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ABSTRAKT 

Práce je rozd�lena na �ást teoretickou a praktickou. V teoretické �ásti se nejd�íve 

zabývám pojmem volný �as, funkcemi a cíli volného �asu a p�echázím p�es zájmovou �in-

nost ke školským a mimoškolským za�ízením pro volný �as. Zde se zmi�uji  o školní dru-

žin�, školním klubu d�tí, škole v p�írod�, domovech mládeže a n�kterých ob�anských 

sdruženích d�tí a mládeže. První �ást mé práce je zakon�ena teoretickými východisky 

mentální retardace, kde popisuji r�zná specifika mentáln� retardovaných jedinc�. 

V praktické �ásti mé  práce se konkrétn� zabývám jedním typem školského za�ízení 

pro volný �as a tím je školní družina. Podrobn� zde popisuji vzd�lávací program školních 

družin a zabývám se zájmovými kroužky v t�chto za�ízeních. 

 

Klí�ová slova: volný �as, výchova, vychovatel, pedagog, d�ti, mládež, škola, školní druži-

na, odpo�inek, zájmové aktivity, mentální retardace   

 

ABSTRACT 

My thesis consists of theoretical and practical parts. The theoretical part is focused 

on definitions, functions and aims of leisure time. Then spare-time activities, educational 

facilities and after-school facilities are mentioned in my thesis. I write about and mention 

school club, hobby group, „field stay“, training-schools and some community centers for 

children and youth. In the end of the theoretical part I describe different specifics of indi-

viduals with mental retardation. 

The practical part of my thesis is focused on one type of leisure-time educational 

facilities that is a school club. In details I describe educational program and spare-time 

activities in school clubs. 

 

Keywords: leisure time, education, educator, pedagogue, children, youth, school, school 

club, relaxation, leisure time activities, mental retardation 
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ÚVOD 

Náš úkol je jasný. Jsme dosp�lí lidé, kterým na d�tech záleží, a proto musíme rozví-

jet vztahy podporující pozitivní postoje, které budou d�tem prosp�šné po celý další život. 

Musíme rozvíjet takové vztahy, na kterých bude d�tem záležet a setkávat se s nimi na té 

úrovni, kde jsou d�ti, a t�mi zp�soby, které jsou pro n� srozumitelné. Hra, humor a zábava 

jsou jedny z nejlepších odrazových m�stk� pro d�v�ru a spolupráci , jediný recept na ví-

t�zství nebo zvládnutí r�zných situací. 

Teorie výchovy mimo vyu�ování si klade jako jeden z cíl� p�ipravit d�ti a mládež 

na vhodné trávení volného �asu. Sociologové, kte�í zkoumají otázky volného �asu, upo-

zor�ují i na možné nebezpe�í vzniku antihodnot ve volném �ase. Dokladují, že jedinec si 

�asto neví rady, jak naložit s volným �asem a tvrdí, že �lov�ka je nutno pro volný �as vy-

chovávat a podn�cují vznik pedagogiky volného �asu. 

Význam výchovy k volnému �asu neustále vzr�stá, pon�vadž �lov�ku volného �asu 

p�ibývá. Spole�nost budoucnosti je �asto ozna�ována jako spole�nost volného �asu.  

Volný �as je spole�enská hodnota, která ovliv�uje celou osobnost a proto je d�leži-

té výchovu této hodnoty organizovat tak, aby od nejútlejšího d�tství vedla k návyk�m trá-

vit volný �as racionáln�. 

 Individuální zvláštnosti jedinc� mentáln� retardovaných (dále jen MR) tvo�í sub-

jektivní podmínky jejich volno�asových aktivit. Zájmová �innost MR je charakteristická 

nízkou úrovní zájmových aktivit. Celkov� m�žeme zájmy MR jedinc� hodnotit jako nedo-

state�n� intenzivní,  plytké a nestálé. Cílev�domým vedením a zám�rným p�sobením ve 

volném �ase, rovn�ž také pod vlivem prožitk� úsp�chu m�žeme napomoci celkovému vy-

zrávání osobnosti, vzniku a rozvoji dalších zájm�. 

Protože se ve svém okolí a praxi setkávám s d�tmi, které se neumí hrát a využívat 

volný �as ve sv�j prosp�ch, vybrala jsem si téma, kde chci ukázat, že i ve volném �ase 

dít�te probíhá vývoj všech stránek jeho osobnosti, a proto i ve volném �ase musí pokra�o-

vat cílev�domé formování jejich osobnosti, tj. výchova. 

 Hlavním úkolem pak je napomoci trendu, který v sou�asnosti dominuje v pé�i o 

MR jedince a to je integrace. To znamená takový postoj spole�nosti k handicapovaným,  
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který je neodmítá, nesegreguje, ale snaží se vytvá�et optimální podmínky pro jejich za�le-

n�ní do  spole�enského života. 

V práci chci ukázat, jak je nutné vid�t hodnotu volného �asu a jeho využití, aby se 

volný �as nestal �asem hluché zahálky a prostorem pro rozvoj antihodnot, ale naopak byl 

využíván pro výchovu ke kulturnímu a zdravému zp�sobu života jedince  a tím i celé spo-

le�nosti. 
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I.  TEORETICKÁ �ÁST 
 



UTB ve Zlín�, Univerzitní institut 11 

 

1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA VÝCHOVY VE VOLNÉM �ASE 

Volný �as se v pr�b�hu 20.století stal jednou ze  základních dimenzí života jednot-

livce, jeho skupin, celé spole�nosti. Výrazn� se rozší�il a diferencoval jeho obsah a zp�so-

by  realizace. Stal se sou�ástí osudu �lov�ka a ovlivnil jeho rodinný, pracovní i ob�anský 

život, rozší�il sféru lidské svobody, dobrovolnosti a svobodného rozhodování. 

 Pro sou�asného �lov�ka v moderní vysp�lé spole�nosti je život bez volného �asu, 

ve kterém se m�že v�novat svým zálibám, bavit se, odpo�ívat, nep�edstavitelný. Každý 

prožíváme denn� sv�j volný �as a napl�ujeme ho podle svých p�edstav ner�zn�jšími akti-

vitami, které vedou k sebevzd�lávání, seberealizaci. 

Volný �as má významné postavení i p�i rozvoji osobnosti �lov�ka – v období d�t-

ství a mládí. Je vymezený v dokumentech jako je Deklarace práv dít�te, kterou vyhlásilo 

Valné shromážd�ní OSN 20.listopadu 1959, kde zásada 7 �íká: 

„Dít� musí mít plnou p�íležitost na hru a zábavu, která by m�la sm��ovat 

ke stejným cíl�m jako vzd�lání, spole�nost a ve�ejné ú�ady musí vyvíjet úsilí na 

podporu výkonu tohoto práva.“ 

 �lánek 31 Dohovoru o právech dít�te p�ijatého Valným shromážd�ním  OSN 

20.listopadu 1989 uvádí, že: 

„1. Státy – smluvené strany uznávají právo dít�te na odpo�inek a volný 

�as,  právo v�novat se h�e a oddychovým aktivitám,  p�im��eným jeho v�ku, a 

svobodn� se zú�ast�ovat na kulturním život� a um�ní. 

2. Státy – smluvené strany musí respektovat a podporovat právo dít�te,  

pln� se zú�ast�ovat na kulturním a um�leckém život�, musí podporovat vytvá�ení 

p�im��ených  a rovných p�íležitostí na kulturní, um�lecké, oddychové aktivity a na 

trávení volného �asu.“ 

Z tohoto vyplývá, že stát by m�l garantovat všem d�tem a mládeži žijícím v n�m 

p�íležitost na další vzd�lávání a seberealizaci ve volném �ase a na realizaci svých p�edstav 

na trávení volného �asu. 
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1.1 Chápání pojmu volný �as 

Volný �as existoval v pr�b�hu lidských d�jin stále, bez  toho, aby byl poci	ovaný 

jako problém, bez toho, aby dával p�íležitost ke zvláštním úvahám. St�ídání �inností a od-

po�inku odpovídá biologickému rytmu, který u �lov�ka dostal podobu st�ídání práce a vol-

ného �asu. 

Staro�ecké slovo scholazein (základ slova škola) p�vodn� znamenalo volnou chvíli, 

prázdno, zahálet. Ve starov�kém �ecku neschvalovali, aby se volný �as ma�il a kladli d�-

raz na �innosti, kterým m�l být volný �as v�novaný. Lingvistický a logický posun pokra-

�oval konkretizací t�chto �inností a kone�ný význam tohoto slova je pou�ovat, p�ednášet. 

Už Aristoteles ve svojí Etice Nikomachov� vytvo�il celou propracovanou koncepci 

volného �asu, podle které má byt volný �as v�novaný uvažování, teoretickým �innostem a 

filozofii. Thomas Moore ve svém díle Utopie píše, že obyvatelé ostrova v�novali sv�j vol-

ný �as studiu.  Jan  Amos  Komenský zase rozd�lil dvaceti �ty�hodinový den �lov�ka rov-

ným dílem mezi práci, spánek a aktivní odpo�inek, který byl chápaný jako vzd�lávání 

(Spousta, 1994). 

S vývojem spole�nosti, postupnou industrializací, mechanizací práce, odd�lením 

pracovní doby od ostatního dne se m�ní i chápání a využívání volného �asu. 

Dnes se m�žeme setkat s nespo�etným množstvím definic volného �asu, které jsou 

r�znorodé. Když nejde �ist� jen o pedagogický jev i pohledy na n�j jsou r�zné. Francouz-

ský sociolog Dumazedier charakterizuje volný �as jako: „ … souhrn �inností, kterým se 

jednotlivec m�že oddat v plné mí�e, anebo aby si odpo�inul, anebo aby se uvolnil, anebo 

rozvinul svoje poznatky, anebo nezainteresované vzd�lání, svoji sociální participaci anebo 

svoji tvo�ivou schopnost po tom,  jak se zbavit svých povinností profesionálních, rodin-

ných a spole�enských“ (Dumazedier, 1997). 

Chápání a vymezení volného �asu je r�zné a závisí na p�ístupu autor� a jejich vy-

mezení problematiky. Uvádím n�které z nich. 

H. Holinová definuje volný �as mládeže jako „�as, kterým mladí lidé disponují 

podle vlastního rozhodování a podle možností, jaké mají a v�nují ho souhrnu �inností vy-

konávaných mimo pracovních (školských) a nevyhnutých �inností, �inností ur�ených na 

fyzický odpo�inek, uspokojování kulturních a spole�enských pot�eb a zájm� v rámci t�les-

ného i duševního kultivování, jako i �inností spojených s rozvojem a sm��ujících 
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k formování spole�ensky vysp�lé osobnosti“ (Holinová, 1979). 

Podle E. Malej: „Termínem volný �as ozna�ujeme �as, který nám z�stane po skon-

�ení práce na pracovišti, v domácnosti. Tento �as m�že �lov�k vyžívat podle vlastní v�le a 

záliby, a to na fyzický anebo duševní odpo�inek, rozši�ování svého vzd�lanostního obzoru, 

na uplatn�ní ve ve�ejném, v politickém, v kulturním a spole�enském život� i na jinou �in-

nost, která p�ináší pot�šení a zábavu“ (Malá, 1982). 

V. Spousta volný �as chápe jako „�as, který �lov�ku z�stává jako protiváha nut-

ných �inností spjatých se zam�stnáním, sociálními povinnostmi a biologickými pot�ebami, 

je to �as prázdný, který každý m�že naplnit v rámci daných podmínek svobodn�, podle své 

vlastní v�le“ (Spousta, 1994). 

Volný �as jako samostatný termín chápeme i v širším pojetí, tedy ne jen 

v aspektech �asu, ale i v prostoru a obsahu zam��ení. 

Opaschowski (1997, s. 42) na základ� teoretických a empirických výzkum� zpra-

coval p�ehled pot�eb, uspokojování, které jsou p�ímo spjaty s �inností, anebo výchovou ve 

volném �asu: 

� pot�eba zotavení, osv�žení, uzdravení, psychické uvoln�ní, odpo�inek, spánek, 

rekreace, 

� pot�eba vyrovnání, rozptýlení, a pot�šení, uvoln�ní se od sledovaných úloh, 

kompenzace, lenošení, 

� pot�eba poznávání a u�ebního podn�cování, úsilí poznávat a využívat n�co 

nové, aktivizace vlastních sil a možností, edukace, 

� pot�eba klidu, pohody, rozjímání, a sebev�domí, autoreflexe, osvobození od 

stresu, shonu a nervového vyp�tí, 

� pot�eba kontaktu, komunikace a družnosti, rozhovor, zábava, hledání kontakt� 

asociálních vztah�, zvýšené vnímání cit�, empatie, n�žnost, 

� pot�eba spole�nosti, kolektivních vztah� a tvo�ení sociálních skupin, hledání 

sociálního bezpe�í a stability, vzájemné kontakty v práci, hrách a v jiné �in-

nosti, p�ipravenost pomáhat, tolerovat, spole�enské uznání, integrace, 

� pot�eba ú�asti, angažovanosti a sociálního sebepojetí, 
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� participace, spoluú�ast spolurozhodování, kooperace, solidarita 

� pot�eba kreativního rozvoje, pot�eba r�stu osobních schopností a nadání, aser-

tivní prosazování vlastních myšlenek, vyjad�ování vlastních myšlenek, nápa-

d�, zážitk�, 

� produktivita v kulturní �innosti, práci a v hrách. 

Definice E. Kratochvílové (2000, �. 1, s. 12-13) tvo�í syntézu p�edcházejících p�í-

stup� a názor� na volný �as: „Volný �as je �as na oddych, regeneraci psychických a fyzic-

kých sil, na relaxaci po zakon�ení všech povinností, které vyplývají ze sociální role každé-

ho �lov�ka. Volný �as znamená prostor pro oddych, rekreaci, zábavu, spole�enské kontak-

ty, pro seberealizaci na základ� vlastních pot�eb a podle vlastních p�edstav. 

