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Resumé:

Závěrečná práce se zabývá tvorbou struktury a metodikou tvorby školního vzdělávacího 

programu  pro  školská  zařízení.  Rozpracovává  jednotlivé  kroky  tvorby  vzdělávacího 

programu, zabývá se teoretickými poznatky nutnými k jeho zpracování a v závěrečné části 

práce  naznačuje  další  možný  vývoj  tohoto  strategického  dokumentu  organizace.  Práce 

vychází z potřeby ředitelů středisek volného času mít k dispozici metodického rádce pro 

tvorbu vzdělávacích programů pro zájmové vzdělávání, který v současné době na našem 

trhu  zcela  chybí.  Námětem  práce  je  především  řízení  pedagogického  procesu 

prostřednictvím  strategického  plánování  od  počátečních  analýz  vnějšího  i  vnitřního 

prostředí,  tvorby  strategického  dokumentu  i  jeho  aktualizace  na  základě  získaných 

zkušeností. Přináší stručný a přehledný metodický materiál využitelný při tvorbě školních 

vzdělávacích programů pro zájmové vzdělávání.

Klíčová slova:

Školní  vzdělávací  program,  zájmové  vzdělávání,  středisko  volného  času,  dům  dětí  

a mládeže, strategické plánování, klíčové kompetence.

Summary:

My thesis deals with the methodology of school educational programme production for 

educational  institututions.  It  works  out  single  steps  within  the  creation  of  educational 

programme  and  it  is  concerned  with  theoretical  knowledge  that  is  essential  for  its 

processing. In the final part of my thesis I am indicating further possible development of 

this strategic document of organization.  My paper results from the need of directors of 

youth  institutions  for  sufficient  methodological  advice  regarding  the  creation  of 

educational  programmes  for  interest  education;  which  is  nowadays  missing  at  our 

market.The subject of my thesis mainly focuses on strategic planning beginning with initial 

analysis of the outer and inner surroundings, the creation of the strategic dicument as well 

as its updating based on obtained experience.Moreover,  my thesis brings about a well-

arranged  methodological  material,  which  may  be  taken  use  of  while  creating  school 

educational programmes for interest education.

Keywords:

school  educational  programme,  interest  education,  Leisure-time  Centre,  Centre  for 

Children and Youth, strategic planning, key competence 

4



Obsah

  Úvod                                                                                                                                         .....................................................................................................................................  6  

  Cíl práce:                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  6  

1  Strategické a právní dokumenty pro tvorbu ŠVP                                                                   ..............................................................  7  

2  Školní vzdělávací programy (ŠVP) pro střediska volného času (SVČ)                               ..........................  11  

3  Zásady tvorby ŠVP pro SVČ                                                                                                ............................................................................................  20  

4  Struktura ŠVP                                                                                                                       ...................................................................................................................  24  

5  Pět fází tvorby ŠVP                                                                                                              ..........................................................................................................  36  

  Závěr                                                                                                                                       ...................................................................................................................................  40  

  Seznam použité literatury                                                                                                       ...................................................................................................  41  

  Příloha č. 1                                                                                                                              .........................................................................................................................  42  

  Příloha č. 2:                                                                                                                             ........................................................................................................................  43  

5



Úvod
Školní vzdělávací program pro školská zařízení nám dává jedinečnou příležitost reagovat 

na  změny  a  požadavky  okolního  světa.  Zákonem  číslo  561/2004  Sb.,  o  předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) bylo 

zájmové  vzdělávání  uznáno  za  jeden  z typů  vzdělávání  potřebný  pro  rozvoj  lidské 

osobnosti. Střediska volného času (SVČ) jsou tím postavena před nelehký úkol vytvořit  

si  svůj  vlastní  školní  vzdělávací  program  školského  zařízení  pro  zájmové  vzdělávání. 

Školní vzdělávací program  dává možnost profilovat školské zařízení podle zájmů a potřeb 

účastníků vzdělávání a tím rozvíjet vzdělávání dětí,  žáků a studentů a dalších účastníků 

vzdělávání  v souladu  se  vzdělávací  politikou  obce,  města,  kraje  a  České  republiky. 

K tvorbě školního vzdělávacího programu je potřeba přistupovat kreativně, ale na základě 

vysoké odbornosti a s profesionalitou, která dokáže reagovat na změny, které se každý den 

odehrávají  a které zásadním způsobem mění potřeby  i našich žáků, studentů a dalších 

účastníků vzdělávání.

Cíl práce:
Cílem  této  bakalářské  práce  je  ukázat  jeden  z možných  postupů  tvorby  školního 

vzdělávacího programu pro střediska volného času včetně přípravných prací, konkrétních 

kroků, návodů a doporučení. Zpracovat možnou strukturu školního vzdělávacího programu 

a  možnosti  obsahu  tohoto,  pro  školské  zařízení  velmi  významného,  strategického 

dokumentu. Na základě přípravy tohoto dokumentu ukázat možnosti řízení pedagogického 

procesu v praxi.
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1 Strategické a právní dokumenty pro tvorbu ŠVP 

1.1 Strategické dokumenty pro tvorbu ŠVP

Evropská  rada  v     Lisabonu   v březnu  roku  2000  si  vytkla  cíl  pro  Evropu  –  stát  

se nejvyspělejší ekonomikou založenou na znalostech. Jakým způsobem toho dosáhnout 

říká  tak  zvaná  Lisabonská  strategie,  která  je  formulována   do  13  cílů  v rámci  

3 strategických záměrů.

První strategický záměr: Zlepšování kvality a efektivity systémů vzdělávání vzhledem 

k novým požadavkům na znalosti a měnícím se modelům výuky a učení.

Druhý  strategický  záměr:  Zajištění  přístupu  ke  vzdělávání  pro  všechny  vzhledem 

k nadřazenému principu celoživotního učení, podpora zaměstnanosti, profesního rozvoje, 

aktivního občanství a sociální soudržnosti.

Třetí  strategický  záměr:  Otevření  systémů  vzdělávání  okolnímu  světu  vzhledem 

k základní  potřebě  podporovat  vazby  na  svět  práce  a  na  společnost,  čelit  výzvám 

vyplývajícím z globalizace.

V     roce 2001 byl v     České republice vydán strategický materiál „Bílá kniha“  . 

Jde  o  národní  program rozvoje  vzdělávání  v ČR,  který  svými  cíli  odstartoval  reformu 

školství.

Tento program si vytkl šest základních strategických cílů:

1. Realizace celoživotního učení pro všechny

2. Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života ve společnosti 

znalostí

3. Monitorování a hodnocení kvality a efektivity vzdělávání

4. Podpora vnitřní proměny a otevřenosti vzdělávacích institucí

5. Proměna role a profesní perspektivy pedagogických a akademických pracovníků

6. Přechod od centralizovaného řízení k odpovědnému spolurozhodování
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Dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR vydaný v březnu roku 

2005 se dá shrnout též do šesti základních strategických cílů:

1. Zkvalitnění a modernizace vzdělávání (kutikulární reforma)

2. Zajišťování kvality, monitorování a hodnocení vzdělávání

3. Zajišťování rovnosti příležitostí ve vzdělávání

4. Rozvoj integrovaného systému poradenství ve školství

5. Zvyšování profesionality a společenského postavení pedagogických pracovníků

6. Podpora dalšího vzdělávání

Na Bílou knihu dále navazuje a z ní vychází „Koncepce státní politiky pro oblast dětí 

a mládeže do roku 2007“, usnesení vlády České republiky ze dne 7. dubna 2003 č. 343.

V současné době je připravena ke schválení  „Koncepce státní politiky pro oblast dětí  

a mládeže do roku 2013“.

Zajímavým materiálem,  který se v některých svých bodech opět  dotýká dětí,  mládeže  

a jejich výchovy, je program „Zdraví 21“ – dlouhodobý program zlepšování zdravotního 

stavu obyvatelstva ČR. Zdraví pro všechny v 21. století (Projednán vládou České republiky 

dne 30. října 2002 – usnesení vlády č. 1046), který obsahuje 21 cílů zlepšení zdravotního 

stavu obyvatel. 

V cíli 4 se zabývá zdravím mladých, především těmito oblastmi: odpovědnost, prevence 

násilí a šikany, rozšiřování volnočasových aktivit, sport pro netalentované.

V cíli 9 se hovoří o snížení výskytu poranění a je tu zmiňována dopravní výchova a první 

pomoc.

Cíl  11  se  zabývá  zdravým  životním  stylem.  Psychohygienou,  výživou,  prospěšností 

pohybových a tělesných aktivit.

Ke  způsobu  naplnění  cílů  výše  uvedených  strategickým  materiálům  a  ke  vzdělávání 

obecně  proběhlo množství konferencí.  Seznámit se s jejich závěry je velmi zajímavé  

a podnětné. 
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Ze všech výše uvedených dokumentů pak vycházejí  dlouhodobé záměry krajů a další 

dlouhodobé záměry na nižších úrovních řízení.

Strategické materiály týkající se výchovy a vzdělávání ve svých cílech obecně podporují 

osobní  aktivitu  každého  pedagogického  pracovníka  a  prostřednictvím  hlavních  zásad 

kurikulární reformy dávají nejnižším článkům vzdělávání – školám a školským zařízením 

obrovskou  příležitost  uplatnit  své  zkušenosti  a  prostřednictvím  školních  vzdělávacích 

programů připravit pro sebe a své žáky prostředí, ve kterém se jim bude dobře a tvůrčím 

způsobem pracovat. 

Další  prioritou  prostupující  všemi  strategickými  materiály  je  směřování  k učící  se 

společnosti  –  podpora  celoživotního  vzdělávání  každého  jedince,  zajišťování  rovnosti 

příležitostí  ve  vzdělávání  a  podpora  novodobé  gramotnosti  –  učení  se  cizích  jazyků, 

znalost komunikačních a informačních technologií a schopnost práce v týmu. Do popředí 

se  nově  dostává  žák,  student,  jeho  potřeby  a  individualita.  Velký  důraz  je  kladen  na 

provázanost a využití  získaných znalostí,  dovedností  a zkušeností v praxi. V neposlední 

řadě  je  kladen  důraz  i  na  osobnostní  rozvoj  každého  jedince  a  výchovu  zralého 

odpovědného člověka.  

1.2 Právní dokumenty pro tvorbu ŠVP

Změny v legislativě je třeba chápat jako vnější stimuly, které jsou příčinou nastartování  

celé řady změn řízení uvnitř školy jako organizace. (2)

Základními právními dokumenty pro tvorbu školního vzdělávacího programu pro 

SVČ jsou  především:

 Zákon číslo 561/2004 Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,  vyšším odborném  

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jen „školský 

zákon“,  který  je  základem pro vzdělávací  soustavu v České republice,  kterou tvoří 

školy a školská zařízení. 

 Vyhláška číslo 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, dále jen „vyhláška o zájmovém 

vzdělávání“  specifikuje  některé  skutečnosti,  kterými  se  školský  zákon  nevěnuje. 

