vězení. 

 V rámci spolupráce s Univerzitou Karlovou navštěvují školu studenti a 

vykonávají zde odbornou praxi.  

 

6.15 Motto školy 

 

Non schoale sed vitae discimus. 

Neučíme se pro školu, ale pro život. 

Seneca Lucius Annaeus 

 

 „Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také hlavně 

o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti; učme žáky tak, aby uměli 

pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkoly, kdy a kdekoliv 

se k nim dostanou.“ 

(T. G. Masaryk) 

 

Použité elektronické zdroje: 

FZŠ Chodovická [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: 

http://www.fzschodovicka.eu/source/Soubory/zvoneni.pdf 

FZŠ Chodovická [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: http://www.fzschodovicka.eu 

FZŠ Chodovická: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. [cit. 

2017-11-25]. Dostupné z: http://www.fzschodovicka.eu/source/2017-

2018NOVÁ/web_svp.pdf 

ZŠ Praskačka [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: 

http://www.zspraskacka.cz/zakladniskola/dokumenty/2017_2018skolnirad.pdf
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7. Písemná příprava na ucelenou volnočasovou 

výchovnou aktivitu 

 

Příprava na lekci dramatické výchovy 

 

Cílová skupina: 

 Žáci první třídy 6-7 let. Ve třídě je 14 chlapců a 14 dívek, děti do školy přišly ze 

čtyř různých mateřských škol, které v městské části jsou. Ze začátku bylo problémem 

spojit čtyři podskupinky dětí, které si navzájem nepomáhaly, ale spíše škodily. Ve 

chvíli, kdy se podařilo spojit všechny podkolektivy do jednoho společného kolektivu, 

vyvstal další problém. Žalování. Nežalují všichni, ale je zde velké množství dětí, které 

chodí “říkat” skutečně úplně všechno, a to i věci, které se stanou v zápalu hry.  

 

Cíle:  

 - uvědomění si zlozvyku ve formě žalování, který je rozšířený v celé skupině 

Vedlejší cíle: 

 1) individuálně psychické 

- uvědomovat si mravní dilemata, umět se v nich samostatně a odpovědně 

rozhodovat 

- respektovat druhé lidi a jejich názory, naslouchat jim a oceňovat jejich přínos 

- podrobovat své názory i názory druhých kritice, a tím získat otevřenost, měnit 

svoje postoje a vyvíjet se 

- spolupracovat s druhými na společném díle, umět dovést toto dílo až do 

konce a být schopen za ně nést odpovědnost 

 2) sociální - komunikační 

 - rozvoj řečových dovedností a komunikace 

 - vyjádřit svoje myšlenky a postoje a srozumitelně je prezentovat 

  

Prostředky: 

Metoda: hry v roli - boční vedení - vychovatel je vypravěčem 

Dramatická předloha:  



 

47 

 Příběh z knihy „A pak se to stalo” spisovatelky Ester Staré. V knize najdeme 

situace, které řeší maličkosti, z kterých si děti nic nedělají, ale dospělí z nich šílí. Dětem 

jsou situace vysvětlovány pomoci příběhu zasazených do denních situací.  

 Při zpracování hodiny jsou akceptována pravidla psychické bezpečnosti a děti 

jsou s nimi seznámeny. Děti mají právo se aktivity nezúčastit, je to na jejich rozhodnutí. 

Je vytvořen dostatečný časový prostor k jejich vyjádření a ke zpracování informací. Je 

to bezpečné a zároveň aktuální téma, není zde riziko  kolektivem shledání pouze 

jednoho viníka - žalovníčka, protože zlozvyk je rozložen v celé skupině. 

Dramaturgie:  

 Seznámení dětí s námětem, řešení/upevnění bude probíhat formou hry v roli. 

Vychovatel je aktivní, pozoruje děti při hře, všímá si jejich reakcí. Dramaturgie není 

náročná. Důležité je vnitřní prožití. 

Expozice - rozehřátí, zaostřování na jev, startovací bod, sbírání informací, okolnosti, 

atmosféra 

 „Jú, to se řééknéé!” 

 To byla Kamilka. Otočila se na patě a pádila k paní učitelce, až jí culíčky 

posledně poskakovaly. „Paní učitelko, Lojza vzal Sabince kyblík.” „Ale jistě se nějak 

spolu domluvili. Podívej, jak si hezky hrají,”upozornila paní učitelka Kamilku. Ta jen 

pokrčila rameny, téměř dotčeně utrousila „Hm!” a důležitě odkráčela zpět k pískovišti. 