Volný �as mladých lidí je prosp�šný tehdy, když je jeho �ást organizovaná. 

Z pedagogického aspektu si je t�eba uv�domit, že existuje volný �as organizovaný školou, 

mimoškolskými výchovnými �initeli a neorganizovaný, spontánn� využívaný, jinak soci-

áln� a pedagogický intervenovaný a neintervenovaný volný �as (Brindza, 1984, s. 77). 

Ilustrací více definic dokumentuji nejednotnost v názorech, obsahu a zam��ení au-

tor�. 

Podle mého názoru  je volný �as  prostor pro svobodnou �innost a rozvoj �lov�ka, 

prostor na oddych a regeneraci duševních a fyzických sil, uspokojování pot�eb a zájm�, 

prostor pro zábavu, který m�ní rytmus �lov�ka, prostor pro �innosti zam��ené na sebereali-

zaci a sebevzd�lávání. 

V sou�asné dob� se objevují požadavky, aby d�ti a mládež ve volném �ase odpo�í-

vali, regenerovali síly, aby kompenzovali zatížení ve škole, které je do ur�ité míry jed-

nostranné. Ve vztahu k dosp�lým jsou aktuální požadavky, aby se �lov�k duševn� pracující 

ve volném �ase v�noval pohybovým aktivitám. Fyzickou práci by m�la vyst�ídat intelektu-

ální, anebo um�lecká �innost, p�ípadn� sport se zam��ením na ty svalové skupiny, které 

v pracovní �innosti nejsou využívané. 

Mezinárodní charta výchovy ve volném �ase WLRA, která byla zpracovaná komisí 

pro výchovu a vzd�lávání Sv�tového sdružení pro rekreaci a volný �as – uvádí následující 

charakteristiky: 

• Volný �as p�edstavuje specifickou oblast lidského života, p�inášející �lov�ku 
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zvláštní prosp�ch: radost ze svobody, prostor pro tvo�ivost, uspokojení, ra-

dost, pot�šení a št�stí. Poskytuje p�íležitost pro širokou škálu možností sebe-

vyjád�ení a �inností, které v sob� zahrnují prvky t�lesné, duševní, sociáln� 

um�lecké i duchovní. 

• Volný �as p�edstavuje jeden z nejd�ležit�jších zdroj� osobnostního, spole-

�enského a ekonomického rozvoje a významn� p�ispívá ke kvalit� života. 

Volný �as p�edstavuje kulturní majetek i pr�myslové odv�tví, které vytvá�í 

pracovní místa, výrobky a služby. Na kvalitu volného �asu mají vliv faktory 

politické, ekonomické, sociální, kulturní a stav životního prost�edí, které mo-

hou kvalitní prožívání volného �asu podporovat, anebo zt�žovat. 

• Volný �as podporuje celkové zdraví a svobodu. Nabízí �adu p�íležitostí 

umož�ující jednotlivc�m i skupinám výb�r �inností a zkušeností, které odpo-

vídají jejich pot�ebám, zájm�m a hodnotám. Volný �as má pro lidi nejv�tší 

p�ínos tehdy, když mohou spoluur�ovat zp�sob, jakým ho budou trávit. 

• Volný �as je základním lidským právem a nikomu nesmí byt upíraný na zá-

klad� v�ku, pohlaví, rasy, náboženství, zdravotního stavu, postižení, ekono-

mického, anebo sociálního postavení.(www.huji.ac.it./cosel1/wrla) 

WRLA pro 21.století vyžaduje novou a inovovanou interdisciplinární strukturu ak-

tivit ve volném �ase. Doporu�uje rozvíjet projekty a modely integrovaných program� pro 

volný �as. Obrací se na národní vlády a nestátní dobrovolné organizace, aby p�ijali p�im�-

�en� ú�inné opat�ení pro organizaci volno�asové výchovy (Masariková, 2002). 

1.2 Funkce volného �asu 

Už p�i definicích volného �asu jsme si mohli všimnout, že volný �as plní n�kolik 

d�ležitých funkcí. V�tšina autor� p�i sestavování definic zohled�uje následující funkce: 

�áp (1997, s. 184) poukazuje na t�i hlavní funkce: odpo�inek, zábava, rozvoj osob-

nosti. 

1. Odpo�inek – vyrovnává únavu, která vznikla p�i práci – jde o regeneraci 

pracovní síly. Za�azujeme sem kulturní odpo�inek, kino, di-

vadlo, hry i pasivní odpo�inek, n�kte�í auto�i sem za�azují i 

sport a práci jako koní�ek. 
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2. Zábava – je p�erušení monotónnosti v režimu dne každého �lov�ka. Je spo-

jená s novými zážitky, s neobvyklou �inností. Za�azují sem hry a 

�innosti, které rozptylují, p�erušují jednotvárnost dne, týdne – 

sport, �tení, televize….. 

3. Rozvoj osobnosti – funkce z hlediska pedagogického a    spole�enského nej-

d�ležit�jší. Ve volném �ase by �innosti m�ly rozvíjet 

osobnost po stránce duševní, t�lesné i sociální. Pat�í sem 

nap�. zvyšování kvalifikace, vzd�lávání, zájmové �innos-

ti, ú�ast na ve�ejném i spole�enském život�. 

Holinová (1975, s. 31) uvádí �ty�i funkce: 

- reprodukce pracovní síly, 

- všestranný rozvoj osobnosti, 

- uspokojování životních pot�eb, 

- pln�ní spole�enských úloh. 

Masarik a kol. (1996, s. 112) vymezili funkce volného �asu následovn�: 

1) aktivní oddych: rekrea�ní �innost, relaxace a regenerace duševních  a t�lesných 

sil, kompenzace pracovního zatížení ve škole, 

2) rozvoj a formování schopností, nadání, talentu, zabezpe�ení, mnoho sm�rná 

kultivace osobnosti, 

3) seberealizace, podle zájm� a pot�eb, 

4) socializace: osvojování sociálních zp�sobilostí, komunikace a návyky, kom-

penzace nedostatk� sociálního a rodinného prost�edí, 

5) prevence v��i negativním formám jednání (vandalizmus, kriminalita, drogová 

závislost). 

Kratochvílová (2001, �. 5, s. 3) doporu�uje respektovat a realizovat p�edevším: 

� zdravotn� – hygienickou funkci, 

� formativn�-výchovnou funkci, 

� seberealiza�ní funkci, 
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� socializa�ní funkci, 

� preventivní funkci. 

V sou�asnosti, když se m�ní charakter zp�sobu života, by bylo vhodné doplnit tyto 

funkce volného �asu i o další jako je: 

• seberealizace – v oblasti pot�eb (psychických a sociálních), zájm�, sebeuplatn�ní, 

sebehodnocení, 

• socializace –    osvojování sociálních zp�sobilostí, komunikací a  návyk�, kompen-

zace nedostatk� sociálního a rodinného prost�edí, 

•   prevence –         v��i negativním formám jednání. 

Ve skute�nosti se aktivity ve volném �ase vzájemn� prolínají, dopl�ují, podporují. 

N�kdy fungují víc v oblasti oddychu, jindy ve funkci zábavy a n�kdy zase ve funkci rozvo-

je osobnosti. Nejlepší je, když jsou r�znorodé, dynamické a bohaté, když jich doprovází 

dobrá nálada, poskytují oddych, baví a sou�asn� i zušlech	ují. Umož�ují, aby byl lidský 

život obsažn�jší, pln�jší, bohatší a radostn�jší. I když odpo�inek a zábava jsou kategorie 

komplementární, jejich hodnota spo�ívá hlavn� v tom, že p�ispívají k rozvoji osobnosti. 

V kontextu spole�enských zm�n a prolínání se aktivit ve volném �ase se p�ikláníme, 

v realizaci práce s d�tmi a mládeží, k následujícímu rozd�lení funkcí volného �asu: 

1) Výchovn�-vzd�lávací funkce – volný �as je relativn� dostupný prostor pro vý-

chovu a vzd�lávání, p�edstavuje p�íležitost pro získávání množství informací 

ze všech oblastí spole�enského života, kultury, v�dy, techniky, prost�ednictvím 

médií, odborné literatury a ú�asti na volno�asových aktivitách. Proces vzd�lá-

vání m�žeme realizovat formou skupinové práce, taky individuální prost�ed-

nictvím konzultací, poradenské �innosti, individuální p�ípravy na sout�že, na 

olympiády, st�edoškolskou odbornou �innost. Hry, tréningová �innost, cvi�ení 

a speciáln� zam��ený výcvikový program umož�ují formovat všelidské kvality, 

mravní city a vlastnosti, hodnotovou orientaci a životní styl. Obsah a zam��ení 

výchovného p�sobení by m�l respektovat pot�eby a zájmy jednotlivce i vý-

chovných skupin, pot�eby spole�nosti i prognostické programy. M�li bychom 

p�itom vzít do úvahy jisté limitující faktory nap�íklad v�k, pohlaví, zdravotní 

stav, regionální zvláštnosti apod. 
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2) Rekrea�n�-relaxa�ní funkce -  p�i formování osobnosti musíme mít na z�eteli i 

psychohygienické zásady a zásady pro udržení fyzického zdraví. Se z�etelem na 

odstran�ní pracovního vyp�tí, stresové zát�že ve škole, �i na pracovišti je po-

t�ebné do denního programu vhodn� za�azovat relaxa�ní cvi�ení, rekrea�ní po-

byt na �erstvém vzduchu, vycházky a výlety, v p�ípad� pot�eby i rehabilita�ní 

cvi�ení. T�lovýchovné, sportovní i turistické �innosti ve volném �ase kompen-

zují pom�rn� dlouhé sezení ve vyu�ování a jsou pro zdravý vývin d�tí a mládeže 

nepostradatelné. Podstatný je požadavek dodržování zásad bezpe�nosti �innosti. 

Dít� však krom� organizované �innosti, pot�ebuje i neorganizované spontánní 

aktivity ve spole�nosti svých sourozenc�, �i vrstevník�, anebo �as na individu-

ální oddych, �tení, �i poslouchání hudby. 

3) Sociální funkce – socializace je proces, v rámci kterého se jedinec adaptuje do 

sociálního prost�edí, poznává ho, kooperuje s ním, a stává se jeho �lenem. �lo-

v�k je bytostí bio-psycho-sociální, proto pot�ebuje žít v r�zných formálních  i 

neformálních skupinách. Jednotlivé typy výchovn�-vzd�lávacích za�ízení plní 

sociální funkci r�zným zp�sobem a v r�zné mí�e. D�ti si osvojují formy 

spole�enského chování, p�im��enou sociální komunikaci, formují si vztahy na 

r�zné úrovni, usilují o v�len�ní do sociální komunity. Osobitý význam má pro 

d�ti z málo podn�tného prost�edí a z rodin, které žijí na úrovni sociální 

odkázanosti. Pedagog má možnost eliminovat nedostatky rodinného prost�edí, 

nabídnout aktivity, kde by všechny d�ti mohly prezentovat svoje schopnosti, 

zru�nosti do takové míry, aby získaly p�im��ený sociální status. Takovým 

zp�sobem by se dostaly z periférie skupiny do centra pozornosti skupiny. Praxe 

potvrdila, že proces výchovy k prosociálnosti pozitivn� ovliv�uje sociální 

vztahy i klima ve skupin�. 4) Seberealiza�ní funkce – zájmová �innost ve volném �ase umož�uje ve v�tší, �i 

menší mí�e uspokojovat pot�eby, zájmy, ale i seberealizaci. P�im��ená vstupní i 

pr�b�žná motivace napomáhá rozvoji dispozic, vloh, nadání, talentu.  Sebeu-

platn�ní, které si p�ejeme obsahuje n�kolik aspekt� – sebepoznávání, sebefor-

mování, autoregulaci, autokultivaci, s osobitým z�etelem na náro�nost p�i pláno-

vání s p�ihlédnutím na horní hranici možností. I v této oblasti probíhá neustálý 

proces. Aktivita slouží osobnosti k vytvá�ení vnit�ní harmonie v souladu 

s harmonií vn�jšího prost�edí. Míru dosáhnuté vnit�ní stability potom p�enáší do 
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veškeré �innosti. Základním požadavkem je rozvoj a kultivace osobnosti. 

5) Preventivní funkce – krom� výchovného p�sobení �ast�ji ovliv�ují d�ti a mlá-

dež sociáln�-patologické jevy. Ve snaze snížit jejich ú�innost v pedagogické 

praxi se rozpracovávají r�zné programy prevencí, které se tradi�n� chápou ve 

t�ech rovinách: 

• primární prevence, která je ur�ená celé populaci, je zam��ená na 

zkoumání p�í�in drogové závislosti a s ní spojené kriminality, i d�-

sledkem t�chto jev�. I když má n�kolik spole�ných prvk� s poruchami 

socializace, považujeme za významné ovliv�ování jedinc� prost�ed-

nictvím efektivní výchovné skupiny (PEER programy), racionálního 

výužívání volného �asu, zajímavé zájmové �innosti, 

• sekundární prevence je zam��ená na rizikové skupiny a jednotlivce, u 

kterých se p�edpokládá, že se stanou nositeli protispole�enské �innos-

ti, 

• terciální prevence p�edstavuje proces resocializace s cílem zabránit 

recidiv�. Prevence je zam��ená na sociální prost�edí, na odstran�ní 

p�í�in nevhodného chování. 