Upřesňuje účastníky zájmového vzdělávání,  formy zájmového vzdělávání,  rozděluje 
(2) SLAVÍKOVÁ, L.; LINHARTOVÁ, P.; KUČERA, R.  Vedení školy v praxi, Praha: Raabe, 2003 – 2007. 

ISBN 80-86307-13-1  
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školská zařízení zájmového vzdělávání na střediska volného času, školní kluby a školní 

družiny. V další části se věnuje činnosti střediska volného času, vymezuje účastníky 

činnosti  střediska  volného  času  a  stanoví  výši  úplaty  za  zájmové  vzdělávání  

ve střediscích volného času. 

 Zákon číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 

ve  znění  pozdějších  předpisů,  dále  jen  „zákon  o  pedagogických  pracovnících“, 

upravuje  předpoklady  pro  výkon  činnosti  pedagogických  pracovníků,  jejich  další 

vzdělávání a kariérní systém.

1.3 Dosavadní řešení problému

Vzhledem k tomu,  že  pro  SVČ není  vydán  rámcový  vzdělávací  program,  tato  školská 

zařízení  mají  ze  zákona  povinnost  podle  vlastního  školního  vzdělávacího  programu 

pracovat od 1. ledna 2005. 

ŠVP  bude  zpravidla  kvalitnější  a  jeho  realizace  bude  jednodušší  a  úspěšnější  v tom 

případě, jestliže bude společným dílem celého kolektivu školy. ŠVP by neměl být vytvářen  

shora a předložen pedagogům bez možnosti na jeho vytváření participovat. Ředitel by jako  

dobrý manažer týmu měl využít schopností a nápadů všech pedagogů školy a usilovat o to,  

aby se všichni do tvorby ŠVP zapojily.(1)

Na podzim roku 2005 v Otrokovicích na setkání ředitelů SVČ vznikla pracovní skupina 

zabývající se tvorbou školních vzdělávacích programů – výsledkem jednání této pracovní 

skupiny bylo formulování obecných zásad pro tvorbu ŠVP pro SVČ. Vznikl požadavek  

na vytvoření trvalé pracovní skupiny, která napíše metodiku tvorby ŠVP pro SVČ. Tato 

skupina skutečně v průběhu roku 2006 vznikla. 

V prvním  pololetí  roku  2006  probíhaly  na  různých  místech  republiky  semináře  pana 

inspektora  Mgr.  Vladimíra  Bláhy  na  téma  tvorby  ŠVP  pro  SVČ,  které  byly  vedeny 

v obecné  rovině,  věnovaly  se  „Vidění  světa“  z různého  úhlu  pohledu,  zabývaly  se 

„Strategickými  a  právními  dokumenty pro tvorbu ŠVP“ a připomínaly  „Zásady tvorby 

ŠVP“ vzniklé na podzim roku 2005 v Otrokovicích. 

(1) Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu MŠ, Praha: VÚP, 2005
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24.  –  25.  11.  2006  na  celostátním  semináři  ředitelů  SVČ  v Praze  byla  představena  

a  diskutována  „Metodika  pro  podporu  tvorby  školního  vzdělávacího  programu  

ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání“, ale opět ve velmi obecné rovině.

Začátkem roku 2007 stále není žádná „Metodika“ ředitelům SVČ k dispozici

2 Školní vzdělávací programy (ŠVP) pro střediska volného 
času (SVČ) 

Střediska volného času mají, dle školského zákona, pracovat podle školního vzdělávacího 

programu od 1. ledna 2005. Těmto školským zařízením byla dána velká volnost a možnost 

přizpůsobit  školní  vzdělávací  program zařízení  svým potřebám,  tradicím a  možnostem 

pouze s tím, že se při jeho tvorbě musí řídit základními právními předpisy. Pro tato školská 

zařízení  neexistuje  žádný  rámcový  vzdělávací  program.  V následující  části  práce  

se pokusím zjistit, jak tuto volnost vnímají ředitelé SVČ. 

2.1 Ověřované hypotézy

První hypotéza:

Střediska pro volný čas (SVČ) postrádají metodiku ke zpracování školního vzdělávacího 

programu (ŠVP). Ano odpoví minimálně 80 % respondentů.

Druhá hypotéza:

Minimálně 50 % SVČ má vytvořen ŠVP přesto, že není zpracována metodika pro jeho 

tvorbu.

Dále jsou procenta počítána pouze ze     SVČ, která mají vytvořen ŠVP:  

Třetí hypotéza:

SVČ použilo jako základ pro zpracování ŠVP tyto dokumenty:

Bílá kniha minimálně 30 % 

Školský zákon minimálně 95 %

RVP ZV minimálně 60 %

RVP PV minimálně 80 %
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Čtvrtá hypotéza:

ŠVP minimálně v 80 % SVČ  zpracovával pouze ředitel či pověřený zástupce ředitele.

Pátá hypotéza:

Maximálně 50 % SVČ je ochotno svůj ŠVP přepracovat dle nové metodiky.

2.2 Výzkumná část

Pro  výzkum  aktuálního  stavu  tvorby  školního  vzdělávacího  programu  na  jednotlivých 

SVČ, kterých se problém především týká, jsem zvolila jednoduchý dotazník, obsahující 

5 hlavních  otázek  a  několik  upřesňujících  podotázek,  na  které  respondenti  odpovídají 

ANO/NE. Dvě otázky obsahují i upřesňující podotázky, kde je nutné odpovědět slovně.

Dotazník  obdrželo  70  ředitelů  a  ředitelek  SVČ  z celé  republiky,  většina  z nich  

na celostátním setkání ředitelů  SVČ v Praze v listopadu 2006. 

2.2.1 Analýza a zhodnocení zjištěných faktů a údajů

K dalšímu  zpracování  se  vrátilo  49  dotazníků  ze  70  rozdaných,  což  je  70  %  všech 

rozdaných dotazník. 

Návratnost  dotazníků považuji  za  velmi  dobrou,  což  je  podle  mého  názoru  způsobeno 

především tím,  že  byly  z velké  části  rozdávány na semináři  ředitelů  SVČ,   vyplněny  

a  odevzdány  hned  na  místě.  Přesto  se  30  % dotazníků  nevrátila  a  asi  15  oslovených 

dotazník odmítlo vyplnit rovnou.

Z odpovědí  49  respondentů  –  ředitelů  a  ředitelek  SVČ  z celé  republiky  vyplývá 

následující:

12



Otázka č. 1

SVČ postrádá metodiku ke zpracování školního vzdělávacího programu. 

 39 dotázaných  ze 49 uvedlo, že postrádá metodiku ke zpracování ŠVP

 8 dotázaných uvedlo, že metodiku nepostrádá

 2 dotázaní neoznačili žádnou odpověď

Chybějící metodika komplikuje práci téměř 80 % ředitelů SVČ. Většina z nich nemá žádné 

zkušenosti s tvorbou strategických materiálů takového rozsahu a důležitosti. Volnost, která 

jim  byla  při  tvorbě  školních  vzdělávacích  programů  poskytnuta,  pociťují  spíše  jako 

nevýhodu. Jen 16 % z dotázaných dokázalo využít příležitosti a školní vzdělávací program 

plně,  i  bez  metodiky,  zpracovat  jako  originální  dokument,  vyhovující  právě  danému 

středisku volného času. Je nutné, aby kvalitní metodika pro tvorbu školního vzdělávacího 

programu pro střediska volného času vznikla co nejdříve a dostala se do rukou ředitelům  

a  ředitelkám  zařízení,  kteří  díky  ní  využijí  co  nejvíce  volnosti  zpracování  právě 

v návaznosti na specifika svého zařízení.
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Otázka č. 2

SVČ má zpracován ŠVP  

 26 dotázaných má pro své zařízení školní vzdělávací program vytvořen

 19 dotázaných ze 49 nemá dosud zpracovaný ŠVP svého zařízení 

 4 dotázaní uvedli, že mají školní vzdělávací program zpracován částečně 

Školní  vzdělávací  program, i  přes chybějící  metodiku,  má zpracováno 53 % středisek  

a  dalších  8  %  uvedlo,  že  jej  mají  zpracován  částečně.  39  %  středisek  stále  čeká  

na metodickou pomoc a tvorbu svého školního vzdělávacího programu odkládá, i když se 

tím dostává do rozporu se školským zákonem. Předpokládám, že jde převážně o menší 

SVČ, která mají jen několik velmi vytížených zaměstnanců a časově si nemohou dovolit 

věnovat tvorbě ŠVP příliš mnoho času. 

Na otázku č. 3, 4 a 5 odpovídalo pouze 26 dotázaných, kteří mají zpracovaný školní 

vzdělávací program a 4 dotázaní, kteří jej mají zpracován částečně. Celkem tedy 30 

respondentů.
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Otázka č. 3 (odpovídalo 26 dotázaných)

SVČ vycházelo při zpracování ŠVP z těchto dokumentů:

Bílá kniha ano 9x ne 10x neodpovězeno 11x

Školský zákon ano 30x ne 0x

RVP ZV ano 8x ne 11x neodpovězeno 11x

RVP PV ano 7x ne 14x neodpovězeno 9x

Jiné dokumenty – prosím vypište:

Dlouhodobý záměr kraje, města 5x

Přednáška Mgr. Bláhy 5x

Další zákony a vyhlášky 3x

Internet 3x

Plán zařízení 2x

Hodnotící zpráva 1x
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V odpovědích na otázku číslo 3 a  její  podotázky najdeme asi  jednu třetinu  SVČ, kteří 

využili všech strategických materiálů včetně dlouhodobých záměrů oblasti ve které působí. 

Většina ostatních zařízení vycházela pouze ze školského zákona. Potěšující je, že všichni, 

kteří ŠVP zpracovávali,  vycházeli  ze školského zákona jako hlavního dokumentu,  který 

určuje povinné časti školního vzdělávacího programu.

Otázka č. 4 (odpovídalo 26 dotázaných)

Na tvorbě ŠVP se podíleli:

Ředitel/ka  SVČ ano 28x ne 2x

Pověřený zástupce ředitele ano 16x ne 2x neodpovězeno 12x

Vedoucí oddělení ano 16x ne 5x neodpovězeno  9x

Ostatní osoby – prosím vypište: všichni pedagogičtí pracovníci 11x

všichni externí pracovníci 5x

ekonomka 1x
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V odpovědích na otázku číslo 4 můžeme hledat odpověď na to, jak jednotlivá SVČ zapojila 

do tvorby školního vzdělávacího programu své zaměstnance. Z výše uvedených odpovědí 

vyplývá, že u zrodu téměř všech školních vzdělávacích programů stál ředitel či ředitelka 

organizace. 
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Potěšující je, že více jak polovina dotázaných zapojila i ostatní pedagogické pracovníky, 

část SVČ zapojila i externí pracovníky, v odpovědích se objevila i ekonomka organizace.