(Stará, 2012, s. 23) 

 

Kolize - posun děje, hledání, zorientování se, spoluúčast, spoluzodpovědnost, posun 

děje 

 Kamilka byla velice pozorná holčička. A velká informátorka. Vlastně … byla 

užalovaná. Vždyť jak jinak nazvat, když někdo pořád říká: „A to se poví! Já to na tebe 

řeknu!” A pak to taky řekne. Paní učitelku to trápilo. Měla Kamilku moc ráda a 

mnohokrát se jí snažila vysvětlit, že žalovat se nemá. Děti si Kamilčina žalování 

skutečně brzy všimly. Přestaly si s Kamilkou hrát, a někdy na ni dokonce posměšně 

pokřikovaly:  

„Žalovníček žaluje, 

pod postelí maluje, 

namaloval husu, 

ta mu dala pusu!” 
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A Kamilka? „To se poví!” pištěla a pelášila za paní učitelkou. ((Stará, 2012, s. 23 - 24) 

 

Krize - napětí, kontrast, nastolení a  eskalace konfliktu 

 Toho dne měly děti ve školce divadlo. Představení bylo ohromně napínavé a 

zábavné. Není divu. Vždyť bylo o námořnicích a pirátech. Kluci (ale i holčičky) se 

nemohli dočkat, až půjdou po spa - tedy po spaní - na zahradu a vyzkouší si taky 

pořádnou pirátskou bitvu. 

 Jakmile byli venku, okamžitě se do sebe pustili. Námořníci - holčičky - se 

houpali ve své lodi na rozbouřených vlnách a pálili z mohutných děl… borovicové šišky. 

Boj to byl nelítostný … ale ohleduplný. A tak do něj kapitán - paní učitelka - shovívavě 

shlížející z velitelského můstku nezasahoval. 

 Zato Kamilka byla jako na trní. S očima navrch hlavy pobíhala sem a tam. 

„Paní učitelko, paní učitelko, Terezka hodila na Ondru šišku!” Pravda, námořník 

Terezka obratně zasáhl piráta Ondru do lýtka. Ten si však nenechal nic líbit a krutě se 

Terezce odvděčil - naplácal jí na zadek lopatičkou. „ Kamilko, podívej, vždyť se oba 

smějí,” uklidňovala žalobníčka paní učitelka. Jenže Kamilka si zrovna všimla, jak se 

Toník za hlasitého volání „Muž přes palubu!” pokouší vytáhnout Janičku z pískoviště a 

spustila znovu: „Paní učitelko, paní učitelko…”. Janičce přispěchala na pomoc Adélka. 

Aby nespadla do běsnících vln rozbouřeného oceánu, popadla ji za tričko. Tričko 

nevydrželo a byla v něm díra jako vrata. 

 A pak se to stalo… (Stará, 2012, s. 24) 

 

Peripetie - metoda ulička, experimenty k problému, hledání řešení, zpomalení 

 

Doptávání: 

  Co bylo zvláštního v příběhu? 

  Přišlo ti tam něco zvláštního? 

  Bylo tam něco, co ti vadilo? 

  Vybral/a by sis Kamilku za kamarádku? 

  Co ona vlastně celý den dělala? 

  Stihla si s dětmi hrát? 

 

 Využití k řešení metody ulička - děti stojí a jsou vnitřní hlasy, Kamilka prochází 

 — Co se mi, jako Kamilce, stalo?  
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Katastrofa, katarze: dobrý konec, rozuzlení, řešení, zklidnění 

 Kamilka běžela k paní učitelce. Chtěla říct, co se stalo a nic ani slůvko z ní 

nevyšlo, nešlo to. Tak to trvalo pár dní. Když chtěla Kamilka žalovat, nešlo jí mluvit. A 

tak místo pozorování kdo, komu, co udělal, začala mít čas si hrát s dětmi. Za pár dní si 

na žalování ani nevzpomněla. (Stará, 2012, s. 25) 

 

Reflexe - zážitek z přehrávky - zobecnění - přenos do života dětí 

  Co tě napadlo, že se jí (Kamilce) stalo? 

  Jak se Kamilka rozhodla? 

  Chtěl/a bych být jako Kamilka? 

  Je správné žalovat? 

  Co je to vlastně žalování? 

  Ale někdy je žalování správné? Může se to stát? V jakém případě? 

  Co je správné jít říct/obrátit se na pomoc k dospělému?  

  V kterých situacích je potřebná pomoc dospělého? 