1.3 Cíle a obsah výchovy ve volném �ase 

Výchovu �lov�ka m�žeme chápat ve dvou rovinách a dvou pohledech. V rovin� 

zám�rné a nezám�rné a z pohledu vychovávaného a vychovatele. Vychovávat znamená 

p�sobit na �lov�ka v r�zných sm�rech, v r�zném �asovém horizontu, v r�zném prost�edí a 

v r�zném v�ku. Cílem je harmonicky rozvíjet a kultivovat �innost, aby vychovávaný dosá-

hl sv�j životní cíl. Mám na mysli rozvoj intelektových, t�lesných, citových a sociálních 

schopností. Požadavkem je harmonický rozvoj s d�razem na p�irozenost cíl� a prost�edk� 

výchovy. 

Vzhledem k tomu, že mou úlohou v této práci není povídání o výchov� , ale pouká-

zání na výchovu ve volném �ase, posta�í snad jediná definice výchovy. Pelikán (1995, s. 

36) pod pojmem výchova chápe cílev�domé a zám�rné vytvá�ení a ovliv�ování podmínek 

umož�ujících optimální rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi a 

stimulující jeho vlastní snahu stát se autentickou, vnit�n� integrovanou a socializovanou 
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osobností. 

Z uvedené definice nám vyplývá jedna d�ležitá otázka: Co je teda výchovný cíl? 

Pod pojmem cíl rozumíme p�edstavu toho, �eho chceme ve výchovn�-vzd�lávacím 

procesu dosáhnout. P�i projektování cíle musíme mít na z�eteli aplikaci teoretických a 

praktických v�domostí, která je reflektována dobou a spole�ností, její dynamikou a sklad-

bou. D�ležitou úlohu tu sehrává perspektiva do budoucnosti, cíl tedy musí sledovat nejen 

sou�asnost, ale i požadavky budoucnosti. Kro�ková (2001, s. 82) považuje formulaci cíl� 

za jeden z nejvýznamn�jších problém� celého výchovn�-vzd�lávacího p�sobení. Dobrý cíl 

výchovy by m�l obsahovat následující funkce: 

• Orienta�ní a anticipa�ní – dob�e vymezené cíle výchovy poskytují vychovatel�m i 

vychovávaným správnou pedagogickou orientaci, pedagogický sm�r. P�edvídají pe-

dagogické možnosti a projektují výchovn�-vzd�lávací výsledky. 

• Motiva�ní a stimula�ní – spole�ensky a osobn� významné cíle mají pro všechny lidi, 

podílející se na výchov�, nezanedbatelný význam motiva�ní a stimula�ní. Podn�cují 

zdravou nespokojenost s dosáhnutou úrovní a orientují pozornost vychovatel� a vy-

chovávaných k dosahování vyty�ených perspektiv. 

• Realiza�ní funkce cíl� výchovy – správn� zvolené cíle pomáhají m�nit pedagogické 

p�edstavy na skute�nost. �ím p�esn�jší je projekt výchovn�-vzd�lávacích výsledk�, 

tím jednodušší, kvalitn�jší a efektivn�jší m�že být úsilí o jeho realizaci, tím  ú�inn�j-

ší je i zabezpe�ování dosahovaných výsledk�. 

• Regula�ní funkce cíl� výchovy – stálá konfrontace pr�b�žných a cílových údaj� 

dovoluje permanentní korekci a komplexní ú�inné �ízení celého pedagogického 

procesu. Jasné a jednozna�né cíle výchovy i sebevýchovy jsou p�edpokladem 

pedagogické kontroly a objektivn�jší diagnostiky výchovn�-vzd�lávacích výsledk� 

(Blížkovský, 1997, s. 121-122). 

Je t�eba však podotknout, že jakékoliv t�íd�ní je relativní, vychází z r�zných hledisek 

a je subjektivní pro autora, který ho vypracoval.   

Stanovení cíle je primárním znakem výchovy. Bez vymezení cíl� krátkodobých, 

st�edn�dobých a dlouhodobých není možné vychovávat. P�i plánování musíme brát 

v úvahu i v�kové a individuální zvláštnosti vychovávaného jedince. Cíl výchovy ve vol-
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ném �ase je odvozený z obecných cíl� výchovn�-vzd�lávací �innosti a reaguje na pot�eby 

spole�nosti (Kro�ková, 2004). Konkrétní cíle výchovy ve volném �ase ovliv�ují mnozí 

�initelé  a jejich poslání ur�uje konkrétní výchovný cíl, který sm��uje k napln�ní funkce 

výchovné, zdravotní, kompenza�ní, relaxa�ní, regenera�ní a sociální. A v sou�asnosti ak-

tuální funkce sociáln� patologické prevence. Výchova nemá za cíl vybavit d�ti a mládež 

v�domostmi, zru�nostmi a postoji, ale i schopnostmi odolávat nástrahám, které jim spole�-

nost p�ipravuje. Drogová závislost, rasová nesnášenlivost, agresivita apod. jsou dlouhodo-

bé trendy vývoje spole�nosti a je nutné na n� reagovat ve výchovném p�sobení. 

Nutné je p�ijat výchovu jako komplexní specifickou formu primární prevence. Cí-

lem výchovy ve volném �ase je nau�it jedince dob�e a kvalitn� využívat sv�j volný �as, 

chápat ho jako významnou spole�enskou hodnotu. Cíl výchovy ve volném �ase není jen 

vypl�ování volného �asu, ale je t�eba ho brát komplexn� jako sou�ást výchovného cíle. 

Cíle je možné konkretizovat z hlediska konkrétního za�azení poskytující výchovu 

ve volném �ase a podle p�sobení na ur�itou složku osobnosti. Podle funkcí za�azení je 

možné ur�it cíle výchovy ve volném �ase následovn�: 

• uspokojovat a kultivovat pot�eby, 

• seznamovat s možnými zájmovými aktivitami, 

• rozvíjet zájmy, 

• podporovat snahu o seberozvoj (Hofbauer, 2000). 

Výchovné cíle vyplývají ze sociální a preventivní funkce: 

• výchova k zodpov�dnosti za sebe a svoje zdraví, 

• posílení citových vazeb, 

• posílení komunika�ních zru�ností, 

• komunikovat ve skupin�, v sociálním prost�edí, 

• zvyšovat sociální kompetence, 

• osvojit si pravidla spole�enského chování (Pavková,1999). 

P�i stanovení cíl� výchovy ve volném �ase musíme vycházet z oficiálních doku-

ment� a materiál�. 



UTB ve Zlín�, Univerzitní institut 22 

 

 

 



UTB ve Zlín�, Univerzitní institut 23 

 

2 OBSAH VÝCHOVY VE VOLNÉM �ASE A JEHO REALIZACE 

I nejlepší vymezené cíle výchovy jsou jen ideály a ideální p�edstavou možných vý-

chovn�-vzd�lávacích výsledk�, svoje napln�ní nacházejí až v promítnutí se do obsahu vý-

chovy a v konkrétní realizaci. P�i tvorb� obsahu volného �asu je nevyhnutelné pamatovat 

na to, že jde o volný �as d�tí a mládeže, a mladý �lov�k by tyto aktivity m�l d�lat proto, že 

se mu to líbí, má z toho radost, m�že prožívat úsp�ch, nebo se dob�e cítit ve výchovné 

skupin�, kterou navšt�vuje a ne proto, že musí. 

Výchova ve volném �ase ve sm�ru pozitivních hodnot, která zásadn� ovliv�uje mo-

tivaci, postoje i konání �lov�ka nejen v d�tství, ale na celý život, je investicí státu do vý-

chovy d�tí, která se bohat� vrátí. V obsahu a p�i realizaci je d�ležité zam��it se na: 

♦ formování morálních hodnot u d�tí a mládeže, 

♦ zohledn�ní požadavk� pozitivní pohlavní a sexuální výchovy a p�ípravy na zodpo-

v�dné manželství a rodi�ovství, 

♦ zhodnocení výchovných aspekt� masmédií a kulturn�-spole�enských institucí, po-

skytovat oporu jednotlivci v jeho problémech, 

♦ �ešení psychických, zdravotních, sociálních problém� mládeže, 

♦ ochranu d�tí p�ed negativními psychosociálními jevy, v�novat víc prostoru a po-

zornosti duševním a duchovním �innostem, 

♦ vybírání �inností zam��ených víc na prosp�ch jiných, než jen na uspokojování indi-

viduálních zájm�. 

Pedagogicky významné aktivity ve volném �ase nap�. zahrnují: 

1. aktivity technické a manuální (ru�ní práce, p�stování kv�tin), 

2. aktivity fyzické (sport, turistika, rybá�ství) 

3. aktivity kulturn�-um�lecké: 

� receptivní (�tení, sledování televize, film�,   divadelních her, poslou-

chání rádia), 

� interpreta�ní a kreativní (literární, výtvarná, um�lecká produkce, hra 

na hudební nástroj, apod.), 
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4. aktivity vzd�lávací (mimo školské formy vzd�lávání, kurzy, samo vzd�lávání), 

5. aktivity spole�enské: 

� formální (v organizacích) 

� neformální (sch�zky, oslavy, návšt�vy apod.), 

6. hry, sb�ratelství, 

7. rekreace, odpo�inek (Blížkovský, 1997, s.140). 

V otázkách praktické realizace výchovy ve volném �ase má náš model pedagogiky 

volného �asu pom�rn� vyjasn�nou strukturu. Neodmyslitelnou úlohu p�i napl�ování vý-

chovných cíl� sehrávají �initelé výchovy ve volném �ase: 

• škola a u�itelé v dob� mimo vyu�ování (mimo školská �innost školských za�í-

zení – školské kluby d�tí, školní družiny, domovy mládeže, kroužky základ-

ních a st�edních škol), 

• centra volného �asu (st�ediska pro volný �as d�tí a mládeže), 

• sv�tské a církevní d�tské a mládežnické organizace, 

• speciální státní, soukromé a nada�ní výchovné instituce, 

• odborové, sportovní, zdravotnické, ekologické a další organizace, které vstupu-

jí v rámci svoji specifické programové �innosti do výchovy d�tí a mládeže, 

• církve a církevní organizace (�innost farských ú�ad�), 

• mládežnické složky politických organizace atd. 

Pokud jde o letní tábory -  jako specifickou volno�asovou aktivitu, ty jsou sou�ástí 

práce center volného �asu, podnik�, spole�enských organizací pro d�ti, p�íp. dalších orga-

nizací. 

2.1 Zájmové aktivity 

Zájmová �innost je d�ležitým faktorem a východiskem pro rozpracování obsahu 

výchovy ve volném �ase. 

Pojem zájem je mnohovýznamový. Vyjad�uje soust�ed�ní mysli na n�jaký p�edm�t, 

anebo jev, zvýšenou pozornost o n�koho, n�co, zisk, prosp�ch, užitek hmotný, anebo 
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mravní, náklonnost k n��emu, zálibu v n��em (Ivanková – Šalingová, 1993, s. 842). Zájem 

je motiv, který p�sobí tím, že si uv�domujeme jeho význam a emociální p�itažlivost. 

V každém zájmu jsou obvykle v ur�ité mí�e zastoupené oba dva momenty, avšak jejich 

vzájemný vztah p�i r�zné úrovni uv�domování m�že být r�zný (Rubinštejn, 1967, s. 667). 

Zájem charakterizujeme jako osobnostní vlastnost vyjád�enou vztahem 

k p�edm�t�m a jev�m, které si �lov�k osvojuje se zvláštním významem. Vzbuzuje sám 

snahu po získání a poznávání, ovládání �i porozum�ní. Takto charakterizovanou osobnost-

ní vlastnost promítá do své �innosti a vykonává s prožitkem. 

V�tšina psycholog� a pedagog� p�i charakteristice pojmu zájem se opírá o d�lení 

podle P�íhody (1974), který vymezuje p�edevším tyto znaky: 

� základem zájmu je individuální pot�eba,  

� zájem je vždy výb�rový: osobnost n�které p�edm�ty, anebo �innosti zamítá, ji-

né up�ednost�uje, 

� povaha zájmu je závislá na charakteru a osobnosti �lov�ka, 

� podstatu zájmu je možné podmínit a posilnit výchovným p�sobením, 

� vývoj zájmu postupuje od pot�eb biologických k sociálním a kulturním. 

Zájem osobnosti nebereme izolovan�, protože se vždy váže k jistým p�edm�t�m, 

jev�m, anebo �innosti. Zájem o �innost podporuje iniciativu, aktivitu, hledání nových zp�-

sob� �ešení úlohy, touhu d�lat všechno lepší. Na vytvá�ení a rozvíjení zájm� má vliv vý-

chova a prost�edí. Z pedagogického hlediska pokládáme  zájmy za významné: 

� p�i utvá�ení osobnosti (z hlediska jejich struktury i jejich vztahu k p�edm�t�m a 

jev�m objektivní skute�nosti) v procesech vývinu a u�ení, 

� p�i poznávání osobnosti (jako celku i v jednotlivých projevech,v �innosti), 

v teoretické i praktické rovin�, 

� p�i výchovném p�sobení na formování všestranné a harmonicky rozvinuté 

osobnosti a osobnostn� z hlediska profesionální orientace a výchovy 

k povolání a jeho v�le (Kratochvílová, 1985, s. 18-19). 

U d�tí se objevují nové zájmy, staré se ztrácejí a to podle toho, jak se v život� zapo-

jují do nových úloh, které vyplývají ze životních situací. Nový zájem m�že vzniknout 
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v p�ímé návaznosti na p�edcházející, zapojením se do nové sociální skupiny, pod vlivem 

nových vztah� mezi lidmi. Vznik nových zájm� u d�tí a dospívajících závisí na mnoho-

stranném systému podmínek, které determinují formování osobnosti. Zájmy d�tí mladšího 

školního v�ku jsou r�znorodé a v�tšinou nemají dlouhodobé trvání. Ve st�edním školním 

v�ku m�žeme konstatovat, že se zájmy prohlubují, koncentrují a mají v�tšinou dlouhodo-

b�jší charakter.  