Otázka č. 5 (odpovídalo 26 dotázaných)

V případě, že vyjde kvalitní metodika pro zpracování ŠVP pro SVČ, jsem ochoten/ 

ochotna podle ní náš ŠVP upravit

ano 28x ne 0x neodpovědělo 2x 

0

5

10

15

20

25

30

1

Ochota předělat ŠVP podle kvalitní metodiky

ANO

NE

Neodpovědělo

Z jednoznačných  odpovědí  na  otázku  číslo  5  vyplývá  nejistota  ředitelů  SVČ  z tvorby 

školního vzdělávacího programu a potřeba kvalitní  metodiky,  která by dokázala  ukázat 

možnosti  a  úskalí,  které  volně  pojaté  a  legislativou  minimálně  svázané  podmínky  pro 

tvorbu školního vzdělávacího programu nabízejí. 93 % dotázaných uvedlo, že je ochotno, 

na základě kvalitní metodiky, svůj školní vzdělávací program upravit či předělat. 
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2.2.2 Potvrzení či vyvrácení hypotéz

1)  Střediska  pro  volný  čas  (SVČ)  postrádají  metodiku  ke  zpracování  školního 

vzdělávacího programu (ŠVP). 

Ano odpoví minimálně 80 % respondentů.

Výsledek šetření:

Ano odpovědělo 83 % respondentů. 

Hypotéza byla potvrzena.  

2) Minimálně 50 % SVČ má vytvořen ŠVP přesto, že není zpracována metodika pro 

jeho tvorbu.

Výsledek šetření:

53 % SVČ má vytvořen ŠVP a 8 % částečně. 

Hypotéza byla potvrzena.

Dále jsou procenta počítána pouze z odpovědí     SVČ, která mají vytvořen ŠVP:  

3) SVČ použilo jako základ pro zpracování ŠVP tyto dokumenty:

Bílá kniha minimálně 30 % Výsledek šetření: 30 %

Hypotéza byla potvrzena.

Školský zákon minimálně 95 % Výsledek šetření: 100 %

Hypotéza  byla  potvrzena. Všichni  oslovení  respondenti  použili  jako  základ  pro 

zpracování ŠVP školský zákon.

RVP ZV minimálně 60 % Výsledek šetření: 27 %

Hypotéza  byla  vyvrácena. Oproti  předpokladu,  že  rámcový  vzdělávací  program  pro 

základní školy využije minimálně 60 % respondentů se tak nestalo. Tuto inspiraci využilo 

pouze  27  %  respondentů.  Pravděpodobně  je  stále  opomíjeno  vzájemné  ovlivňování  

a návaznost zájmového vzdělávání na to, co již děti znají ze základní školy.
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RVP PV minimálně 80 % Výsledek šetření: 23 %

Hypotéza  byla  vyvrácena. Oproti  předpokladu,  že  rámcový  vzdělávací  program  pro 

předškolní  vzdělávání  využije  minimálně 80 % respondentů se tak nestalo.  Rámcovým 

vzdělávacím programem se nechalo inspirovat pouze 23 % respondentů přesto, že je velmi 

pěkně, pochopitelně a  přehledně zpracován a ve většině svých bodů přímo koresponduje 

s potřebami   zájmového  vzdělávání  nejen pro předškolní  děti.  Předpokládám,  že  velmi 

malá inspirace tímto dokumentem pramení převážně z jeho neznalosti.

4) ŠVP  v minimálně 80 % SVČ  zpracovával  pouze ředitel  či  pověřený zástupce 

ředitele.

Výsledky šetření:

Ředitel či ředitelka organizace zpracovávala školní vzdělávací program v 93 % případů

Zástupce ředitele a vedoucí oddělení v 53 % případů

Všichni pedagogičtí pracovníci v 36 % případů

Externí pracovníci v 16 % případů

Hypotéza byla vyvrácena. Z výše uvedeného vyplývá, že ředitel se sice v 93 % případů 

na tvorbě ŠVP podílel, ale v 53 % případů mu v tom pomáhali zástupci ředitele a vedoucí 

oddělení,  v 36 % případů všichni pedagogičtí  pracovníci a v 16 % případů i pracovníci 

externí.  Je  potěšující,  že  vedení  SVČ  spolupracuje  se  svými  interními  i  externími 

zaměstnanci, motivuje je tak k lepší činnosti a netvoří jen dokumenty pro dokumenty.

5)  Maximálně 50 % SVČ je ochotno svůj ŠVP přepracovat dle nové metodiky.

Výsledky šetření: 93 %

Hypotéza byla vyvrácena. Předpoklad, že maximálně 50 % respondentů bude ochotno 

svůj ŠVP přepracovat dle nové a kvalitní metodiky byl mylný. Ochotu doplnit, dopracovat 

a přepracovat stávající  školní vzdělávací  program zařízení  vyjádřilo  93 % respondentů, 

z čehož opět vyplývá velká potřeba tohoto materiálu a ochota ředitelů SVČ se jím zabývat 

a nechat se při tvorbě svého školního vzdělávacího programu inspirovat a vést.
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3 Zásady tvorby ŠVP pro SVČ

3.1 ŠVP - dokument strategický

Školní vzdělávací program je nejdůležitějším strategickým materiálem školy či školského 

zařízení.  Aby byl  pro organizaci  přínosem, musí  stát na pevných základech a je nutné, 

přistupovat  k jeho  tvorbě  jako  ke  strategickému  dokumentu  a  využít  poznatky  

ze  strategického řízení organizace.

Školní  vzdělávací  program SVČ musí  brát  v úvahu  nejen  potřeby  a  přání  účastníků,  

ale i potřeby a zájmy společnosti – ekonomické, sociální a etické. 

Podstatou  strategického  přístupu  je  definování  poslání,  stanovení  dlouhodobých 

i krátkodobých  cílů,  vyhodnocení  programů  a  aktivit,  které  SVČ  nabízí  s výhledem  

do budoucnosti. 

Součástí  strategického  plánu  je  co  nejefektivnější  rozdělení  omezených  finančních, 

personálních  a  materiálních  zdrojů  a  využití  kapacit,  které  zabezpečí  trvalý  rozvoj 

školského zařízení.

V zájmovém vzdělávání nesmíme zapomínat ani na rozvoj a udržení sítě dobrých vztahů. 

Jde nejen o vztahy uvnitř SVČ, ale i o vztahy s okolím – rodiče, samospráva, státní správa, 

instituce,  podniky  a  podnikatelské  subjekty,  další  neziskové  organizace,  absolventi 

kroužků,  táborů  apod.  Kvalitních  vztahů  dosahujeme  zejména  trvalou  kvalitou  služeb  

a aktivit, soustavným informováním o aktivitách a výsledcích zařízení, důslednou evaluací, 

stálou snahou o nápravu chyb, pružným reagováním na potřeby účastníků činnosti, zájmem 

o inovaci.

V neposlední řadě je potřeba si uvědomit, že ani dokonale připravený školní vzdělávací 

program nezaručí trvalou úspěšnost organizace. Vedení organizace musí pružně, tvořivě  

a  rychle  reagovat  na  změny prostředí.  Ředitel  musí  v procesu  řízení  uplatňovat  kromě 

strategického  plánování  i  svou intuici,  výrazný osobní  styl  a  vytvářet  atmosféru,  která 

motivuje  zaměstnance  i  partnery  k zapojování  se  do  řešení  otázek  dalšího  vývoje 

organizace. 
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3.2 Zásady práce tvorby ŠVP pro SVČ

Na pátém celostátním semináři ředitelů SVČ ve dnech 21. – 22. října 2005 v Otrokovicích 

zpracovávala  jedna  z pracovních  skupin  hlavní  zásady  tvorby  školního  vzdělávacího 

programu středisek volného času. Pracovní skupina dospěla k těmto závěrům:

Školní vzdělávací program je dokument:

Strategický  číslo  1 -  je  potřeba  k jeho tvorbě  přistupovat  projektově  a  nezaměňovat  

jej s plány strategických nebo operačních cílů

Týmový – vzniká za participace pracovníků, zřizovatele a účastníků

Otevřený – není možné, aby vznikl jednorázově, uspěchaně, je potřeba počítat s vývojem

Veřejný – musí být veřejně přístupný ve školském zařízení

Při zpracování školního vzdělávacího programu je nutné vycházet:

 Ze strategických a právních dokumentů vzdělávací soustavy 

 Z již  vydaných  dokumentů  zařízení,  široké  diskuse,  participace  pracovníků, 

zřizovatele, externích účastníků vzdělávání, …

 Z analýzy dosavadního stavu SVČ ve všech částech ŠVP (analýza SWOT)

 Z průzkumu potřeb místa, ve kterém SVČ působí

 Hledat inspiraci v rámcových vzdělávacích programech pro jiná vzdělávání (například 

klíčové kompetence)

3.3 Metody práce tvorby ŠVP

Samotná tvorba školních vzdělávacích programů není cílem, ale prostředkem ke změnám,

 jež si vyžádala rychle se měnící společenská situace v ČR i ve světě.(2)

Při  zpracování  ŠVP je  potřeba  mít  stále  na paměti,  že  jde o  dokument,  který  má  pro 

zařízení  zásadní  strategický  význam,  představuje  organizaci  na veřejnosti  a  specifikuje 

veškerou  činnost  organizace.  Proto  je  nutné  při  přípravě  podkladů  pro  tvorbu  tohoto 

dokumentu nespěchat, vše řádně prodiskutovat a promyslet, zapojit co největší počet lidí, 

kteří se budou na tvorbě dokumentu aktivně podílet. 

(2)  SLAVÍKOVÁ, L.; LINHARTOVÁ, P.; KUČERA, R.  Vedení školy v praxi, Praha: Raabe, 2003 – 2007. 

ISBN 80-86307-13-1 
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SVČ si  musí,  stejně  jako každá  jiná  organizace,  definovat  své  zákazníky (účastníky)  

a cílové skupiny. Účastníci SVČ jsou velmi různorodou skupinou, je proto nutné určit si 

priority činnosti a z těch potom vycházet při tvorbě vlastního vzdělávacího programu.

Pro  přípravu  podkladů  k tvorbě  školního  vzdělávacího  programu můžeme použít 

například tyto manažerské techniky:

 SWOT a SMART analýza

 brainstorming

 průzkum veřejného mínění

 průzkum potřeb, představ a přání zákazníků

 analýza společenských potřeb

 ankety, dotazníky

3.3.1 Výchozí skutečnosti tvorby ŠVP

Při zahájení vlastní tvorby školního vzdělávacího programu bychom měli vycházet z těchto 

skutečností:

Poslání  organizace –  poslání  vyjadřuje  základní  smysl  existence  zařízení.  Vyjadřuje  

„kdo jsme a pro koho“. Vysvětluje nejobecnější cíle a hodnoty zájmového vzdělávání. 