  Napadne někoho, co si mohou děti vyřešit samy mezi sebou? 

 

Stanovení kroků: 

1) uvolňovací a rozehřívací hry 

2) přečtení příběhu s otevřeným koncem 

3) zamyšlení a doptávání, použití hry v roli - simulace na pochopení příběhu  

4) dočtení příběhu a diskuze o něm 

5) reflexe a evaulace 

 

Příprava na zahájení: 

1) rezervace venkovní třídy v aboretu školy, v případě nevhodného počasí bude 

program probíhat v   herně ŠD,  

2) příprava pomůcek - molitany, hračky na písek, míč 

 

Stavba lekce: 

1) časový harmonogram je cca 1 hodina 30 minut 

2) organizace - úvod - hry na rozehřátí a uvolnění - Na 

sochy(ŠD)/Vybíjená(venkovní) 
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      - Ležíte u moře na zádech do zad vás hřeje 

písek… 

   - hlavní část - větší hrové celky - jeden příběh z knihy k řešení 

  a) přečtení úryvku z knížky 

  b) diskuze o úryvku 

  c) expozice - doptávání - otázky 

  d) reflexe otázky k rozebrání situace 

  e) zobecnění 

  

Náhradní materiál 

Menší herní celky na rozvoj mimoverbální komunikace a skupinového cítění. 

1) Navazování kontaktu očima - nikdo na nikoho, nekouká, až na pokyn vychovatelky 

vyhledají oční kontakt a navážou spojení 

2) Poznávání se po hmatu 

3) Co se změnilo 

4) Zrcadla 

 

Použitá literatura: 

STARÁ, Ester. A pak se to stalo!. V Praze: Albatros, 2010. ISBN 978-80-00-02598-8 

MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a 

improvizací. 7., rozš. vyd. Praha: Artama, 1992. ISBN 80-706-8041-5. 
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8. Závěrečná reflektivní úvaha o vlastním studiu 

 

 Studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze jsem zahájila 

nejdříve kurzem Vychovatelství v rámci celoživotního vzdělávání, protože jsem 

nastoupila do zaměstnání jako vychovatelka školní družiny. Jednou z podmínek mého 

přijetí byl příslib doplnění vzdělání v pedagogické oblasti. Jako nejvhodnější a 

nejrychlejší forma se mi jevil tento způsob. V rámci tohoto studia jsem zjistila, že 

získávání nových informací a poznatků není pro mě až takovým problémem, a že je i 

reálné skloubení zaměstnání, rodiny a studia. Proto jsem si po úspěšném zakončení 

kurzu podala přihlášku k bakalářskému oboru Vychovatelství v kombinovaném 

programu, který využiji k výkonu své profese. 

 Studijní obor Vychovatelství je plný různých a zajímavých předmětů, a pak také 

předmětů u kterých se po přečtení názvu začne rodit myšlenka, využiji to?, nebude to 

ztráta času?. V závěru studia musím zhodnotit výběr a náplň předmětů jako přesné, 

vhodné a využitelné v praxi.  Narozdíl od školení, která jsem absovovala z pověření 

zaměstnavatele, je náplň výuky aktuální a k tématu. Školení jsou pořádána soukromými 

agenturami a občas se stane, že jsou absolutní ztrátou času. To se mi při přednáškách v 

rámci studia nestalo. 

 Studium tohoto programu mi dalo velké množství informací, které jsem 

aplikovala v praxi. Negativní stránkou rozšíření povědomí v rámci pedagogiky, 

psychologie, právního rozhledu mi sebralo velkou část bezstarostnosti, se kterou jsem 

do zaměstnání nastupovala.  

 Jako specializaci jsem si vybrala dramatickou výchovu, protože jsem původně 

byla přesvědčená, že toto zaměření je nejvhodnější k realizaci v rámci organizovaného 

volnočasového odpoledne. Po absovování jsem ráda, že jsem tuto specializaci 

preferovala na úkor ostatních. Je velká spousta pro život důležitých témat, která lze 

právě touto formou dětem předat nenásilnou formou hry. Hry všech druhů jsou mezi 

dětmi velmi oblíbené a snáz přijímají touto metodou i složitější témata, která si snáze 

zafixoují, než když se jedná o klasický přednes způsobů chování a reakcí v určitou 

kritickou dobu. 

 Ač mě stálo studium mnoho sil a nebylo vždy jednoduché, jsem velmi ráda, že 

jsem se pro něj rozhodla. 