J. Faltýsková (2002, s. 23-24) charakterizuje následující obsahové �len�ní zájmové 

�innosti podle zam��ení (pro úplnost jsem obsahové �len�ní doplnila konkrétn�jším vnit�-

ním �len�ním): 

� v�decko-technické a v�decké – biologické, modelá�ské, apod., 

� technicko-praktické – kroužky šikovných rukou r�zného zam��ení, 

� spole�ensko-v�dní – vlastiv�dné, historické, jazykové, 

� p�írodov�dné – v�ela�ské, rybá�ské, 

� esteticko-výchovné – výtvarné, hudební, dramatické, 

� t�lovýchovné, sportovní a turistické – atletika, sportovní hry, plavání. 

2.2 Školské a mimoškolské za�ízení 

2.2.1 Školní družina 

Školní družina (dále jen ŠD) je základním �lánkem za�ízení výchovy mimo vyu�o-

vání a je z�izována podle zákona �. 76/1978 Sb. o školských za�ízeních a vyhlášky MŠMT �. 

74/2005 Sb. o školních družinách a školních klubech. ŠD jsou z�izovány p�i základních 

školách, nebo mohou být z�ízeny jako samostatné školské za�ízení. 

ŠD není pokra�ováním školního vyu�ování a jejím hlavním posláním je zabezpe�e-

ní zájmové �innosti, odpo�inku a rekreace žák�. Mimo �innost výchovn� vzd�lávací plní ŠD 

i funkci sociální. ŠD m�že v rámci své b�žné �innosti z�izovat zájmové kroužky a další 

�innosti (jako nap�. výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce). �innost ŠD je vymezena 

dobou bezprost�edn� p�ed nebo po školním vyu�ování a odchodem žák� dom�. 

Svou funkci v pé�i o žáky v dob� mimo vyu�ování napl�uje ŠD následujícími �in-

nostmi: 
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1) Odpo�inkové �innosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se za�azují nej-

�ast�ji po ob�d�, pop�. ráno pro žáky, kte�í brzy vstávají a dále dle pot�eby 

kdykoliv b�hem dne. Klid m�že být na l�žku �i koberci. Tuto funkci mohou 

plnit také klidové hry, �i jiné klidné zájmové �innosti, nap�. poslech. 

2) Rekrea�ní �innosti slouží k regeneraci sil, p�evažuje v nich odpo�inek aktivní 

s náro�n�jšími pohybovými prvky. 

3) Zájmové �innosti rozvíjí osobnost žáka. Umož�ují žák�m seberealizaci (pop�. 

kompenzaci možných školních neúsp�ch�  žáka), i další rozvoj pohybových 

dovedností a poznání.  

4) P�íprava na vyu�ování zahrnuje okruh �inností souvisejících s pln�ním škol-

ních povinností, není však legislativn� stanovena jako povinná �innost ŠD. 

�innosti ŠD se zpracovávají do celoro�ních a m�sí�ních plán� ŠD, pop�. týdenních 

plán� �innosti jednotlivých odd�lení. 

Základní organiza�ní jednotkou je odd�lení. Maximální po�et žák� v odd�lení je 

30. Za�azování a po�ty žák� ve ŠD p�i speciálních a zvláštních školách se �ídí ustanovením 

§ 3 a 10 vyhlášky MŠMT �. 127/1997 Sb. , o speciálních školách a speciálních mate�ských 

školách.  ŠD je ur�ena žák�m p�edevším 1.stupn� základních škol a žáci do ní dochází 

zpravidla pravideln�.  

Pé�i o d�ti a jejich bezpe�nost zajiš	uje vychovatelka, která je iniciátorem a pr�-

vodcem dít�te p�i �innostech, které motivuje, navozuje, p�ímo nebo nep�ímo �ídí, hodnotí. 

Vychovatelka má probouzet v d�tech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, 

chu	 dívat se kolem sebe a podn�ty vnímat. Má podn�covat a rozvíjet p�irozenou zvídavost 

dít�te, chu	 objevovat i odvahu projevit se a ukázat. Tyto žádoucí projevy pak p�im��en� 

oce�ovat a  chválit.  

Pro svou �innost využívá ŠD vlastní prostory školy, které svým vybavením a uspo-

�ádáním odpovídají pot�ebám d�tí.  
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2.2.2 Školní klub d�tí 

Z�izovatelem školských klub� je školská samospráva, obec, církev, anebo právnic-

ká osoba. Navazuje na výchovn� vzd�lávací �innost školy. Není však p�ímým pokra�ová-

ním vyu�ování, ani je nenahrazuje. Zpravidla se �ídí pevným rozvrhem �inností, který se 

m�ní týdn� a denn� a respektuje všechny náležitosti zásad psychohygieny, zájm� d�tí a 

v�kových, t�lesných a speciálních osobitostí. Provoz t�chto za�ízení bývá po dobu celého 

roku, nej�ast�ji po dobu školního roku. Výjimkou jsou jen dny pracovního klidu. Vnit�ní 

uspo�ádání t�chto za�ízení se rozd�luje podle v�ku, zájm� a místa bydlišt� d�tí. Školský 

klub zabezpe�uje �innosti odpo�inkové, rekrea�ní, spole�enské a zájmové �innosti a p�í-

pravu na vyu�ování. 

2.2.3 Škola v p�írod� 

Škola v p�írod� je výchovn�-vzd�lávací a zotavovací institucí. Umož�uje tu  pobyt 

d�tí z mate�ské a základní školy ve „zdravotn� nezávadném“ prost�edí. Školy tohoto typu 

se z�izují v rekrea�ních a horských oblastech. Úlohou t�chto škol je upevnit zdraví d�tí 

z region�, kde je ohrožený vývin d�tského organismu. Sou�ástí „pobyt�“ v t�chto za�íze-

ních je vyu�ovací proces, který probíhá podle u�ebních osnov, anebo s alternativním pro-

gramem. U�ební proces je rozší�ený více o p�írodov�dné p�edm�ty, t�lesnou, pracovní a 

výtvarnou výchovu než o vyu�ování jiných p�edm�t�, podle možností prost�edí, alternativ-

ním zp�sobem. Za alternativní zp�soby považujeme to, že výuka probíhá formou „nestan-

dardních“ didaktických, konstruktivních a tvo�ivých her. 

Pobyt ve škole probíhá v turnusech. Nejoptimáln�jší �asový úsek je dvou až t�ítý-

denní turnus, ale v sou�asnosti jde spíš o možnosti finan�ní. Výdaje na pobyt platí škola ze 

svého rozpo�tu a z p�ísp�vk� rodi�� a sponzor� školy. Škola v p�írod� tedy spl�uje všech-

ny p�edpoklady pro kvalitní výchovn�-vzd�lávací proces. Je cílev�domým, zám�rným, 

systematickým a plánovacím procesem, tj. jsou zde napln�né všechny atributy výchovného 

a vzd�lávacího procesu. 

2.2.4 Centrum volného �asu 

Centrum volného �asu je výchovn�-vzd�lávací institucí, která je v provozu po celý 

rok. �lení se na úseky, odd�lení a zájmové útvary. Pro d�ti se speciálními pot�ebami se 

z�izují speciální zájmové útvary. Zájmové útvary je možné z�izovat i pro rodi�e s d�tmi a 
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mládež s r�znými problémy. 

Centra volného �asu jsou prost�edkem státní starostlivosti o d�ti a mládež, které ur-

�ují zam��ení t�chto za�ízení. Právn� jsou centra „ošet�ené“ zákonnými úpravami a vy-

hláškami MŠMT. 

2.2.5 Domov mládeže 

Domov mládeže je výchovn�-vzd�lávací za�ízení ur�ené žák�m st�edních škol. 

V systému návaznosti výchovn�-vzd�lávacích institucí následuje po rodin� a škole. Posky-

tuje ubytování, stravování a cílev�domou výchovnou �innost ve volném �ase. Respektuje 

pot�eby, vysp�lost a zájmy osob využívajících toto za�ízení. �innost s provozem spadá pod 

resort MŠMT a pod jeho metodickou práci. Proto je i p�esn� daná struktura uspo�ádání, 

organizace a vnit�ní po�ádek. Vnit�ní po�ádek obsahuje práva a povinnosti ubytování, den-

ního režimu a �asu na studium a vlastní �innost a je v souladu s metodickými pokyny 

MŠMT. V domov� mládeže pracují pracovníci, kte�í jsou za�azení do funkcí vychovatel, 

pomocný vychovatel a obslužný personál (kucha�, uklíze�ka apod.). 

2.3 N�které ob�anské sdružení d�tí a mládeže 

2.3.1 Skauting 

Skauting je dobrovolná, nezávislá, nepolitická organizace pro mladé lidi, p�ístupná 

všem bez rozdílu p�vodu, národnosti, rasy anebo náboženství, kte�í cht�jí žít a konat 

v souladu s cílem, principy a metodami stanovenými zakladatelem hnutí Robertem  Baden-

Powelom. 

Cílem skautingu je pomoci mladým lidem dosáhnout jejich plného fyzického, inte-

lektuálního, sociálního a duchovního rozvoje jak jednotlivc�, tak i zodpov�dných ob�an� a 

aktivních �len� místních, národních a mezinárodních spole�enství. 

Výchovná �innost se odvíjí od t�í základních princip� a má poslání p�isp�t 

k plnému rozvoji mladého �lov�ka. 

Principy: 

a) povinnost v��i Bohu 

b) povinnost v��i jiným 
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c) povinnost v��i sob� 

Metodou pro dosáhnutí cíle je systém postupné sebevýchovy založený na: 

a) p�ijetí dobrovolného závazku prost�ednictvím zákona a slibu, 

b) u�ení se pomocí �inností, 

c) �lenství v malých skupinách (družinách), postupném objevování a p�ijímání zodpo-

v�dnosti pod vedením dosp�lých a výchov� k samostatnosti, zam��ené na rozvoj cha-

rakteru, spolehlivosti a schopnosti spolupracovat a vést druhé, 

d) postupných a stimulujících programech r�znorodých �inností vycházejících ze zájm� 

�len�, zahrnujících hry a cvi�ení užite�né zru�nosti a služby pro spole�nost, odehráva-

jící se v�tšinou pod širým nebem a v kontaktu s p�írodou. 

�lenové se rozd�lují do t�chto v�kových kategorií: 

a) Vl�ata / V�elky (6-10 rok�) 

b) Skauti / Skautky (10-15 rok�) 

c) Renger / Rowers (15-19 rok�) 

d) Dosp�lí s mladým duchem 

2.3.2 Sdružení k�es	anských spole�enství mládeže 

Sdružení k�es	anských spole�enství mládeže je neziskovou organizací založenou 

v roce 1990, jeho �innost nesouvisí s �inností žádné politické strany. 

Cílem Sdružení k�es	anských spole�enství mládeže (dále jen SKSM) je formovat 

mladého �lov�ka v k�es	anskou osobnost s uceleným pohledem na život a u�it ho žít 

v ob�anské spole�nosti praktickým duchovním životem založeným na Božím slov�. P�i-

pravovat ho na život v rodin� a vychovávat ho, aby vnášel k�es	anské, etické a morální 

principy do všech projev� života. 

Základem SKSM jsou spole�enství, jejichž �lenové se setkávají každý anebo každý 

druhý týden. Malé spole�enství v ur�ité oblasti vytvá�í oblastní centrum. Charakteristika 

�innosti: 

� hlavními prost�edky života a �innosti sdružení jsou malé spole�enství, 

� sociální a charitativní aktivity, 



UTB ve Zlín�, Univerzitní institut 31 

 

� kurzy a seminá�e, 

� vydávání �asopis� a metodických materiál� pro vedoucí spole�enství. 

2.3.3 YMCA 

YMCA  je  sou�ástí celosv�tového hnutí YMCA (K�es	anské sdružení mladých lidí 

– Yong Men´s Christian Association) je k�es	ansky orientované, dobrovolné, nepolitické 

sdružení, jejichž úlohami (cíli) jsou služby a pomoc mladým lidem pro harmonický rozvoj 

t�lesné, duševní a duchovní složky osobnosti. P�i své práci vychází s k�es	anských ideál� a 

navazuje na domácí i zahrani�ní kulturní a historické tradice. 

Je hnutím služby i pomoci a usiluje dosáhnout svého cíle t�mito prost�edky: 

� Organizuje spole�enské aktivity pro mládež. 

� Po�ádá biblické hodiny a kurzy, vede mladé lidi ke �tení Bible, vytvá�í diskusní kluby. 

� Po�ádá tábory pro mládež s k�es	anským duchovním, sportovním, vzd�lávacím, eko-

logickým a rekrea�ním programem. 

� Po�ádá sportovní, turistické, ekologické a kulturní akce a slavnosti, organizuje celo-

ro�ní pracující skupiny mladých lidí. 

� Vydává knihy a �asopisy, které napomáhají duchovní náklonnosti a zvyšují vzd�la-

nostní, kulturní, odbornou a sportovní úrove� mládeže. 

� Pro pln�ní svého poslání sdružení získává z �ad mladých lidí dobrovolníky pro vede-

ní jednotlivých aktivit a  vede je i k nesobecké práci pro blaho celku. 

� Spolupracuje s národními, regionálními a místními sdruženími – �leny Evropské a 

Sv�tové aliance YMCA i o ostatními organizacemi d�tí a mládeže podobného zam�-

�ení. 

� Organizuje humanitární a charitativní akce na pomoc odkázaným lidem doma i 

v zahrani�í. 

� Na realizování svých zám�r� vykonává podnikatelskou a obchodní �innost, zisk kte-

rý se použije na podporu neziskových �inností. 