Analýza zařízení a činností

Vedení  školy provádí analýzu SWOT, jestliže  se například zamýšlí  nad svým posláním,  

formuluje záměry a strategii školy, personální koncepci nebo vyhodnocuje efektivitu své  

propagační činnosti.(2) 

SWOT analýza – SWOT jsou první písmena z výrazů:

STRENGHTS (přednosti – silné stránky), WEAKNESSES (nedostatky – slabé stránky)

OPPORTUNITIES (příležitosti), THREATS (hrozby)

Silné  stránky -  pozitivní  vnitřní  podmínky (kvalitní  pedagogové,  materiální  vybavení, 

hygienické podmínky, organizační přednosti atd.

(2) SLAVÍKOVÁ, L.; LINHARTOVÁ, P.; KUČERA, R.  Vedení školy v praxi, Praha: Raabe, 2003 – 2007. 

ISBN 80-86307-13-1 
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Slabé stránky -  negativní  vnitřní  podmínky (nedostatky či  absence  nezbytných zdrojů 

nebo schopností)

Příležitosti - dosavadní nebo nastávající podmínky v prostředí, které jsou příznivé. Nové 

změny ve všem, co je prospěšné pro zařízení. Příležitosti by se měly posuzovat z hlediska 

dlouhodobých efektů organizačních aktivit.

Hrozby - všechny budoucí či současné podmínky,  faktory.  Jde o nepříznivé podmínky, 

které  ztíží  schopnost  rozvoje  (nové  volnočasové  instituce,  vyšší  školné,  pokles  počtu 

účastníků v zájmových útvarech, nedostatek materiálního vybavení atd.).

Pro zápis SWOT analýzy se dobře hodí tato tabulka:

Současné silné stránky Současné slabé stránky

Příležitosti do budoucna Hrozby budoucna

Vize  organizace –  vyjadřuje  co  chceme,  kam  chceme  dojít.  Je  to  jasná  a  konkrétní 

představa budoucnosti, která popisuje cílový stav, musí být sdílena týmem, musí být věcí 

všech. 

Obecně platí, že: SVČ, které ví kam jde, se tam vždycky dostane.

Strategické cíle organizace – jde o dlouhodobé cíle na 1 – 3 roky, které mají všeobecný 

význam  a  vystihují  hlavní  činnosti  SVČ  z  hlediska  perspektivy  a  obsahují  nové 

perspektivní aktivity (trendy) zájmového vzdělávání.
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3.3.2 Klíčové kompetence

Klíčové kompetence jsou definovány jako obecně přenositelné a použitelné soubory kvalit 

osobnosti  (zahrnující  vědomosti,  intelektové  dovednosti,  postoje,  hodnotové  orientace), 

které  každý  člověk  potřebuje  k  tomu,  aby mohl  plnohodnotně  žít  v  současném světě. 

Mohou být využívány téměř u každé práce bez ohledu na odbornost, a proto přispívají k 

lepší zaměstnatelnosti absolventů; jsou významné i pro celoživotní učení. Na jejich rozvoji 

se podílí jak všeobecné a odborné, tak zájmové vzdělávání.

Charakteristiky kompetencí  uvedené v příloze  č.  2 vycházejí  z rámcových vzdělávacích 

programů pro různé typy vzdělávání. V zájmovém vzdělávání je nutné pracovat průřezově 

s kompetencemi  všech  typů  vzdělávání  v návaznosti  na  věkové  složení  účastníků 

zájmového vzdělávání a konkrétními specifiky dané organizace. 

Klíčovou kompetenci k trávení volného času lze definovat jako specifikum pro zájmové 

vzdělávání.  V dnešním  hektickém,  přetechnizovaném  světě  je  nutné  věnovat  se  

i  kompetenci  k trávení  volného  času,  která  v sobě  zahrnuje  psychohygienu,  relaxaci, 

výchovu ke zdravému životnímu stylu, rozvíjení schopnosti aktivně trávit volný čas, učí 

říci  ne  na  nevhodné  aktivity.  Dále  pak  rozvíjí  zájmy  a  záliby  i  talent  a  vede  tak 

k seberealizaci  a  zvyšuje  zdravé  sebevědomí.  V neposlední  řadě  vede  k budování 

sociálních kontaktů mimo rodinu a školní či pracovní prostředí.

4 Struktura ŠVP

Žádný jiný obecně platný předpis než školský zákon nestanoví ani závaznou strukturu,  

ani členění, ani rozsah školního vzdělávacího programu školského zařízení. Vše ponechává 

v pravomoci ředitele, který školní vzdělávací program vydává. Podmínkou je, aby školní 

vzdělávací  program splňoval  ustanovení  §  5  odst.  (2)  školského zákona,  zejména,  aby 

stanovil  konkrétní  cíle  vzdělávání,  délku,  formy,  obsah  a  časový  plán  vzdělávání, 

podmínky přijímání  uchazečů,  průběhu a ukončování  vzdělávání,  včetně podmínek pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončeném 

vzdělání,  pokud  bude  tento  doklad  vydáván.  Dále  aby  stanovil  popis  materiálních, 

personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, 

za  nichž  se  vzdělávání  v  konkrétní  školském  zařízení  uskutečňuje.  Ředitel  školského 
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zařízení  je  povinen  podle  §  5  odst.  (3)  školského  zákona  školní  vzdělávací  program 

zveřejnit na přístupném místě ve školském zařízení, přitom každý do něho může nahlížet 

a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo za cenu v místě obvyklou může obdržet jeho 

kopii. Školní vzdělávací program školského zařízení je vždy samostatný dokument.

Školní vzdělávací program jako závazný pedagogický dokument je určen:

 účastníkům  zájmového  vzdělávání  a  jejich  zákonným  zástupcům  pro  něž  tento 

dokument  může být  náborovým materiálem a pozváním k účasti  či  přihlášení  dětí  

a nezletilých žáků

 pedagogům, kteří podle něj budou pracovat

 orgánům, které provádějí evaluaci podle něj budou činnost školského zařízení hodnotit

 další širší veřejnosti, sponzorům apod.

Vzhledem  k velice  širokému  určení  dokumentu  si  školské  zařízení  –  podle  svého 

charakteru,  velikosti,  poslání  a  také  místních  podmínek  –  stanoví  priority  adresnosti 

svého školního vzdělávacího programu, aniž by však opomnělo  náležitosti, které by měli 

z dokumentu vyčíst ostatní uživatelé.  

Školní  vzdělávací  program  je  veřejným  dokumentem.  Účastníci  činnosti,  veřejnost, 

zřizovatel  a  kontrolní  orgány budou také  dle  něj  školské  zařízení  posuzovat,  případně 

kontrolovat,  jak  se  deklarovaná  činnost  naplňuje.  Proto  by  měl  být  školní  vzdělávací 

program při zachování rámcového charakteru také dostatečně konkrétní a uvádět konkrétní 

činnosti a akce. 

4.1 Obsah ŠVP 

Školní vzdělávací program školského zařízení pro zájmové vzdělávání, v souladu 

s tím, co bylo výše uvedeno, obsahuje:

 Identifikační údaje (nepovinné)

 Charakteristika zařízení (nepovinné)

 Konkrétní cíle vzdělávání (povinné)

 Délka a časový plán vzdělávání (povinné)

 Formy vzdělávání (povinné)

 Obsah vzdělávání (povinné)
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 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (povinné)

 Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání (povinné)

 Popis materiálních podmínek (povinné)

 Popis personálních podmínek (povinné)

 Popis ekonomických podmínek (povinné)

 Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví (povinné)

 Zveřejnění školního vzdělávacího programu (povinné)

 Hodnocení účastníků a autoevaluace zařízení (nepovinné)

4.1.1 Identifikační údaje (nepovinné)

Identifikační  údaje  jsou  vstupem  do  školského  zařízení.  Jejich  uvádění  sice  není  

pro školská zařízení povinné, ale u samostatných právních subjektů  je žádoucí je uvést. 

Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení je nutné uvést v oficiálním 

znění, jak je uvedeno ve zřizovací listině a v zápise do školského rejstříku. Je vhodné uvést 

i jméno ředitele a kontakty včetně webových stránek. Název zřizovatele, pokud je uváděn, 

musí  být  uveden  v oficiálním  znění   a  v souladu  se  zřizovací  listinou  a  zařazením  

do školského rejstříku.

4.1.2 Charakteristika zařízení (nepovinné)

Tato  část  školního  vzdělávacího  programu  opět  není  povinná,  může  však  sloužit  jako 

vstupní informace o zařízení, o jeho poslání a specifičnosti.  Má charakterizovat činnost 

školského subjektu a to v souladu se záměry zřizovatele (se zřizovací listinou a posláním 

vymezeným právními  předpisy).  Je  důležitá  pro  orgány provádějící  evaluaci  (Českou 

školní  inspekci,  zřizovatele),  které  budou  posuzovat,  jak  je  poslání  naplňováno 

konkrétními  aktivitami.  V neposlední  řadě  poskytuje  informace  potenciálním 

účastníkům, a v případě nezletilých i jejich zákonným zástupcům.  V této části je možné 

popsat  poslání,  východiska a charakteristiku  školského zařízení.  Do kapitoly se mohou 

zahrnout  také:  velikost  zařízení,  jeho  umístnění,  zapojení  do  projektů  mezinárodních 

aktivit, spolupráce s rodiči a s dalšími spolupracujícími subjekty. 
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4.1.3 Konkrétní cíle vzdělávání (povinné)

Dobrý program bude takový, který vychází ze skutečných podmínek. Měl by být výsledkem  

pečlivé  analýzy  současných  podmínek  i  analýzy  možností  jejich  zlepšování,  nikoli  

důsledkem nereálných či maximalistických představ..(1)

Cíl  je  základním  a  nezbytným  předpokladem  každého  pedagogického  působení. 

V ideálním případě předpovídá jeho výsledek, vždy však určuje alespoň jeho směřování  

a umožňuje integraci různorodého jednání do určité posloupnosti a systému. Usnadňuje 

volbu efektivních pedagogických prostředků, výběr konkrétních činností, má zásadní vliv 

na  formování  personálních,  materiálních  a  dalších  podmínek  výchovy  a  vzdělávání. 

Promyšlená formulace vzdělávacího cíle je zároveň předpokladem eventuálního zjišťování, 

zda zvoleného záměru bylo dosaženo. Srozumitelně deklarovaný cíl plní pro účastníky  

i významnou funkci motivační a informační, což má právě v oblasti zájmového vzdělávání 

mimořádný význam pro rozhodování účastníků činnosti a v případě dětí a nezletilých žáků 

i jejich rodičů. 

Pro  stanovení  konkrétních  cílů  ve  školním  vzdělávacím  programu  SVČ  je  nezbytná 

orientace ve struktuře vzdělávacích cílů, vyplývajících ze školského zákona a navazujících 

kurikulárních  a  strategických  dokumentů,  vztahujících  se  k příslušné  věkové  skupině 

účastníků zájmového vzdělávání ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 

Oproti  běžnému  plánování  činnosti  školní  vzdělávací  program  důsledně  akceptuje 

kurikurální přístup – tj. nejen plánování a realizace jednotlivých činností, jejich hodnocení, 

ale také sledování jaké kompetence účastníci získávají či jaké kompetence byly rozvíjeny. 

Cíle zájmového vzdělávání nejsou školským zákonem stanoveny s tím, že i tyto cíle 

(tedy cíle jednotlivých školních vzdělávacích programů SVČ) musejí respektovat obecné 

cíle  vzdělávání  vymezené  §  2  školského  zákona.  To  poskytuje  širokou,  prakticky 

neomezenou  volnost  při  jejich  formulování,  zároveň  však  klade  mimořádné  nároky  

na odpovědnost, kvalifikovanost a profesionalitu tvůrců vzdělávacího programu. 

Ve srovnání s požadavky na školní vzdělávací programy pro ty druhy vzdělávání, pro které 

jsou vydány rámcové vzdělávací programy, jsou požadavky na školní vzdělávací program 

SVČ výrazně jednodušší v tom, že podle školského zákona nemusí obsahovat vzdělávací 
(1)  Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu MŠ, Praha: VÚP, 2005
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strategie a očekávané výstupy vzdělávání.  To neznamená, že tyto strategie a výstupy 

neexistují,  v praxi  samozřejmě SVČ strategie  používá  a výstupů dosahuje,  avšak nemá 

povinnost  tyto  skutečnosti  zakotvit  (zaznamenat)  do  svého  školního  vzdělávacího 

programu.  Školská  zařízení  nemají  stanovené  vzdělávací  standardy.  U  mnoha 

volnočasových  aktivit  je   výsledek  z hlediska  obecných  cílů  vzdělávání  obtížně 

vyhodnotitelný.

Představa  o  průběžných  i  finálních  výstupech  vzdělávacího  programu  SVČ (ať  už  ve 

smyslu  hmotných  produktů,  produkcí  nebo  znalostí,  dovedností  a  postojů  účastníků)  

je ovšem důležitá a má, mimo jiné, vliv na cíle tím, že umožňuje stanovit, zda jsou:

S – specifické (v množství, kvalitě a čase)

M – měřitelné (mají jednotku měření)

A – akceptovatelné (jsou pracovníky přijímány)

R – reálné (jsou dosažitelné)

T – termínované (je možné sledovat jejich postupné plnění)

Je důležité, abychom byli schopni tyto cíle popsat, specifikovat a následně změřit. Je třeba 

si stanovit kritéria hodnocení jejich splnění. Při tvorbě cílů je třeba dbát jistých parametrů, 

které jsou vystiženy anglickou zkratkou SMART (hladký, průrazný). Jednotlivá písmena 

tohoto akronymu vyjadřují atributy stanoveného cíle.

Výstupy  zájmového  vzdělávání  jsou  rovněž  cílovou  kategorií,  tentokrát  ovšem  nikoli 

z pohledu instituce, ale z pohledu účastníka. Tento úhel pohledu může být pro účastníka 

zájmového vzdělávání dokonce zajímavější. Školský zákon neurčuje přesně, který přístup 

zvolit, lze se proto oprávněně domnívat, že oba jsou možné a že záleží pouze na rozhodnutí 

školského zařízení, který z nich použije.

V principu je práce s těmito podklady stejná jako ve výše uvedeném případě – opět jde 

o výběr,  kombinování  a  navazování  na  klíčové  kompetence  vydaných  RVP.  Výhodou 

tohoto  postupu  je,  že  není  nutné  vymýšlet  něco  nového  v situaci,  kdy  je  k dispozici 

množství již existujících zdrojů.
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4.1.4 Délka a časový plán vzdělávání (povinné)

Školní vzdělávací program se stanovuje na určité časové období a  zpravidla není ročním 

plánem (i  když  jím může  být),  ale  má širší  záběr.  Doba,  na kterou je  sestaven školní 

vzdělávací  program není  legislativně  pro školská zařízení  stanovena.  Školní  vzdělávací 

program SVČ může být sestaven například na dobu obměny běžných zájmových útvarů, 

což bývá přibližně za 3 roky. 

Délka zájmového vzdělávání a z ní vyplývající časový plán může být stanovena odlišně 

pro  jednotlivé  formy  zájmového  vzdělávání  nebo  pro  jednotlivé  činnosti.  Vzhledem 

k proměnlivé  organizační  struktuře  oddělení,  kroužků,  ale  i  jiných organizačních  celků 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání nelze délku a časový plán vzdělávání stanovit 

jednotně či paušálně, proto bude program odvozen od délky vzdělávacích cyklů. 

4.1.5 Formy vzdělávání (povinné)

Vyhláška č. 74 o zájmovém vzdělávání stanovuje zejména formy: 

a) příležitostnou  výchovnou,  vzdělávací,  zájmovou a tématickou rekreační  činnost 

nespojenou  s pobytem  mimo  místo,  kde  právnická  osoba  vykovává  činnost 

školského zařízení

b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost

c) táborovou činnost a další činnosti spojené s pobytem mimo místo, kde právnická 

osoba vykonává činnost školského zařízení

d) osvětovou činnost  včetně  shromažďovaní  a  poskytování  informací  pro  žáky 

v oblasti prevence sociálně-patologických jevů

e) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí,  žáků  

a studentů

f) využití otevřené nabídky spontánních činností 

Výčet forem zájmového vzdělávání není uzavřený a je možné ve školním vzdělávacím 

programu vymezit další formy. Při tom je nutné vycházet z ustanovení v § 111 školského 

zákona  s tím,  že  se  musí  jednat  o  zájmové  činnosti  se  zaměřením  na  různé  oblasti 

realizované ve volném čase účastníků.  Ve školním vzdělávacím programu je například 

možné  stanovit  jako  formu  zájmového  vzdělávání  rekreační  pobyty  s odborným 

zaměřením na některou oblast. 
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4.1.6 Obsah vzdělávání (povinné) 

Ve školských  zařízeních pro zájmové vzdělávání není závazně stanovena struktura tohoto 

vzdělávání.  Školský zákon pouze vymezuje obsah zájmového vzdělávání  jako naplnění 

volného  času  zájmovou  činností  se  zaměřením  na  různé  oblasti.  Obsah  zájmového 

vzdělávání  tak  může  být  uspořádán  do  různých  tematických  celků.  Při  tvorbě  obsahu 

vzdělávání  se vychází  z možností  a podmínek školských zařízení,  věkových zvláštností 

účastníků, jejich zájmového zaměření a personálních podmínek. 

Obsah  vzdělávání  představuje  konkrétní  podobu  rozpracování  dané  formy  zájmového 

vzdělávání. Ředitel školského zařízení má možnost dalšího rozpracovávání do dílčích částí. 

Zpracování,  vzhledem  k zvláštnostem  zájmového  vzdělávání,  je  vhodné  uspořádat  

do integrovaných bloků. Je možné využít různých forem, včetně projektů.

Obsah  i  formy  zájmového  vzdělávání  a  použité  metody  by  se  měly  výrazně  lišit  

od školního vzdělávání. 

4.1.7 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (povinné)

Zájmové  vzdělávání  nabízí  významný  prostor  pro  integraci  dětí,  žáků  a  studentů  

se  speciálními  vzdělávacími  potřebami.  Školní  vzdělávací  program  by  proto  měl 

dokumentovat připravenost školského zařízení pro zájmové vzdělávání realizovat v praxi 

právo na rovný přístup ke vzdělávání,  a to i v případě,  že v dané chvíli  žádný jedinec  

se speciálními vzdělávacími potřebami zařízení nenavštěvuje.

Integrace  může  mít,  podobně  jako  v jiných  typech  vzdělávání,  formu  individuální  

a skupinovou. Individuální formou se v tomto případě rozumí začlenění jednoho či více 

dětí, žáků nebo studentů do běžných organizačních jednotek a aktivit v oblasti zájmového 

vzdělávání.  V rámci  skupinové  integrace  je  účastník  zájmového  vzdělávání  začleněn  

do  organizačních  jednotek  či  aktivit  primárně  určených  pro  jedince  se  speciálními 

vzdělávacími  potřebami.  Při  integraci  účastníků  zájmového  vzdělávání  se  speciálními 

vzdělávacími potřebami by měla být, umožňují-li to podmínky a je-li to v zájmu účastníka, 

upřednostňována  forma  individuální  s využitím  individualizace  a  diferenciace 

pedagogických postupů. 
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Školní  vzdělávací  program by měl  ukázat  připravenost  školského zařízení  pro zájmové 

vzdělávání zejména v oblastech personální, technické, materiální a organizační. 

Ve školním vzdělávacím programu školského zařízení pro zájmové vzdělávání je vhodné 

vymezit i vytváření podmínek pro rozvoj mimořádně nadaných dětí, žáků a studentů, 

a to i přesto, že narozdíl od koncepčních materiálů, školský zákon ani návazná vyhláška 

tuto oblast zájmového vzdělávání dále neupravují.

Školská legislativa definuje mimořádně nadané děti, žáky a studenty jako jedince, u nichž 

rozložení  schopností  dosahuje mimořádné úrovně při  vysoké tvořivosti  v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních 

dovednostech. Zjišťováním jsou pověřena školská poradenská zařízení.

S ohledem na psychosociální charakteristiku nadaných jedinců je možné ve školním 

vzdělávacím programu vymezit například:

 vhodné zájmové vzdělávací aktivity pro tuto skupinu účastníků, tzn. aktivity zaměřené 

na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence

 možnost a způsob zařazení účastníka do aktivit primárně určených vyšším věkovým 

skupinám

 odbornou připravenost pedagogických pracovníků

 spolupráci se školským poradenským zařízením a se školou

4.1.8 Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování 
vzdělávání (povinné)

Podmínky  přijímání  účastníků  a  podmínky  průběhu  vzdělávání  tvoří  povinnou  součást 

školního  vzdělávacího  programu  školského  zařízení.  Činnosti  školského  zařízení  pro 

zájmové  vzdělávání  mají  tzv.  nízkoprahový  charakter, tj.  jsou  otevřená  všem 

potenciálním zájemcům, kteří se chtějí zájmového vzdělávání účastnit. Účast na činnosti 

školského  zařízení  a  jeho  aktivitách  je  založena  na  dobrovolnosti.  Přijímání  účastníků 

k činnosti  je  obecně  platnými  předpisy  ohraničeno  jen  věkem či  návazností  na  školní 

docházku.  Činnost  SVČ  je  určena  pro  děti,  žáky,  studenty,  pedagogické  pracovníky, 

popřípadě další osoby, a to bez ohledu na místo jejich trvalého pobytu nebo jiné podmínky. 

O přijetí rozhoduje ředitel, nepostupuje přitom podle správního řádu, ale podle pravidel, 

která stanovil ve vnitřním řádu školského zařízení a ve školním vzdělávacím programu. 

Ředitel  může  stanovit  nad  výše  uvedený  rámec  stanovený  vyhláškou  o  zájmovém 
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vzdělávání další podmínky, například úzce vymezit věk účastníků, stanovit jako podmínku 

pro přijetí získání jiného zájmového vzdělání, stanovit jako podmínku pro přijetí vykonání 

zkoušky  apod.   Důležité  je  upravit  podmínky  předčasného  ukončení  zájmového 

vzdělávání.