Ob�anské sdružení d�tí a mládeže p�edstavuje proti školám a školským za�ízením 

základní element ve vytvá�ení podmínek pro aktivní využívání volného �asu d�tí a mláde-
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že. Ob�anské sdružení d�tí a mládeže jsou nejlepší školou demokracie, posiln�ní ú�astí 

d�tí a mládeže na spolurozhodování je zárove� posiln�ním jejich participací na spole�en-

ském život�. Ú�astí na život� m�st a obcí se vytvá�í možnost ob�ansky se s nimi identifi-

kovat a nez�stávat jen pasivními obyvateli. Mladí lidé se tak mohou stát aktivními ú�astní-

ky sociálních zm�n ve svém okolí. Mimovládní neziskové ob�anské sdružení svou �inností 

významnou m�rou dopl�uje a obohacuje výchovn�-vzd�lávací funkci školy a rodiny. 

Umož�uje d�tem a mládeži rozvíjet p�irozeným zp�sobem jejich schopnosti, talent a p�i-

pravují je na budoucí život. 

Dotace jsou poskytnuté ob�anským sdružením, nadacím a zájmovým sdružením 

právnických osob ze státního rozpo�tu �eské republiky prost�ednictvím rozpo�tu úst�ed-

ních orgán�. 
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3 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MENTÁLNÍ RETARDACE 

3.1 Mentální retardace 

Termín mentální retardace (z lat. Mens, 2. p. mentis – mysl, retardace - zaostávat) 

byl uveden ve t�icátých letech 20. století Americkou spole�ností pro mentální definici. 

Definování MR je ovlivn�no �adou faktor� a kritérií. 

Z hlediska posouzení inteligen�ního kvocientu (dále jen IQ) jde o kvalitní vyjád�ení 

rozsahu postižení na základ� vyšet�ení stupn� intelektu. V sou�asnosti je za MR považo-

ván jedinec s IQ 70 a níže. Toto jednostranné chápání MR bývá �asto podrobováno kritice, 

kdy je poukazováno na nutnost sledování dalších aspekt� lidského chování. 

 Z pohledu biologických faktor� je MR pojímána jako trvalé poškození poznávací 

�innosti, která vznikla v d�sledku organického poškození mozku. Takto chápe MR  S. J.  

Rubinštejnová. M. Sovák definuje oligofrenii (slabomyslnost) jako poruchu vývoje všech 

psychických funkcí, nejvíce však funkcí rozumových, která má r�zné p�í�iny  a rozli�ný 

základ patologicko – anatomický. 

Sociální hledisko je v definicích zastoupeno tezí o trvalém snížení schopnosti je-

dince pln� se socializovat. Dále je zd�raz�ován faktor vývojový, možnosti vzd�lávání a 

výchovy, hledisko terapeutické, prognostické a symptomatologické kritérium aj. 

O syntézu všech hledisek se v definování MR pokusil Dolejší. Podle n�ho je MR 

vývojová porucha integrace psychických funkcí r�zné hierarchie s variabilní ohrani�eností 

a celkovou subnormální inteligencí, závislá na  n�kterých  z t�chto �initel�: nedostatcích 

genetických vloh, porušování stavu anatomicko – fyziologickém a funkce mozku a jeho 

zrání, nedostate�ném nasycování základních psychických pot�eb dít�te vlivem deprivace 

senzorické, emo�ní a kulturní, zvláštnostech vývoje motivace, zejména negativních zkuše-

nostech individua po opakovaných stavech frustrace i stresu, na typologických zvláštnos-

tech vývoje individua. 

 Od roku 1992 vstoupila v platnost 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí zpra-

cována Sv�tovou zdravotnickou organizací v Ženev�, která vymezila jednotlivé stupn� 

oligofrenie pomocí IQ a rozd�lila MR do  �ty�i kategorii: 

� lehká MR, IQ 50 – 69, kam pat�í lehká slabomyslnost, lehká mentální subnor-

malita, debilita, 
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� st�ední MR, IQ 35 – 49,  kam pat�í st�ední mentální subnormalita, st�edním sla-

bomyslnost, imbecilita, 

� t�žká MR, IQ 20 –34,  kam pat�í t�žká mentální subnormalita, hluboká slabo-

myslnost, idioimbecilita, 

� hluboká MR, IQ je nižší než 20, pat�í sem hluboká mentální subnormalita, hlu-

boká slabomyslnost, idiocie. 

P�í�inou  MR je organické poškození mozku. Podle vývojového období, v n�mž  

k mentálnímu poškození došlo, se rozlišuje oligofrenie, která se zpravidla pojímá jako 

opožd�ní duševního vývoje na podklad� d�di�ném a vrozeném, a demence, jež se chápe 

jako d�sledek poškození mozku r�zného druhu v  pr�b�hu života jedince. 

Za mentáln� postižené se nepovažují osoby, u nichž došlo k zaostávání vývoje ro-

zumových schopností z jiných d�vod�,  než je poškození mozku, a jejichž psychické pro-

cesy probíhají normálním zp�sobem, to znamená d�ti výchovn� zanedbané, d�ti i dosp�lí 

se závažnými emo�ními poruchami nebo d�ti se smyslovým postižením, které, není-li v�as 

rozpoznáno, m�že zp�sobit opožd�ní psychického vývoje. Tyto stavy napodobující dušev-

ní opožd�ní n�kte�í auto�i ozna�ují jako pseudooligofrenie. 

3.2 Specifika poznávacích proces
 mentáln� retardovaných 

Z hlediska bezprost�edního poznání vykazují MR zpomalenost a snížený rozsah 

zrakového vnímání, nediferencovanost po�itk� a vjem�, nedostate�né prostorové vnímání, 

sníženou citlivost hmatových vjem�, nedostate�ný proces analýzy v korové �ásti analyzá-

toru vedoucí  ke špatné koordinaci pohybu.  Pro akustický analyzátor je charakteristická 

opožd�ná diferenciace foném� a jejich zkreslení, nedokonalé vnímání �asu a prostoru. 

Myšlení MR je ztíženo p�ílišnou konkrétností, je neschopno vyšší abstrakce a gene-

ralizace, nep�esností a chybami v analýze a syntéze. Myšlení je ned�sledné, vyzna�uje se 

slabou �ídící funkcí a zna�nou nekriti�ností, pojmy se tvo�í t�žkopádn� a úsudky jsou ne-

p�esné. �e� bývá u MR �asto deformována, nacházíme nedostatky v rozvoji fonematické-

ho sluchu, nedostatky v artikulaci. 

Z podstaty mentálního postižení plyne defekt obsahu sd�lení, tj. nedostate�ná 

schopnost rozum�ní, hodnocení, rozhodování a programování �e�i v integrátoru faktických 

funkcí. U oligofrenie je typická malá slovní zásoba, nedokonalá gramatika, vyjad�ování 
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v jednoduchých v�tách, zna�ný agramatismus a vynechávání �ástí v�ty. 

Také pam�	 MR vykazuje ur�itá specifika. Postižení se vše nové osvojují pomalu a 

až po mnoho�etném opakování. Nau�ené rychle zapomínají a pam�tní stopy se vybavují 

nep�esn�, v�domosti neumí v�as uplatnit v praxi. Ke zvláštnostem pam�ti MR pat�í také 

nekvalitní t�íd�ní pam�tních stop, p�evládá u nich spíše mechanická pam�	. 

Zám�rná pozornost mentáln� postižených osob vykazuje nízký rozsah sledovaného 

pole, nestálost a snadnou unavitelnost, sníženou schopnost rozd�lit pozornost na více �in-

ností. MR žák je schopen více udržet zám�rnou pozornost maximáln� po dobu 15 až 20 

minut. 

3.3 Specifika motorických schopností mentáln� retardovaných        

Omezení nebo porušení duševního vývoje postihuje i schopnosti pohybové, a to jak  

v poznávání, rozlišování a hodnocení pohyb�, tak i v osvojování pohybových dovedností a 

návyk�. 

Po stránce poznávání a rozlišování  pohyb� se projevují nedostatky v diferenciaci 

rozdílných pohyb�. MR jedinec nerozlišuje dost p�esn� ur�itý pohyb od jiných, podobných 

pohyb� a stejn� nep�esn� si pak tento pohyb osvojuje. 

P�i vytvo�ení pohybových dovedností a návyk� se projevuje nedostatek schopností 

spojovat a koordinovat jednotlivé pohyby. Jde tedy o celkové omezení analyticko – synte-

tické pohybové �innosti. 

Osvojování pohybových dovedností je mnohdy ztíženo též oslabenou schopností 

emocionální a volní. MR jedinec nemá n�kdy dostate�ný zájem a pevnou v�li, aby se u�il 

ur�itým motorickým dovednostem a aby je dostate�n� dlouho opakoval až k získání pohy-

bových návyk�. P�i provád�ní pohyb� se projevuje nedostatek intelektu zejména ve volb� 

vhodných a ú�elných pohyb�, v nedostatku zábran p�i provád�ní pohyb� nevhodných až 

nebezpe�ných. 

Nedostatek v�le setrvat p�i ur�ité �innosti delší dobu zp�sobuje, že slabomyslné dí-

t� je p�i pohybové �innosti a práci rozt�kané. Stálost závisí p�edevším na citovém vztahu 

k dít�ti k pohybové �innosti. Jestliže se poda�í vzbudit dostate�n� silný zájem o ur�itou 

�innost, pak ji provádí houževnat� a vytrvale. U MR mládeže závisí výchovný úsp�ch 

p�edevším na vhodné motivaci a tím i vzbuzení zájmu. 
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3.4 Specifika procesu u�ení mentáln� retardovaných 

U�ení v širším slova smyslu je zp�sob adaptace organismu na prost�edí a to formou 

akomodace – když se prost�edí p�izp�sobuje �i formou asimilace – jestliže si prost�edí p�i-

zp�sobuje. V užším slova smyslu m�žeme u�ení chápat jako tu složku u�ebního procesu, 

v niž si subjekt osvojuje v�domosti, dovednosti, návyky,  postoje, zájmy a rozvíjí duševní 

a t�lesné vlastnosti. Rozlišujeme tyto druhy u�ení: podmi�ováním, percep�n� motorické, 

verbální, pojmové a u�ení �ešením problému. 

1. U�ení podmi�ováním vychází z klasického podmi�ování I. P. Pavlova.  Pod-

kladem je fyziologická �innost organismu – tvorba podmín�ných reflex�. P�es-

tože se jedná o u�ení na prvosignální úrovni vyšší nervové �innosti, je p�ístup-

né i osobám  s t�žkým mentálním defektem. P�evážn� na úrovni u�ení podmi-

�ováním probíhá výchova jedinc� se st�edním stupn�m mentální retardace 

k elementární pracovní �innosti na chrán�ných pracovištích, ale i mechanismus 

automatizování sebeobslužných návyk� u jedinc� v pásmu t�žké duševní zao-

stalosti. 

2. Percep�ní motorické u�ení je u�ení manuálním zru�nostem, návyk� a opera-

cím. Tento druh u�ení jsou schopni osvojit si MR na úrovni lehké duševní zao-

stalosti, žáci v dolním pásmu lehké slabomyslnosti z�stávají se svými mož-

nostmi na tomto limitu u�ení. 

3. Verbální u�ení je nejrozší�en�jší druh u�ení spo�ívající v osvojení sekvence re-

akcí, jež mají verbální povahu. Pro verbální u�ení je podstatné memorování. 

Tento druh u�ení má velký význam pro MR, nebo	 tvo�í základnu pro pojmo-

tvorný proces. Verbální u�ení je MR jedinci  akceptováno, je jim vlastní, pro-

tože klade d�raz v�tšinou pouze na pam�tní funkce, jež nejsou tak postižené 

jako proces abstrakce, nezbytný u vyšších forem u�ení. 

4. Pojmové u�ení je osvojování si spole�né odpov�di na r�zné podn�ty, které 

však vykazují n�které spole�né rysy. P�i tvo�ení pojm� je nejd�ležit�jší analý-

za a syntéza. V pojmovém u�ení má výsostné postavení abstrakce. Slovo je 

prost�edkem spojení psychických zážitk� v pojem, slouží jak k vytvo�ení, tak i 

k fixaci a p�edání obsahu pojmu jiným osobám. Pojmové u�ení zvládnou jen 

žáci s lehkým pop�ípad� st�edním pásmem lehké slabomyslnosti.  
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K u�ení �ešení problému je nutná schopnost logického myšlení, �innost jež je MR 

osobám cizí. Myšlení MR se vyzna�uje slabou �ídící úlohou a pokud si dít� osvojí jednot-

livé myšlenkové operace, neumí je aplikovat na konkrétní úlohy. MR nejsou schopni 

domyslet své jednání, hned p�istupují k �ešení úkol�, aniž by se v nich orientovali. Zna�ná 

nekriti�nost myšlení pak nedovoluje pochybovat o svých úsudcích a srovnat je 

s požadavky reality. 

3.5 Socializace mentáln� retardovaných 

Socializace je proces utvá�ení osobnosti a její kultivace. Sou�asn� se vznikáním 

osobnosti dochází k osvojování kultury a za�le�ování individua do systému spole�enských 

vztah�. Socializace je celoživotním, ontogenetickým procesem, který byl d�íve chápán 

pouze jako psychický jev charakteristický pro vývoj dít�te, avšak v sou�asnosti zkoumáme 

socializaci individua v pr�b�hu celého života. 

Základním psychickým mechanismem je sociální u�ení, v n�mž dochází 

k osvojování si r�zných názor�, postoj� a hodnot, r�zných forem reagování a sociálních 

rolí. Z tohoto hlediska je socializace procesem, v n�mž se kultivuje myšlení a cít�ní indivi-

dua, ale také jeho chování v souhlasu s danými sociálními normami a rolemi. Proces socia-

lizace postihuje všechny složky duševního života �lov�ka, je to proces vytvá�ení nových 

vlastností na základ� starých kvalit, které se však z �ásti mohou uchovávat v nových sou-

vislostech. 