Doklad o ukončeném zájmovém vzdělávání by neměl mít název shodný s názvem dokladu 

používaným ve školách (vysvědčení, výuční list, diplom o absolutoriu), jinak je jeho název 

ponechán v kompetenci ředitele.

4.1.9 Popis materiálních podmínek (povinné)

V popisu materiálních podmínek je vhodné, aby byl  jednak shrnutím současného stavu, 

jednak i  nástinem věcí  příštích.  Charakterizuje  velikost  zařízení,  dostupnost,  vybavení, 

možnosti různých činností podmíněných materiálním vybavením. 

Požadavky na prostředí, ve kterém probíhá zájmové vzdělávání, jsou zejména: bezpečnost, 

snadné  udržování  pořádku  a  čistoty,  dostatek  prostoru,  přiměřené  vybavení 

odpovídajícím nábytkem a dalším zařízením, splňování estetických kriterií (která jsou 

však proměnlivá), inspirace pro sociální kontakty a komunikaci. Touto problematikou 

se zabývá především vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí  

a mladistvých. 

Prostory školského zařízení a jejich vybavení by mělo splňovat estetická kritéria. Výzdoba 

prostor má být mobilní, účastníci se mají podílet na její tvorbě a využívat výsledky své 

tvořivosti.  Výzdoba je obměňována a sleduje práce účastníků v ročních obdobích i  dle 

dalších aktuálních inspirací.  Prostory mají  být čisté a čistitelné,  s odpovídající  teplotou, 

vlhkostí vzduchu, přiměřeným osvětlením, odhlučněné a udržované. Účastníci jsou vedeni 

k šetrnému zacházení s majetkem i ohleduplnému chování v prostorách organizace. Jsou 

vedeni k udržování pořádku a čistoty.

4.1.10Popis personálních podmínek (povinné)

V zájmovém vzdělávání  je důležité nejen jaké činnosti  se účastníkům nabízejí,  v jakém 

prostředí  a s jakým materiálním vybavením,  ale také kdo tuto činnost  organizuje,  kdo  

ji vede. Je užitečné velice stručně nastínit poslání pedagoga, jeho roli v procesu zájmového 

vzdělávání  a  také  žádoucí  složení  pedagogického  sboru  daného  školského  zařízení. 
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Předpoklady  pro  výkon  činnosti  vychovatelů,  pedagogů  volného  času  a  jejich  další 

vzdělávání upravuje  zákon číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pedagog volného času je iniciátorem a průvodcem dítěte (účastníka zájmového vzdělávání) 

při  volnočasových  činnostech,  které  přímo  nebo  nepřímo  řídí,  navozuje,  motivuje, 

umožňuje a hodnotí.  Pedagog volného času má probouzet  v účastnících aktivní  zájem  

o okolí, sociální kontakty, komunikaci, chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Má 

podněcovat  a  rozvíjet  přirozenou  zvídavost  účastníka  činnosti,  jeho  chuť  objevovat  

i odvahu projevit se a ukázat co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně 

oceňovat a chválit.

Pedagogická  činnost  vyžaduje  celoživotní  vzdělávání,  obohacování  a  doplňování 

vědomostí,  rozšiřování  dovedností  a  to  nejen  teoreticky,  ale  i  případným  praktickým 

výcvikem s  použitím  tréninkových  metod.  Při  zvyšování  kvalifikace  se  nejedná  jen  

o rozšíření  námětů  zájmových aktivit,  ale,  a  to  především,  jak tyto  činnosti  navozovat 

(motivovat)  a vést.  Volnočasové aktivity založené převážně na dobrovolnosti  účastníků 

vyžadují  zvýšenou  míru  odborné  připravenosti  pedagogických  pracovníků  nejen  

na  činnosti  samé,  ale  také  osobnostní  vyzrálost  a  entusiasmus.  A jelikož  tato  činnost  

je součástí trhu s volným časem, musí mít pedagogičtí  pracovníci povědomí i o tržních 

mechanizmech.

Pedagogové  volného  času  v jednom  zařízení  by  měli  zajistit  co  nejpestřejší  skladbu 

nabídky  i  vedení  zájmového  vzdělávání  v různých  formách  tak,  aby  se  vzájemně 

doplňovali ve svých specializacích i osobním zaměření. Je žádoucí, aby v pedagogickém 

sboru byly zastoupeny všechny věkové kategorie. V popisu personálních podmínek by se 

proto  mělo  objevit  i  požadované  složení  pedagogického  sboru  i  požadavky  na  jeho 

vzdělání a další vzdělávání. 

4.1.11Popis ekonomických podmínek (povinné)

Popis  ekonomických  podmínek  je  povinnou  součástí  školního  vzdělávacího  programu, 

jejich rozsah ale není závazně stanoven. 

Můžeme uvést například:

 výši úplaty za jednotlivé formy zájmového vzdělávání

 pravidla uznávání nároku na slevu pro účastníky zájmového vzdělávání
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 předpokládanou  výši  jednotlivých  zdrojů  (finanční  prostředky ze  státního  rozpočtu, 

příspěvek zřizovatele, zapojení prostředků z fondů příspěvkové organizace apod.)

 materiální vybavení pro jednotlivé formy činnosti

 přehled nákladů na prostory využívané pro zájmové vzdělávání

 pravidla  pro  poskytování  materiální  pomoci  účastníkům  zájmového  vzdělávání, 

případně školám a školským zařízením

4.1.12Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví (povinné)

Školské zařízení vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající z činnosti při 

různých  formách  zájmového  vzdělávání  v různých  prostředích  a  současně  i  přijímá 

opatření  k prevenci rizik.  Seznamuje účastníky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví  

a  bezpečnost,  což  je  součástí  výchovy ke  zdravému  životnímu  stylu,  chápanému  jako 

vyvážený  stav  tělesné,  duševní  a  sociální  pohody.  Je  nutné  zajistit  nejen  bezpečnost 

fyzickou, ale také sociální a emocionální.

Vnitřní  řád,  který  je  důležitým  dokumentem  školského  zařízení,  obsahuje  podmínky 

zajištění  bezpečnosti  a  ochrany zdraví  dětí,  žáků  nebo  studentů  a  jejich  ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní 

vzdělávací program obsahuje popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž 

se zájmové vzdělávání v konkrétní školském zařízení uskutečňuje. Ustanovení ve školním 

vzdělávacím  programu  tedy  musí  z vnitřního  řádu  vycházet  a  jeho  obecná  ustanovení 

konkretizovat  pro  podmínky  jednotlivých  forem  zájmového  vzdělávání.  V některých 

částech se oba dokumenty mohou překrývat.

4.1.13Zveřejnění školního vzdělávacího programu (povinné)

Školní vzdělávací program vydává ředitel školského zařízení a zveřejní ho na přístupném 

místě ve školském zařízení.  Je možné ho například vyvěsit  na nástěnce,  pokud to jeho 

rozsah  a  forma  zpracování  umožňuje.  Stejně  tak  je  možné  ho  v elektronické  podobě 

zveřejnit na webových stránkách školského zařízení. Do školního vzdělávacího programu 

může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, anebo může obdržet jeho kopii.
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4.1.14Hodnocení účastníků a autoevaluace zařízení (nepovinné)

Zařazení  způsobu hodnocení do školního vzdělávacího programu není povinné,  ale pro 

ucelenost celého materiálu vhodné.

Evaluace  znamená  zjišťování  a  vyhodnocování dat  charakterizujících  pedagogický 

proces  a  jeho  výsledky.  Vyhodnocování  znamená  porovnávání,  posuzování  zjištěných 

údajů vzhledem ke zvoleným  kritériím.  Evaluace  může být  vnější  (provedená Českou 

školní inspekcí nebo zřizovatelem), evaluaci však může provést i školské zařízení samo 

(vnitřní evaluace),  vlastními silami a prostředky,  v tom případě jde o vlastní hodnocení 

neboli  autoevaluaci.  Zjišťování informací  provádí  školské zařízení  různými prostředky  

-  pozorováním,  hospitací,  rozhovorem,  dotazníkem,  anketou,  rozborem  dokumentace, 

testováním či workshopem.

Vyhodnocení spočívá  v přiřazení  zjištěné  skutečnosti  ke  zvolenému kritériu. Může  

se porovnávat s jiným zařízením nebo se svým vlastním dřívějším stavem. Jedno zjištění 

proto může být vyhodnoceno velmi různě podle toho, které kritérium je právě uplatněno. 

Hlavním cílem autoevaluace je zlepšení kvality pedagogické práce, ale i její atraktivity. 

Pro evaluaci se mohou stanovit např. následující okruhy:

 Podmínky činnosti 

 Organizace, formy a metody činnosti

 Motivace a hodnocení

 Interakce a komunikace

Ve školním vzdělávacím programu můžeme uvést i způsob a formu hodnocení účastníků 

zájmového vzdělávání. 

Evaluační a hodnotící činnosti by měly být smysluplné a účelné.  Není cílem situaci jen  

popsat a zhodnotit, ale jde o to využít získaných poznatků ke zkvalitnění práce pedagogů,  

zdokonalení školního programu a zlepšení výsledků vzdělávání.(1)

(1) Manuál k přípravě školního (třídního) vzdělávacího programu MŠ, Praha: VÚP, 2005
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5 Pět fází tvorby ŠVP

5.1 Formulace kroků tvorby ŠVP 

Ať chceme či nechceme, plánování je nezbytné. Výsledky práce školy jsou opravdu závislé

 na koncepční práci vedení školy.(2) 

Než začneme tvořit vlastní ŠVP, je třeba si uvědomit, že:

 školní vzdělávací program je dokument vytvářený dle ustanovení školského zákona

 jde o strategický dokument  – základní  pedagogický dokument,  vyjadřující  identitu  

a hodnotovou orientaci SVČ

 je to týmový dokument – vychází ze spolupráce zaměstnanců, zřizovatele a účastníků, 

každý nápad, každá myšlenka má své místo

 jde o dokument otevřený - není možné, aby vznikl jednorázově, uspěchaně, je třeba 

počítat s vývojem

 je veřejný – veřejně přístupný ve školském zařízení

 je rozhodující pro hodnocení ČŠI 

 při  zpracování  ŠVP  musíme  vycházet  z  analýzy  dosaženého  stavu  SVČ  

ve všech částech ŠVP (např. SWOT a SMART analýzy zařízení apod.), dále pak také 

z průzkumu potřeb místa, ve kterém SVČ působí

 vychází  ze  strategických  a  právních  dokumentů  vzdělávací  soustavy  (především 

dlouhodobého záměru MŠMT a kraje a § 2 školského zákona)

 musíme  hledat  inspiraci  v rámcových  vzdělávacích  programech  pro jiná  vzdělávání 

(klíčové  kompetence  –  k  učení,  k  řešení  problémů,  komunikativní,  sociální  

a personální, činnostní a občanské, k trávení volného času)

První  přípravná  fáze  tvorby  ŠVP  je  důležitá  proto,  abychom  neopomněli  některý  

ze základních principů tvorby ŠVP, zákonné nařízení apod. Pokud se budeme držet všech 

výše uvedených kroků, měl by být náš vzdělávací program celistvý a úplný, obsahující vše 

potřebné.