Také proces socializace MR je celoživotním jevem. Mezi aktivitami, kterými se 

MR subjekt ve spole�nosti projevuje, má nesporn� rozhodující význam pracovní �innost, 

která je sou�asn� i zdrojem dalšího vývoje. Úrove� socializace je nepochybn� primárním 

kritériem úsp�šnosti výchovn� vzd�lávacího p�sobení školy a nazna�uje budoucí adaptaci 

v kolektivu spolužák�, v partnerských vztazích, v zam�stnání i v život� v�bec. 

Míra zapojení defektního jedince do pracovního a do spole�enského života není u 

všech stejná. Lze rozeznávat n�kolik stup�� socializace: 

1)  Integrace – tj. naprosté zapojení a plné splynutí defektního jedince se spole�-

ností zdravých lidí, a to ve výchov� a vzd�lání, v pracovním uplatn�ní i ve spo-

le�enském soužití. Jedinec se stává zcela nezávislým a samostatným nebo	 byl 

úpln� a beze zbytku zbaven defektivity, s níž se dokázal i subjektivn� vyrov-
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nat. 

2) Adaptace – tj. p�izp�sobení defektního jedince spole�enskému prost�edí, které 

je však možné pouze za ur�itých podmínek. Jsou nutné jisté ohledy na indivi-

duální vlastnosti, schopnosti i pot�eby jedince. Jedinec, který nebyl zbaven de-

fektivity beze zbytku, je samostatný pouze za ur�itých okolností a ohled�. 

3) Utilita – tj. sociální upot�ebitelnost defektního jedince, jehož možnosti rozvoje 

jsou omezené. Jeho pracovní i spole�enské uplatn�ní se m�že realizovat za do-

hledu a �ízení ze strany osob jiných. Takový jedinec, jehož defektivita nebyla 

z valné �ásti odstran�na, není úpln� samostatný, nebo	 ve svém uplatn�ní je 

závislý na osobách jiných. 

4) Inferiorita – tady už jde o sociální nepoužitelnost s vy�len�ním ze spole�nosti. 

Jde o individua zcela nesamostatná, odkázaná na pé�i jiných. Defektivita je tu 

takového stupn�, že nelze mluvit jenom o poruše, ale o nevytvo�ení, pop�. ztrá-

t� sociálních vztah�. Zde již nelze mluvit o socializaci a zbývá pouze segrega-

ce. 

Úplná socializace je možná ve form� integrace, pop�. adaptace. Pouze �áste�n� se 

mohou socializovat jedinci pat�ící do skupiny utility (sociální upot�ebitelnosti). Pro jedince 

sociáln� inferiorní zbývá pouze segregace. 

Lidé s mentálním postižením jsou svým handicapem mnohem více než všechny 

ostatní skupiny ob�an� se zdravotním  postižením omezení ve svých možnostech ú�astnit 

se života spole�nosti a pracovních �inností na stejné úrovni jako ostatní. 
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II. PRAKTICKÁ �ÁST 
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4 VZ��LÁVACÍ PROGRAMY 

4.1 Vzd�lávací program ŠD na Základní škole a mate�ské škole speciál-

ní v Uherském Hradišti 

Školní družina ve svých �innostech aktivn� navazuje na školní práci a prohlubování 

dosažených v�domostí a dovedností. 

 Hlavní úkoly ŠD:  

� upev�ovat  a rozvíjet hygienické návyky a sebeobslužné �innosti, 

� posilovat a rozvíjet vzájemné vztahy mezi d�tmi a kladný vztah ke škole, 

� podporovat ve svých �innostech za�len�ní d�tí do spole�nosti, jejich celkový rozvoj a 

adaptaci na r�zné životní situace a spole�enské prost�edí, 

� p�i práci  uplat�ovat individuální p�istup k d�tem a jejich možnostem p�i práci, 

� rozvíjet estetické cít�ní, podílet se na výzdob� školy a reprezentaci školy na ve�ejných 

akcích. 

V rámci ŠD probíhají na základní škole speciální zájmové kroužky. B�žné �innosti 

ŠD jako je nap�. �innost odpo�inková, rekrea�ní, zájmová atd. jsou uskute��ovány pro-

st�ednictvím zájmových kroužk�. Kroužky jsou vedeny pedagogy – vychovatelkami ŠD. 

ŠD navšt�vuje 12 d�tí, které jsou rozd�leny do 2 odd�lení a v každém odd�lení pracují 2 

vychovatelky. Odd�lení pracují bu� samostatn� nebo dohromady, ale vždy podle stejného 

plánu ŠD.  

Zájmové kroužky ŠD: 

� Dramatický kroužek 

� Hudebn� – pohybový kroužek 

� Výtvarný kroužek 

� Po�íta�ový kroužek 
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4.1.1 Dramatický kroužek 

P�i práci v dramatické kroužku nejde o výchovu talent�, p�ípadn� o co nejv�tší po-

�et ve�ejných vystoupení. Cílem je prost�ednictvím reproduk�ní i produk�ní estetické tvo-

�ivosti všestrann� rozvíjet vlohy a schopnosti, fantazii, kulturu myšlení i �e�i, pohybu a 

jednání. Smyslem této práce je rovn�ž vést k soust�ed�ní pozornosti, k citlivému vnímání 

prost�edí i spole�enských vztah�. 

Dramatická výchova je zam��ena na sociální a osobnostní rozvoj každého jednot-

livce. Podn�cuje tvo�ivé myšlení, vychovává žáky ke schopnosti postavit se aktivn� 

k jakékoliv práci, rozvíjí jejich nápaditost, formuluje charakter, rozvíjí komunikativní 

schopnosti verbální i neverbální povahy a u�í chování v nejr�zn�jších životních situacích, 

což je z hlediska MR velmi významné, nebo	 je m�že nau�it konstruktivním vzor�m jed-

nání, alternativním východisk�m ze situací, které jsou jinak schopny �ešit nežádoucími 

pseudokompenza�ními  mechanismy (agrese, út�k). 

Dramatická výchova využívá schopnosti hrát si a p�itom prožívat reálné city, vzta-

hy a postoje. Staví na vlastní zkušenosti prožitku a tím je její ú�inek hluboký a trvalý. Hra-

vý a aktivní p�ístup v dramatické výchov� se prokázal jako ú�inný p�i práci s mentáln� 

narušenými a handicapovanými jedinci. 

Cíle dramatické výchovy vyplývají ze samotného p�edm�tu speciální pedagogiky, 

kterým je zdravotn� postižený jedinec. Tyto cíle jsou následující: 

- pozitivní emo�ní stimulace, radostné prožívání, uvoln�ní, 

- posílení kreativity, 

- zlepšení kognitivních funkcí, 

- rozvíjení pohybových dovedností a znalostí, 

- porozum�ní sob� i jiným, 

- schopnosti orientace v sociálních situacích a sociální citlivost, 

- rozvoj komunikativní schopnosti, 

- nácvik vhodných model� chování. 

T�chto cíl� se dosahuje v dramatické výchov� za pomocí r�zných metod, cvi�ení a 

her. Jedná se nap�. o hry, jejichž cílem je uvoln�ní a rozeh�átí jedince, navázání kontakt�, 
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motivace jedince, hry s p�íb�hem (vytvá�ení p�íb�hu, vypráv�ní p�íb�hu, zapojení do p�í-

b�hu) nebo hry v roli. K dramatickým dopl�kovým metodám pat�í: malba, kresba, mode-

lování, hudební a literární projev (písn�, básn�, �íkánky, pohádky, reprodukce �teného)atd. 

Vlastní zkušenost MR jedinc� z dramatické hry je silným odrazovým m�stkem pro 

osvojování poznatk� díky vhodn� stimulovaným poznávacím a emotivním funkcím. Emo-

ce jsou pro MR velmi významným hodnotícím prvkem. Dramatická výchova podporuje 

nejen smyslovou a rozumovou složku výchovy, ale i t�lesnou, mravní a spoustu dalších. 

4.1.2 Hudebn� – pohybový kroužek 

Pohyb je nejvlastn�jším projevem každého dít�te. Spontánní pohybová aktivita pro-

vází dít� již od nejútlejšího v�ku a pomáhá jejich zdravému fyzickému a psychickému 

rozvoji. Spojení pohybu se zp�vem nebo hudbou je zdrojem silných emocionálních zážit-

k�. Tanec vede d�ti ke kultivovanému pohybovému projevu, ale sou�asn� rozvíjí vnit�ní 

citlivost, vnímavost a p�edstavivost, prohlubuje schopnost soust�ed�ní, probouzí d�tskou 

tvo�ivost. �innost v tane�ním kolektivu navíc  vychovává k uv�dom�lé kázni, vytrvalosti a 

zodpov�dnosti. 

Hudba slouží jako stimulátor aktivity, k uklidn�ní, k odstran�ní �i zmírn�ní agrese a 

k odstran�ní nap�tí. 

Cílem hudebn� - pohybové výchovy je: 

- rozvíjení hudebnosti žák� a jejich pohybové kultury, 

- vytvo�it kladný vztah k hudb�, 

- nau�it žáky pozorn� a s porozum�ním naslouchat hudb�, 

- hra na t�lo (tleskání, pleskání, dupání), hra na jednoduché d�tské nástroje    (Orff�v 

instrumentá� – d�ívka, bubínek, triangl, rolni�ky, �inely atd.), 

- vyp�stování správných návyk� držení t�la v klidu i pohybu, získat všestranné roz-

vinuté svalstvo, ohebnost páte�e a uvoln�nost kloub�, 

- nau�it se pohybové hry s �íkadly a d�tskými pop�vky, pochod, 

- improvizované vyjád�ení hudby pohybem, 

- nácvik základních krok� polky a val�ík�, 
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- seznámení s folklórním tancem, 

- kultivace estetického a etického cít�ní a prožívání žák�. 

Dít� se m�že hudebn�-pohybové �innosti ú�astnit aktivn� nebo pasivn�. Aktivní 

�innost, tzn. dít� osobn� hraje, zpívá, tan�í nebo vy	ukává rytmus. Pasivní (receptivní, 

poslechová) �innost, p�i níž dít� hudbu poslouchá, vnímá. Velká p�ednost aktivních tech-

nik spo�ívá v tom, že p�i nich vychovatel dosahuje p�ímého kontaktu s MR jedincem. 

Vliv hudby na MR jedince je nesporný. Prost�ednictvím hudby získává handicapo-

vaný širší estetické znalosti, rozvíjí se jeho schopnosti motorické, rozši�ují se pro n�j mož-

nosti sociálních vazeb a kontakt�, kultivuje se jeho osobnost, roste jeho schopnost um�ní 

vnímat a cítit k n�mu n�jaký vztah. Hudba a pohyb pak vnáší do sv�ta MR d�tí harmonii a 

krásu. Hudební zkušenost, kterou MR jedinec prochází, mu umož�uje rozší�it svou osob-

nost. 

4.1.3 Výtvarný kroužek 

Cílem výtvarné výchovy je estetické osvojování p�írody a sv�ta kolem nás pro-

st�ednictvím výtvarných �inností, vytvá�ení citlivého vztahu ke kráse, kultivování estetic-

kého vkusu k sob� i k okolí, rozvíjení schopností žák�, zvlášt� vnímání, fantazie a tvo�i-

vosti. 

Úkolem výtvarné výchovy je pomocí vhodných výtvarných technik vytvá�et zákla-

dy výtvarných dovedností a v�domostí s p�ihlédnutím k individuálním schopnostem a 

možnostem MR jedinc�. 

Výtvarná výchova harmonizuje d�tskou osobnost a pln�ním esteticko-výchovných 

úkol� p�ispívá k výchov� kladných charakterových vlastností mladého �lov�ka. 

Cíle výtvarné výchovy jsou: 

- vytvo�ení a rozvoj návyk� životní kultury, 

- seznámení s krásou p�írody, s výsledky um�lecké tvorby v nejbližším okolí i v celé 

vlasti, nau�it vážit si kulturního d�dictví, 

- u�it se aktivnímu vnímání p�írodních krás, výtvarného um�ní a prožívat radost 

z tohoto vnímání, 

- rozvoj tvo�ivých schopností v aktivních výtvarných �innostech. 
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Práce ve výtvarném kroužku nespo�ívá jen v kresb�, malb�, grafice a práci 

s textilem, d�evem, p�írodním materiálem, hlínou (keramika) apod. Vlastní výtvarná �in-

nost je propojována r�zným exkurzemi a návšt�vami dílen lidového um�ní, ateliér�, gale-

rií, muzeí, výtvarných výstav a vycházkami za um�leckými památkami, jejichž cílem je 

poznat um�lecké bohatství historických m�st (architekturu, pomníky, sochy). 

Výchozím bodem koncipování výtvarné �innosti MR jedinc� musí být teze úsp�š-

nosti a motivace dít�te. Prvo�adým úkolem vychovatele je navodit �innost, v níž bude kli-

ent úsp�šný. Úsp�ch a následná perspektiva ve�ejné prezentace, výstavy, vernisáže je 

schopna ve v�domí MR jedince zaktivizovat tvo�ivé schopnosti a dlouhodob� motivovat  

jeho práci. 

4.1.4 Po�íta�ový kroužek 

Po�íta�e jsou nedílnou sou�ástí dnešního života a nepochybn� budou ovliv�ovat ži-

voty lidí i v budoucnosti. Proto je velmi d�ležité se nau�it s nimi pracovat a ovládat je. P�i 

výuce se jeví daleko p�ízniv�ji využití multimedií (obsáhlé výukové programy), které 

kombinují text, zvuk, r�zné obrázky a v neposlední �ad� i videosekvence. S dobrými mul-

timediálními programy lze interaktivn� komunikovat. Tím se v rukou pedagog� stávají 

moderními u�ebními pom�ckami, pomáhající ve výuce napl�ovat zásadu názornosti.  Mul-

timediální programy umož�ují tzv. �ízenou výuku. Žáci pracují samostatn� a u�itel (vy-

chovatel) je pouze koordinátorem jejich práce. 

 V po�íta�ovém kroužku se d�ti seznamují nejen s obsluhou po�íta�e, ale mohou se 

u�it za pomocí široké škály výukových program� a k dispozici jsou jim taky nejr�zn�jší 

herní programy a �innosti zam��ené na rozvoj poznání žák�.  

Cílem po�íta�ového kroužku: 

-     práce s dokumenty, zakládat složky, soubory, 

-      práce s textovým editorem, psaní na po�íta�i 

-      kreslení na po�íta�i,  

-      práce s fotografiemi, ukládání a úprava fotografií, 

-      práce s internetem.  
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4.2 Vzd�lávací program ŠD na ZŠ T. G. Masaryka - Ma�atice 

MOTTO: „V naší družin� je vždy smíchu dost, není tu však místa  pro smutek a 

zlost.“ 

Vzd�lávací program vychází ze školského platného zákona od 1.1. 2005 o zájmo-

vém vzd�lávání (�. 74/2005 Sb.). Potvrzuje konstatování,že: „ Je jednou z dopl�ujících 

forem vzd�lávání, která m�že vzd�lávání poskytnuté školou dále rozši�ovat a navazovat na 

n�. Zárove� slouží k napl�ování volného �asu d�tí.“ Proto i p�ístup na školní družn� spo�í-

vá v poskytnutí prostor pro vytvo�ení co možná nejširší nabídky aktivit pro d�ti. Všechny 

tyto �innosti jsou pak provád�ny pod odborným pedagogickým dohledem, využívá se 

prostor náležících základní škole (kulturní za�ízení, h�išt�, po�íta�ová u�ebna, knihovna, 

kuchy�ka…), dále znalostí odborných externích pracovník� s pedagogickou pr�pravou. 

Veškerá pé�e o volný �as d�tí, tedy i �as , strávený ve školní družin� je prevencí 

proti sociáln� patologickým jev�m. Prevenci je schopen zajiš	ovat ten, ke kterému má dít� 

vztah, který je citlivý pro d�tské pot�eby, starosti a touhy. 

Stát se d�tem partnery ve h�e a vytvá�et ve školní družin� atmosféru vzájemné d�-

v�ry je prvo�adá myšlenka, která se má prolínat veškerým d�ním ŠD.  

4.2.1 Cíle ŠD 

1) Vytvá�et každému z d�tí ŠD optimální podmínky k rozvoji  jeho osobnosti, 

k u�ení i ke komunikaci s ostatními. Pomoci mu, aby dosáhlo co nejv�tší sa-

mostatnosti (talent, handicap apod.). 

2) Ovliv�ovat d�ti svým zdravým životním stylem a pr�b�žn� obohacovat jejich 

zájmy o pozitivní aktivity, sm��ující k zachování zdraví (navazovat na prová-

d�cí plán zdravé školy). 

3) P�stovat v d�tech úctu k hodnotám života (k �lov�ku, ke stá�í…). 

4.2.2 �innosti ŠD 

Zejména se jedná o �innosti pravidelné, p�íležitostné akce a nabídky spontánních 

aktivit. ŠD umož�uje taky odpo�inkové �innosti a p�ípravu na vyu�ování. Všechny tyto 

okruhy nápln� ŠD bychom m�li chápat v co nejširším smyslu. 
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Pravidelná �innost je dána týdenní skladbou zam�stnání a m�la by zahrnovat i 

funk�ní režimové momenty bez zbyte�ných prodlev. 

P�íležitostné akce ve školní družin� jsou významn�jší akce, které nejsou zahrnuty 

do standardní týdenní skladby �inností – jako nap�. besídky, slavnosti, výlety. Zpravidla 

jsou tyto akce pro všechny odd�lení družiny a jsou ur�ena i rodi��m. 

Nabídka spontánních aktivit je pr�b�žná – klidové �innosti po ob�d�, p�i pobytu 

venku. Po organizované �ásti má následovat ve vymezeném prostoru možnost spontánních 

her, spontánní �innosti ranních a koncových družin atd. Role vychovatelky p�i t�chto �in-

nostech spo�ívá nejen v zajišt�ní bezpe�nosti, ale také v navození, podn�cování, pop�. mo-

tivování n�kterých vlastních aktivit d�tí. Není vylou�ena ani její osobní ú�ast na n�kterých 

hrách. �ízené a spontánní �innosti na sebe p�irozen� navazují. 

Odpo�inkové �innosti bychom m�li chápat nejen ve smyslu klidových �inností, 

ale i jako aktivní odpo�inek (rekrea�ní �innosti), který bude kompenzovat jednostrannou 

zát�ž b�hem školního vyu�ování. 

P�íprava na vyu�ování není jen vypracování domácích cvi�ení, ale i didaktické 

hry, tématické vycházky a další �innosti, které upev�ují �i rozši�ují poznatky, které žáci 

získali ve školním vyu�ování. 

4.2.3 Požadavky pro volný �as 

P�i tvorb� školního vzd�lávacího programu a p�i následné realizaci vycházíme ze 

specifik práce ve školní družin�, zde zohled�ujeme zejména n�které požadavky na peda-

gogiku volného �asu. 

Požadavek pedagogického ovliv�ování volného �asu – vychovatelka navozuje a 

motivuje �innosti. Stereotypnost �innosti ŠD od�vod�ovaná „d�ti to cht�jí“ m�že být 

pravdivá jen do ur�ité míry. D�tem nebyla nabídnuta jiná nová, dostate�n� atraktivní �in-

nost, nebo v nové �innosti nebyly p�im��en� úsp�šné a vychovatelka náležit� neocenila 

jejich výkony. 

Požadavek dobrovolnosti – všechny �innosti by m�ly být p�im��ené v�ku d�tí a je-

jich momentálnímu stavu, d�ti by je m�ly vykonávat dobrovoln� na základ� vzbuzeného 

zájmu a motivace (nikoliv jen pokynu). 

Požadavek zajímavosti a zájmovosti - �innosti by m�ly být pro d�ti atraktivní, m�ly 
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by využívat jiné postupy a nám�ty než ty, které znají ze školy nebo dokonce z mate�ské 

školy. Realizované �innosti p�es ur�itou pravidelnost danou týdenní skladbou zam�stnání 

by m�ly být pestré. 

Požadavek aktivity – �innosti volit tak, aby v nich mohly být p�im��en� úsp�šné 

všechny d�ti. Aby se podílely (participovaly) na tvorb� týdenních plán�, na p�íprav� �in-

nosti, realizaci i hodnocení. 

Požadavek citlivosti a citovosti – všechny �innosti by m�ly p�inášet d�tem kladné 

emoce a to nejen z �innosti samé a následného ocen�ní – pochvaly, ale také radost 

z objevování �i p�ekonání p�ekážek. S tím souvisí i další požadavek. 

Požadavek seberealizace – nebo	 �inností (jejímž produktem je radost) dít� nachází 

a objevuje sebe samo, zvlášt�, je-li kladn� hodnoceno a prost�ednictvím �innosti 

v odd�lení si vytvá�í žádoucí sociální kontakty. 

4.2.4 Životní kompetence 

�innost ŠD prost�ednictvím zájmového vzd�lávání, by m�la ústit v získávání ur�i-

tých kompetencí. Vzhledem ke komplexnímu p�sobení pravd�podobn� nebudeme u jed-

notlivých �inností formulovat konkrétní kompetence. Inspirací pro stanovení kompetencí 

m�že být �áste�n� formulace klí�ových kompetencí v programu p�edškolního vzd�lávání, 

na které ŠD navazuje a dále u každého dít�te rozvíjí. 

Kompetence k u�ení: u�í se s chutí, zapo�atou práci dokon�í, umí zhodnotit své 

výkony, u�í se nejen samostatn�, ale také v�dom�, klade si otázky a hledá na n� odpov�di, 

všímá si souvislosti mezi jevy, získané zkušenosti uplat�uje v praktických situacích a dal-

ším u�ení. 

Kompetence k �ešení problém�: všímá si d�ní i problém� a tyto mu jsou motivací 

k �ešení dalších problém� a situací, p�i �ešení situací užívá logických, matematických a 

empirických postup�. Chápe, že vyhýbání se problém�m nevede k cíli, rozlišuje správná a 

chybná �ešení, spontánn� vymýšlí nová �ešení. Zapo�até �innosti dokon�uje. 

Komunikativní kompetence: ovládá �e�, vyjad�uje vhodn� formulovanými v�tami 

myšlenky, sd�lení, otázky i odpov�di, komunikuje bez ostychu s  vrstevníky i dosp�lými, 

dokáže vyjad�ovat své pocity �e�í, gestem i dalšími prost�edky. Komunikace je kultivova-

ná. 
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Sociální a interpersonální kompetence: samostatn� rozhoduje o svých �innostech a 

uv�domuje si, že za n� odpovídá a nese d�sledky. Projevuje citlivost a ohleduplnost, roz-

pozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu , šikanu a dovede se 

jim bránit, ve skupin� spolupracuje, dokáže se prosadit  i pod�ídit – p�ijmout kompromis, 

je schopno respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 

�innostní a ob�anské kompetence: u�í se plánovat, organizovat, �ídit a hodnotit, 

odhaduje rizika svých nápad�, k úkol�m a povinnostem p�istupuje odpov�dn�, uv�domuje 

si svá práva a práva druhých, dbá na své osobní zdraví i druhých, chová se odpov�dn� 

s ohledem na zdravé a bezpe�né prost�edí (p�írodní i spole�enské). 

Kompetence k trávení volného �asu: orientuje se v možnostech smysluplného trá-

vení volného �asu, umí si vybrat zájmové �innosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy 

v organizovaných skupinových i individuálních �innostech, umí �íci „ne“ nevhodným na-

bídkám na využití volného �asu. 

4.2.5 Týdenní skladba �inností ŠD 

6.30 – 8.00   Ranní p�íchod d�tí do družiny – �innost dle vlastního výb�ru d�tí – klidná. 

11.40 – 12.10   Ob�d 

12.10 – 13.10   �innost odpo�inková – zam��ená na klidnou, pohybovou i duševní �innost 

(klid). 

13.10 – 14.10   �innost zájmová – zam��ená na všestranný rozvoj dít�te. Zahrnuje:    

                                                                      1. Sportovní �innosti 

                                                 2. Estetické �innosti (Vv, Hv, Lv)  

                                                 3. Pracovn� – technické �innosti 

                                               4. P�írodov�dné �innosti 

                                               5. Sebevzd�lávací �innosti 

                                               6. Spole�ensko – prosp�šné �innosti 

15.30 – 16.30    Odchod d�tí z družiny 

 

Zájmové vzd�lávání ve školní družin� je strukturováno do oblastí, reflektujících p�i-
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rozený život d�tí, zrání i u�ení. 

Interak�ní oblasti: 1) BIOLOGICKÁ 

                              2) PSYCHOLOGICKÁ 

                              3) INTERPERSONÁLNÍ 

                              4) SOCIÁLN� - KULTURNÍ 

                               5) ENVIROMENTÁLNÍ 

Všechny �innosti d�tí ve školní družin� mají charakter hry, zábavy a zajímavosti. Mají 

probouzet v d�tech aktivní zájem a chu	 dívat s kolem sebe, naslouchat a vnímat. 

4.2.6 Záv�r 

ŠD pat�í k základní škole, jež byla za�azena do sít� „Zdravých škol“. Tento fakt za-

vazuje pedagogy ve školní družin� k tomu, aby dbali na rozumové, t�lesné, emo�ní i soci-

ální bezpe�nosti všech d�tí ve školní družin�. Další vzd�lávání a odborný r�st v oblasti 

etické výchovy apod. je rovn�ž velmi d�ležitý. 

 ŠD je personáln� zabezpe�ena 2 vychovatelkami: SP a JT. Vzd�lání vychovatelek: 

SP – ÚSO (úplné st�ední odborné vzd�lání) – obor výchova d�tí p�edškolního a mladšího 

školního v�ku, JT – ÚSO – obor u�itelství pro MŠ. ŠD navšt�vuje celkem 60 d�tí, které 

jsou rozd�leny do dvou odd�lení po 30 d�tech. 
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5 VÝZKUM 

5.1 Vymezení zkoumané problematiky 

V praktické �ásti své bakalá�ské práce se zabývám jedním typem školského za�íze-

ní pro výchovu mimo vyu�ování a tím je ŠD.  P�i výzkumu zjiš	uji, jak d�ti tráví sv�j vol-

ný �as v tomto za�ízení, jakou mají nabídku volno�asových aktivit, zájmových kroužk� a 

kolik d�tí kroužky navšt�vuje. Dále zjiš	uji, kdo kroužky vede a jaká je odborná zp�sobi-

lost vedoucích kroužku. 

5.2 Cíl výzkumu 

Cílem mého výzkumu je zjistit, jak je o  d�ti postaráno ve školních družinách, ve 

smyslu využití a napln�ní jejich volného �asu. Zda mají možnost navšt�vovat v rámci ŠD 

n�jaké zájmové kroužky, kolik d�tí tuto nabídku využívá, jak jsou kroužky oblíbené mezi 

chlapci a d�v�aty a zda jsou kroužky zabezpe�eny interními  nebo externími vedoucími a 

jaké mají vzd�lání. 