(2)  SLAVÍKOVÁ, L.; LINHARTOVÁ, P.; KUČERA, R.  Vedení školy v praxi, Praha: Raabe, 2003 – 2007. 

ISBN 80-86307-13-1  
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5.2 Plánování - příprava myšlenkové mapy 

Klíčovou činností při tvorbě a zavádění školního vzdělávacího programu bude koordinace  

činností týmu.(2)

Nyní nastává fáze skupinové práce, kdy každý nápad a námět je důležitý nejen pro další 

tvorbu ŠVP, ale i pro přijetí dokumentu pracovníky organizace. Čím větší podíl na tvorbě 

budou mít, tím větší bude jejich ochota podle školního vzdělávacího programu pracovat.

Myšlenková mapa nám pomůže při vytváření chronologického pořadí jednotlivých 

kroků, námětů, nápadů a plánu tvorby ŠVP.

 Všechny  náměty  na  tvorbu  školního  vzdělávacího  programu  je  nutné  srozumitelně 

zformulovat a po prodiskutování zapsat. Zapisovat můžeme třeba na kartičky – lépe  

se s nimi nadále pracuje. 

 Srovnejme formulované kroky,  porovnejme je s kroky na kartičkách, pokud se nám 

zdá, že některé chybí, doplňme je, přeformulujme apod.

 Začněme  rovnat  jednotlivé  kroky  systematicky  tak,  jak  půjdou  za  sebou  tvořme 

chronologické skupiny kroků. Některé kroky se mohou překrývat, doplňovat, opakovat.

 Pokud máme kroky setříděné, můžeme je převést do myšlenkové mapy, kde vyznačíme 

návaznosti jednotlivých kroků. Začneme hlavními kroky v chronologické posloupnosti 

a k nim přiřazujeme postupně kroky související a doplňující. 

 Takto připravený plán cesty tvorby školního vzdělávacího programu vychází z našich 

znalostí dané problematiky, školských potřeb a funkčnosti školského zařízení. Přesto je 

nutné si uvědomit,  že školní vzdělávací  program je otevřený dokument,  který bude 

neustále  podléhat  doplňování,  zkvalitňování,  přepracovávání  nefunkčního  a 

zastaralého. 

(2) SLAVÍKOVÁ, L.; LINHARTOVÁ, P.; KUČERA, R.  Vedení školy v praxi, Praha: Raabe, 2003 – 2007. 

ISBN 80-86307-13-1 
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Myšlenkovou mapu časové posloupnosti úkolů můžeme vytvořit například takto:

Do středové linie zapisujeme hlavní úkoly v časové posloupnosti, do připojených polí 

úkoly a nápady s těmito úkoly související.

5.3 Realizace tvorby ŠVP 

Vytvořme si operační plán tvorby školního vzdělávacího programu. 

Rozdělme úkoly,  které musí vycházet ze stanovených kroků a představovat podrobnější 

rozpracování jejich obsahu. 

Úkoly musí být konkrétní a měřitelné, dále z nich musí být jasné

 co se má udělat

 kdo to má udělat – kdo za splnění úkolu zodpovídá

 do kdy to musí být hotové

 jak se to má udělat – pokud to vykonavatel úkolu sám neví

Rozdělme úkoly pokud možno rovnoměrně mezi členy týmu.
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Součástí plánu by měl být harmonogram společných akcí týmu – kdy a kde se tým sejde, 

co bude dělat, co k tomu bude potřebovat a kdo to zajistí.

Výše  popsanými  postupnými  kroky  by  měl  realizační  tým  pro  tvorbu  školního 

vzdělávacího programu dospět až k vytvoření konceptu školního vzdělávacího programu 

konkrétního  školského zařízení,  který obsahuje vše,  co ze zákona obsahovat  má,  který 

vychází ze strategických dokumentů týkajících se vzdělávání a který respektuje představy 

pedagogů  volného  času  i  účastníků  zájmového  vzdělávání  o  tom,  jak  si   zájmové 

vzdělávání ve svém školském zařízení představují.     

5.4 Odzkoušení a dopracování ŠVP 

Má li vzniknout opravdu účinný vzdělávací program, nelze hned jeho první verzi brát jako 

verzi konečnou.(3)

Jedním ze základních znaků školního vzdělávacího programu je jeho otevřenost, je možné 

jej  neustále  zdokonalovat,  doplňovat,  přizpůsobovat  nové situaci  a  potřebám účastníků 

vzdělávání.

Ani zkušený tým nedokáže hned na poprvé zpracovat školní vzdělávací program dokonale, 

to znamená tak, aby vyhovoval všem požadavkům školského zařízení. Proto se vzdělávací 

program  opakovaně  prověřuje  a  to,  co  jakýmkoliv  způsobem  nevyhovuje  praxi,  

se  postupně  upravuje  a  vylepšuje.   Z výše  uvedených  důvodů  je  nutné,  aby  koncept 

školního  vzdělávacího  programu  pro  zájmové  vzdělávání  ověřili v praxi  pedagogové 

volného  času,  pracující  v konkrétním školském zařízení,  pro  které  je  dokument  určen. 

Každý by se měl věnovat ověření své oblasti zájmového vzdělávání a následně zpracovat 

všechny  své  připomínky  a  postřehy,  případně  i připomínky  a  postřehy  účastníků 

zájmového vzdělávání.  Na základě těchto zjištění  a doporučení  se opět  sejde realizační 

tým, který připravil koncept vzdělávacího programu a důkladně a odpovědně prodiskutuje 

navrhované změny a úpravy i jejich funkčnost a realizovatelnost v konkrétním školském 

zařízení.  Po  posouzení  všech  návrhů  zapracuje  ty,  které  jsou  smysluplné  a  přínosné,  

do školního vzdělávacího programu.  Nyní  vznikl  strategický dokument,  který vyhovuje 

požadavkům konkrétního školského zařízení, jeho vedení, pedagogům i účastníkům.

(3)  Učitelské listy č. 8, PRÁŠILOVÁ, M. Tvorba vzdělávacího programu, duben 2006
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5.5 Další vývoj dokumentu 

Školní vzdělávací program není dogma, zejména v zájmovém vzdělávání, na které má vliv 

množství vnějších i vnitřních faktorů, je zřejmé, že nejde o dokument konečný. Realizační 

tým  pro  tvorbu  vzdělávacího  programu  by  si  měl  stanovit  čas,  po  který  bude  školní 

vzdělávací  program platit.  Ve střediscích  volného času jde zpravidla  o období  tří  let,  

po  kterých  se  většinou částečně  mění  trendy a  priority  zájmového  vzdělávání.  Během 

tohoto období je důležité monitorovat a hodnotit vývoj vnitřních i vnějších faktorů, které 

mají vliv na školské zařízení. Na konci zvoleného období je nutné provést změny školního 

vzdělávacího programu tak, aby byl aktuální a reagoval na všechny změny, které proběhly 

či  právě  v zájmovém  vzdělávání  probíhají.  V nových  verzích  školního  vzdělávacího 

programu  je  opět  nutné  vycházet  i  z představ  pedagogů  volného  času  a  účastníků 

zájmového vzdělávání a v neposlední řadě z toho, jak se školní vzdělávací program v práci 

školského zařízení osvědčil.

Vytvoření kvalitního ŠVP je jen první etapou celého procesu změn uvnitř školy. Mnohem  

významnější  je  v následné  etapě  tento  dokument  realizovat.  To  ovšem  předpokládá,  

že škola nastoupí cestu trvalé obnovy, aby byla schopna změny zvládat.(2) 

Závěr
Školní  vzdělávací  program je  živý  dokument,  kterým se  řídí  práce  ředitele  školského 

zařízení i všech zaměstnanců. Ti se s ním však musí naučit pracovat a  ve správný čas jej 

aktualizovat. Výzkum potvrdil, že střediska pro volný čas postrádají metodiku pro tvorbu 

školního vzdělávacího programu a přesto, že mnohá již svůj školní vzdělávací program 

mají, jsou ochotna jej doplnit, dopracovat i přepracovat podle kvalitní metodiky. Z tohoto 

závěru  vyplývá,  že  vydání  metodiky  pro  tvorbu  školního  vzdělávacího  programu  pro 

školská  zařízení  je  nutností.  Metodická  publikace,  která  je  v současné  době 

připomínkována  na  úrovni  MŠMT ČR by měla  vyjít  co  nejdříve  a  usnadnit  tak  práci 

ředitelům a ředitelkám SVČ. V  této bakalářské práci jsem se pokusila vystihnout hlavní 

etapy přípravy, tvorby a dalšího vývoje ŠVP a věřím, že může být dobrým vodítkem týmu, 

který tento zásadní strategický materiál pro své středisko volného času zpracovává.

(2) SLAVÍKOVÁ, L.; LINHARTOVÁ, P.; KUČERA, R.  Vedení školy v praxi, Praha: Raabe, 2003 – 2007. 

ISBN 80-86307-13-1 
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Příloha č. 1 
Dotazník rozdávaný ředitelům SVČ:

Dotazník pro ředitele Středisek volného času v ČR

Dobrý den,

 jmenuji se Michaela Gaydošová, jsem ředitelka MDDM Stodůlky v Praze 5 a současně  

studentka  Bakalářského  studia  oboru  „Školský  management“.  Jako  téma  závěrečné  

bakalářské  práce  jsem  si  vybrala  metodiku  tvorby  školního  vzdělávacího  programu  

ve školských zařízeních typu  SVČ. 

Prosím Vás  o spolupráci a vyplnění následujícího jednoduchého dotazníku. V případě,

 že budete mít zájem o výsledky šetření, připište svůj e-mail. Zašlu Vám je.

Odpovědi, se kterými souhlasíte, prosím zakroužkujte:

1. SVČ postrádá metodiku ke zpracování školního vzdělávacího programu  

ano – ne

2. SVČ má zpracován ŠVP   ano - ne

Další otázky odpovídají pouze ředitelé SV,Č kteří na otázku 2 odpověděli ano: 

3. SVČ vycházelo při zpracování ŠVP z těchto dokumentů:

Bílá kniha ano – ne

Školský zákon ano – ne

RVP ZV ano – ne

RVP PZ ano – ne

Jiné dokumenty – prosím vypište:

4. Na tvorbě ŠVP se podíleli:

Ředitel/ka  SVČ ano – ne

Pověřený zástupce ředitele ano – ne

Vedoucí oddělení ano - ne 

Ostatní osoby – prosím vypište:

5. V případě,  že  vyjde kvalitní  metodika pro zpracování  ŠVP pro SVČ,  jsem 

ochoten/ ochotna podle ní náš ŠVP upravit ano – ne

Děkuji za spolupráci.  V případě, že máte zájem o výsledky šetření, připište svůj e-mail:
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Příloha č. 2: 

Přehled klíčových kompetencí jednotlivých stupňů vzdělávání

Přehled jednotlivých kompetencí je převzat z RVP PV, RVP ZV a pracovní verze RVP G. 

Kompetence k trávení volného času jsou převzaty z konceptu metodiky pro podporu tvorby 

školního vzdělávacího programu ve školských zařízení pro zájmové vzdělávání .

Kompetence k     učení:  

Dítě

 soustředěně pozoruje, zkoumá,objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 

jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 

porozumět  věcem,  jevům  a  dějům,  které  kolem  sebe  vidí;  poznává,  že  se  může 

mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně 

si  zapamatuje;  při  zadané  práci  dokončí,  co  započalo;  dovede  postupovat  podle 

instrukcí  

a pokynů

Žák základní školy

 vybírá  a  využívá  pro  efektivní  učení  vhodné způsoby,  metody a  strategie,  plánuje, 

organizuje  a  řídí  vlastní  učení,  projevuje  ochotu  věnovat  se  dalšímu  studiu  

a celoživotnímu učení

 vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

 operuje  s  obecně  užívanými  termíny,  znaky  a  symboly,  uvádí  věci  do  souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
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 samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

 poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Žák střední školy

 své učení a pracovní činnosti si sám plánuje a organizuje, využívá ho jako prostředku 

pro seberealizaci

 efektivně  využívá  různé  strategie  učení  k získání  poznatků  a  informací  a  k jejich 

systematickému zpracování

 kriticky přistupuje ke zdrojům informací,  informace zpracovává a využívá při svém 

studiu a praxi

 kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení i práce, přijímá ocenění, radu 

i kritiku ze strany druhých, z vlastních úspěchů i chyb čerpá poučení pro další práci

Kompetence k     řešení problémů  

Dítě

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně  

(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 

možnosti  a  varianty  (má  vlastní,  originální  nápady);  využívá  při  tom  dosavadních 

zkušeností, fantazii a představivost

 při  řešení  myšlenkových  i  praktických  problémů  užívá  logických,  matematických  

i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací 

 zpřesňuje  si  početní  představy,  užívá  číselných  a  matematických  pojmů,  vnímá 

elementární matematické souvislosti

 rozlišuje  řešení,  která  jsou funkční  (vedoucí  k  cíli),  a  řešení,  která  funkční  nejsou; 

dokáže nimi volit
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 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli,  ale že jejich včasné a uvážlivé 

řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 

ovlivnit

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Žák základní školy

 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

 vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné 

znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, 

nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

 samostatně  řeší  problémy;  volí  vhodné  způsoby  řešení;  užívá  při  řešení  problémů 

logické, matematické a empirické postupy

 ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací,  sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů

 kriticky  myslí,  činí  uvážlivá  rozhodnutí,  je  schopen  je  obhájit,  uvědomuje  si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Žák střední školy

 rozpozná  problém,  objasní  jeho  podstatu,  rozčlení  ho  na  části,  vytváří  hypotézy, 

navrhuje postupné kroky, případně varianty řešení problému nebo ověření hypotézy

 při  samostatném  řešení  problému  využívá  své  individuální  schopnosti  a  získané 

vědomosti a dovednosti

 uplatňuje při řešení problému nejen základní myšlenkové operace, ale i představivost 

a intuici

 uplatňuje  při  řešení  problémů  vhodné  metody  s využitím  odborného  jazyka  

a symboliky

 kriticky interpretuje získané informace a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty 

a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry

 je  otevřený  k využití  různých  postupů  při  řešení  problémů,  zvažuje  různé  klady  

a zápory jednotlivých variant řešení, včetně posouzení jejich rizik a důsledků
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Kompetence komunikativní

Dítě

 ovládá  řeč,  hovoří  ve  vhodně  formulovaných  větách,  samostatně  vyjadřuje  své 

myšlenky,  sdělení,  otázky  i  odpovědi,  rozumí  slyšenému,  slovně  reaguje  a  vede 

smysluplný dialog

 dokáže  se  vyjadřovat  a  sdělovat  své  prožitky,  pocity  a  nálady  různými  prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe,  

že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Žák základní školy

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

 naslouchá  promluvám  druhých  lidí,  porozumí  jim,  vhodně  na  ně  reaguje,  účinně  

se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

 rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje  

na  ně  a  tvořivě  je  využívá  ke  svému  rozvoji  a  k  aktivnímu  zapojení  se  do 

společenského dění

 využívá  informační  a komunikační  prostředky a technologie  pro kvalitní  a účinnou 

komunikaci s okolním světem

 využívá  získané  komunikativní  dovednosti  k  vytváření  vztahů  potřebných 

k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
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Žák střední školy

 efektivně a tvořivě využívá dostupných prostředků komunikace

 prakticky  používá  komunikativní  dovednosti  v  dalším  studiu  i  ve  svém  osobním, 

profesním a občanském životě

 rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje 

přijímaná sdělení a věcně argumentuje

 používá s porozuměním matematická a grafická vyjádření informací různého typu

 vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, 

co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje

 přiměřeně  sebevědomě  prezentuje  vhodným způsobem svou  práci  i  sám sebe  před 

známým i neznámým publikem

Kompetence sociální a personální

Dítě

 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 dětským  způsobem  projevuje  citlivost  a  ohleduplnost  k  druhým,  pomoc  slabším, 

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá 

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského  styku;  je  schopné  respektovat  druhé,  vyjednávat,  přijímat  a  uzavírat 

kompromisy

 napodobuje  modely  prosociálního  chování  a  mezilidských  vztahů,  které  nachází  

ve svém okolí

 spolupodílí  se  na  společných  rozhodnutích;  přijímá  vyjasněné  a  zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

 při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 je  schopno  chápat,  že  lidé  se  různí  a  umí  být  tolerantní  k  jejich  odlišnostem  

a jedinečnostem

 chápe,  že  nespravedlnost,  ubližování,  ponižování,  lhostejnost,  agresivita  a  násilí  

se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování
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Žák základní školy

 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

 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

 přispívá  k  diskusi  v  malé  skupině  i  k  debatě  celé  třídy,  chápe  potřebu  efektivně 

spolupracovat  s  druhými  při  řešení  daného úkolu,  oceňuje zkušenosti  druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají

 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

Žák střední školy

 posuzuje  své  reálné  fyzické  a  duševní  možnosti,  je  schopen  sebereflexe,  odhaduje 

důsledky vlastního jednání a chování v nejrůznějších situacích, své jednání a chování 

podle toho koriguje

 stanovuje si cíle a priority s ohledem na své osobní schopnosti, zájmovou orientaci  

i životní podmínky

 adaptuje  se  na  měnící  se  životní  a  pracovní  podmínky  a  podle  svých  schopností  

a možností je aktivně a tvořivě ovlivňuje

 při práci v týmu uplatňuje své schopnosti, vědomosti a dovednosti; spolupracuje při 

dosahování společně stanovených cílů

 organizuje  společnou  činnost,  přijímá  odpovědnost  za  svoji  práci  i  práci  ostatních, 

konstruktivně řeší konflikty a přispívá k vytváření tvůrčí a podnětné atmosféry

 přispívá k vytváření hodnotných mezilidských vztahů založených na vzájemné úctě, 

toleranci a empatii

 projevuje odpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých
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Kompetence občanské, činnostní a pracovní

Občanské  kompetence vyjadřují  kvality  občana  demokratické  společnosti;  jedná  

se především o soubor hodnot a postojů, které jsou vlastní demokracii,  a proto jimi má 

škola žáka vybavit (i když nemůže zaručit jejich naplnění v osobním životě žáků).

Odborné  kompetence se  vztahují  k  výkonu  pracovních  činností.  Odvíjejí  se  od 

kvalifikačních  požadavků  na  výkon  konkrétního  povolání  a  vyjadřují  způsobilost 

absolventa k pracovní činnosti. Tvoří je soubor vědomostí, dovedností, postojů a hodnot 

požadovaných u absolventa vzdělávacího programu

Dítě

 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit  cesty  

a přizpůsobovat se daným okolnostem

 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá

 má smysl  pro povinnost  ve hře,  práci  i  učení;  k  úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 chápe,  že zájem o to,  co se kolem děje,  činorodost,  pracovitost  a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 

nepříznivé důsledky

 má  základní  dětskou  představu  o  tom,  co  je  v  souladu  se  základními  lidskými 

hodnotami  

a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni 

lidé mají stejnou hodnotu

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit

 dbá  na  osobní  zdraví  a  bezpečí  svoje  i  druhých,  chová  se  odpovědně  s  ohledem  

na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
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Žák základní školy

 respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit  

se  

do  situací  ostatních  lidí,  odmítá  útlak  a  hrubé  zacházení,  uvědomuje  si  povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí

 chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu

 rozhoduje se zodpovědně podle dané situace,  poskytne dle svých možností  účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život  

a zdraví člověka

 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

 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

 používá  bezpečně  a  účinně  materiály,  nástroje  a  vybavení,  dodržuje  vymezená 

pravidla,  plní  povinnosti  a  závazky,  adaptuje  se  na  změněné  nebo  nové  pracovní 

podmínky

 přistupuje  k  výsledkům  pracovní  činnosti  nejen  z  hlediska  kvality,  funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví 

druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot

 využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření

 orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a  k jeho realizaci,  chápe  podstatu,  cíl  a  riziko  podnikání,  rozvíjí  své  podnikatelské 

myšlení

Kompetence občanské

Žák střední školy

 jedná nejen v zájmu vlastním, ale i v zájmu širšího společenství

 zodpovědně a tvořivě přistupuje k plnění svých povinností a úkolů
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 je  tolerantní,  vstřícný,  otevřený,  ale  i  kritický  k  názorům  druhých,  respektuje 

různorodost hodnot člověka

 hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování

 je vnímavý ke kulturním a duchovním hodnotám, spoluvytváří je a chrání

 poskytne ostatním pomoc, chová se zodpovědně v krizových situacích a v situacích 

ohrožujících život a zdraví 

 rozhoduje se tak, aby svým chováním a jednáním neohrožoval a nepoškozoval přírodu 

a životní prostředí, není lhostejný k životu ve svém okolí a k dění ve společnosti

Kompetence k     trávení volného času  

Klíčovou  kompetenci  k trávení  volného  času  lze  definovat  jako  specifikum  pro 

zájmové vzdělávání pro všechny účastníky

Účastník zájmového vzdělávání:

 orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času

 umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic

 vytváří si návyky pro udržení zdravého životního stylu 

 rozvíjí své zájmy a záliby 

 umí říci „ne“ nevhodným nabídkám na využití volného času

 umí  vhodně  relaxovat,  pracovní  nasazení  a  stres  dokáže  kompenzovat  vhodnými  

a kvalitními aktivitami

 rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech 

 rozvíjí svůj talent 

 zvyšuje zdravé sebevědomí, prohlubuje sebereflexi
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