5.3 Dizajn výzkumu 

FÁZE SB�RU DAT FÁZE ANALÝZY DAT 

Metoda sb�ru dat Vzorek Soubor dat Metoda analýzy dat 
Obsahová analýza 2 ŠD 20 zájmových krouž-

k� 
Kvalitativní analýza 

 

Zkoumaný vzorek 

Výzkumné šet�ení bylo realizováno v m�síci únoru až b�eznu 2006 a týká se žák� a 

pedagog� základních škol v Uherském Hradišti. Výzkum byl provád�n na vzorku 2 ŠD, 

z nichž jedna ŠD je na b�žné ZŠ a druhou ŠD navšt�vují postižené d�ti ze Základní školy a 

mate�ské školy speciální. Výb�r zkoumaného vzorku byl zám�rný a zahrnoval 176 d�tí, 

z nichž 72 navšt�vuje ŠD a 23 pedagogických pracovník� škol, s r�zným typem dosažené-

ho vzd�lání: VŠ, VOŠ, nebo SŠ. 
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5.4 Kvantitativní výzkum hodnocení 

5.4.1 ŠD – ZŠ T.G. Masaryka 

Tabulka �. 1   Zájmové kroužky v rámci ŠD 

NÁZEV KROUŽKU 

DÉLKA 

TRVÁNÍ 

(MIN.) 

PO�ET 

CHLAPC� 

PO�ET 

DÍVEK 
CELKEM VEDOUCÍ VZD�LÁNÍ 

Divadelní kroužek 60 0 9 9 Externí PVZ VŠ 

Kopaná 120 8 0 8 Externí SŠ 

Logopedie 15 (IV) 3 1 4 Interní PVZ VŠ  

Praktická dívka I. ST 120 0 11 11 Interní PVZ VŠ 

Praktická dívka II. LT 120 0 10 10 Interní PVZ VŠ 

Keramika I. ST 60 5 9 14 Interní PVZ VŠ 

Keramika II. ST 120 7 20 27 Interní PVZ VŠ 

Keramika 120 4 12 16 Externí SŠ 

Lego 60 18 2 20 Interní PVZ VŠ 

Softbal 120 7 2 9 Externí SŠ 

Florbal 60 21 0 21 Interní PVZ VŠ 

Atletická p�íprava 60 2 5 7 Interní PVZ VŠ 

N�mecký jazyk 60 3 2 5 Interní PVZ  SŠ.  

Ma�a	ánek 60 1 13 14 Interní PVZ SŠ  

Jóga 60 3 11 14 Externí PVZ VŠ 

Logopedie II. 15 (IV) 1 0 1 Interní PVZ VŠ 
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5.4.2 ŠD – Základní škola a mate�ská škola speciální 

Tabulka �. 2  Zájmové kroužky v rámci ŠD 

NÁZEV KROUŽKU 

DÉLKA 

TRVÁNÍ 

(MIN.) 

PO�ET 

CHLAPC� 

PO�ET 

DÍVEK 
CELKEM VEDOUCÍ VZD�LÁNÍ 

Po�íta�e 45 8 2 10 Interní SŠ 

Hudebn�-pohybový 45 8 2 10 Interní SŠ 

Výtvarný 45 8 2 10 Interní PVZ VOŠ 

Dramatický 45 8 2 10 Interní PVZ VOŠ 

5.5 Kvalitativní výzkum hodnocení 

5.5.1 ŠD – ZŠ T.G. Masaryka 

Tabulka �. 3  Zájmové kroužky v rámci ŠD 

NÁZEV 

KROUŽKU 

NÁVŠT�VNOST 

D�TÍ ZE ŠD V 

% 

NÁVŠT�VNOST 

D�TÍ Z CELÉ 

ZŠ V % 

KOLIK % 

TVO�Í 

CHLAPCI 

KOLIK % 

TVO�Í 

DÍVKY 

Divadelní  15 6 0 100 

Kopaná 13 5 100 0 

Logopedie 8 3 80 20  

Praktická dívka 35 14 0 100 

Keramika 95 39 28 72 

Lego 33 14 90 10 

Softbal 15 6 78 22 

Florbal 35 14 100 0 

Atletická p�íprava 12 5 29 71 

N�mecký jazyk 8 3 60 40 

Ma�a	ánek 23 10 7  93 

Jóga 23 10 21 79 
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Tabulka �. 4  Žáci ZŠ T.G. Masaryka 

ŽÁCI V ZŠ PO�ET PO�ET V % 

Celkem 147 100 

ŠD 60 41 

 

Tabulka �. 5  Vedoucí kroužku 

VEDOUCÍ KROUŽKU PO�ET V (%) PVZ VŠ (%) PVZ SŠ (%) SŠ (%) 

Interní 61 75 25 0 

Externí 39 40 0 60 

 

Tabulka �. 6  Pedagogi�tí zam�stnanci ZŠ T.G.Masaryka 

PEDAGOGI�TÍ ZAM�STNANCI  PO�ET PO�ET V % 

Celkem 10 100 

Vedoucí kroužku 8 80 

 

5.5.2 ŠD– Základní škola a mate�ská škola speciální     

Tabulka �. 7 Zájmové kroužky v rámci ŠD 

NÁZEV KROUŽKU 
NÁVŠT�VNOST 

D�TÍ ZE ŠD V % 

NÁVŠT�VNOST 

D�TÍ Z CELÉ ZŠ 

V % 

KOLIK % 

TVO�Í 

CHLAPCI 

KOLIK % 

TVO�Í 

DÍVKY 

Po�íta�e 83 35 80 20 

Hudebn�-pohybový 83 35 80 20 

Výtvarný 83 35 80 20 

Dramatický 83 35 80 20 

 

 

Tabulka �. 8  Žáci ZŠ a MŠ  speciální 
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ŽÁCI  PO�ET PO�ET V % 

Celkem 29 100 

ŠD 12 41 

 

Tabulka �. 9 Vedoucí kroužku 

VEDOUCÍ KROUŽKU PVZ  VŠ (%) PVZ VOŠ (%) PVZ SŠ (%) SŠ (%) 

Interní 0 50 25 25 

Externí 0 0 0 0 

 

Tabulka �. 10 Pedagogi�tí zam�stnanci ZŠ a MŠ speciální 

PEDAGOGI�TÍ ZAM�STNANCI   PO�ET PO�ET V % 

Celkem 13 100 

Vedoucí kroužku 4 31 

 

5.6 Zhodnocení výzkumu 

Z výše uvedených tabulek je z�ejmé, jakou nabídku zájmových kroužk� mají žáci 

ve školních družinách na dvou r�zných typech škol,  kolik žák� kroužky navšt�vuje, zda 

jsou oblíbeny více mezi chlapci nebo d�v�aty a v neposlední �ad�, zda jsou kroužky od-

born� zabezpe�eny pedagogickými pracovníky, a	 už interními, �i externími. Podrobn�jší 

�innost ŠD popisují vzd�lávací programy ŠD. 

5.7 Doporu�ení pro praxi 

Z výsledk� výzkumného šet�ení vyplývají následující záv�ry, které jsem shrnula ve 

form� doporu�ení pro praxi: 

- nabízet d�tem v rámci ŠD r�zné zájmové aktivity, které si mohou vybrat dle své 

v�le a libosti a mohou se jim v�novat ve volném �ase, který tráví po vyu�ování ve 

školní družin�. Tuto snahu hodnotím v obou ŠD velmi kladn�. P�edevším ve školní 

dužin� ZŠ T.G.Masaryka je nabídka zájmových kroužk� dost pestrá, což považuji 
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za velmi pozitivní.Ve druhé ŠD již není nabídka kroužk� tak rozmanitá, což samo-

z�ejm� souvisí s po�tem d�tí, které ŠD navšt�vují a p�edevším s typem školy, kte-

rou navšt�vují d�ti postižené mentální retardací v p�idružení ješt� s jinými vadami 

(kombinované postižení) 

- zabezpe�it d�tem odborné pedagogické vedení b�hem zájmových kroužk�, nebo	 i 

b�hem nich probíhá výchova dít�te, která by m�la být �ízena odbornými a kvalifi-

kovanými pracovníky s pedagogickým vzd�láním.  

- optimální délka kroužku by m�la trvat asi 60 - 90 minut ve školních družinách na 

b�žném typu ZŠ, ve školní družin�, kterou navšt�vují postižené d�ti by tato doba 

m�la být  kratší,  asi 45 – 60 minut. Tento �as považuji za dosta�ující proto, aby 

se b�hem této doby dalo zvládnout, to co má ur�itý kroužek v náplni práce a nedo-

cházelo k p�etížení dít�te a ke ztrát� zájmu o ur�itou �innost. 

- nabízet zájmové kroužky jak pro chlapce, tak i pro d�v�ata a i zájmové kroužky 

spole�né. 

- omezovat po�ty d�tí v kroužku v b�žné ŠD na  15 – 20, ve školách speciálních by 

m�lo být v zájmových kroužcích maximáln� 12 d�tí (na 1 odd�lení p�ipadá 6 d�tí). 

P�i v�tším po�tu je obtížn�jší vedení a není možné dosáhnout takových výsledk� a 

úsp�ch�, jako p�i menším po�tu d�tí.  
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ZÁV�R 

Všichni postižení jedinci a v neposlední �ad� i jedinci s MR mají právo na kvalitní 

a smysluplné trávení volného �asu. K tomu by m�li napomáhat nejen u�itelé, vychovatelé a 

rodi�e, ale i celá spole�nost. Ta by m�la vytvá�et stejné podmínky jako pro d�ti a mládež 

takzvan� zdravé. 

Mnozí pedagogi�tí pracovníci a vychovatelé p�istupují k MR p�íliš zatíženi svými 

vlastními normami a p�edstavami. Mnoho postižených se chová tak, že nám to m�že p�i-

padat velice zvláštní. Je to však chování, které postiženým vyhovuje a pokusíme-li se toto 

chování chápat pozitivn�, m�že to na postižené p�sobit úlevn�. Takový p�ístup je ovšem 

spojen se stálými nároky na kreativitu a vynalézavost vychovatele. 

Nejv�tším úskalím sou�asné spole�nosti je nenapln�nost volného �asu d�tí, neuži-

te�né vysedávání u televize, u po�íta�ových her, hracích automat� a v neposlední �ad� až 

sáhnutí po droze. Znepokojivým jevem je zárove� agresivita mládeže, kriminální projevy a 

zlo�iny docela malých d�tí, ni�ení životních prost�edí. Tyto znepokojivé jevy by mohla 

napravit jedin� kvalitní výchova d�tí a mládeže s tvo�ivým p�ístupem k životu a správným 

využitím volného �asu. Celková nabídka aktivit organizovaných i spontánních by m�la být 

taková, aby pokrývala pot�eby a zájmy d�tí a mládeže. Vždy	 vše co �lov�k umí, co ho 

napl�uje, co d�lá rád mu obohacuje život a zbavuje pocitu nicoty. 

Na využívání volného �asu je nutné dohlížet už od nejútlejšího v�ku d�tí. Objevuje 

se zde tvo�ívá hra, p�i níž rodi�e s trp�livostí a laskavostí u�í své d�ti vztahu k okolnímu 

sv�tu, a pohádky, které slouží k rozlišování hodnot dobra a zla. Rozvíjení tv�r�ích vlast-

ností dít�te pomáhá formovat �lov�ka se zájmem o um�ní, kulturu, sport aj. Rodi�e by m�li 

vést své d�ti také k práci. Vždy	 práce zbavuje �lov�ka nudy, vede ho k cílev�domosti a 

odpov�dnosti. Ve školním v�ku je to p�edevším škola a sní r�zné zájmové aktivity, které 

by p�i výchov� m�ly pomáhat. V dnešní dob� jsou d�ti mimo rodinu mnohem víc ovliv�o-

vány než kdykoliv d�íve. Proto by si rodi�e pro své d�ti m�li najít �as, protože jen tehdy 

m�že mezi nimi vzniknout pevné pouto, které dít� pot�ebuje k tomu, aby se mohlo tvá�í 

v tvá� postavit skute�nému sv�tu. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOL� A ZKRATK 

MR  Mentální retardace 

ŠD  Školní družina 

MŠMT  Ministerstvo školství mládeže a t�lovýchovy 

SKSM  Sdružení k�es	anských spole�enství mládeže 

YMCA  Yong Men´s Christian Association - K�es	anské sdružení mladých lidí 

IV  Individuální výuka 

IQ  Inteligen�ní kvocient 

Vv  Výtvarná výchova 

Lv  Literární výchova 

Hv  Hudební výchova 

ÚSO  Úplné st�ední odborné (vzd�lání) 

ZŠ  Základní škola 

ZŠ a MŠ  Základní škola a mate�ská škola speciální 

VŠ  Vysoká škola 

VOŠ  Vyšší odborná škola 

SŠ  St�ední škola 

ST  Sudý týden 

LT  Lichý týden 

PVZ  Pedagogické vzd�lání 
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P�ÍLOHA P I: CELORO�NÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2005/2006 

ZÁ�Í  

- zápis d�tí do ŠD – zahájení 

- vypráv�ní o zážitcích z prázdnin 

- celoro�ní téma : státy Evropské unie 

- seznámení se s vlajkou, hymnou a pen�zi EU  

- Polsko: �tení pov�stí, Bolek a Lolek, mazurka 

�ÍJEN 

- N�mecko: pohádky brat�í Grimm�, Orff�v instrumentá�, ukázka n�meckého jazy-

ka, grafická technika (vyškrabávaná linie), n�mecké kroje, tance a jódlování 

- pobyt na školní zahrad� 

- relaxa�ní cvi�ení p�i hudb� 

LISTOPAD 

- Rakousko: rakouské pohádky – dramatizace pomocí loutkového divadla, poslech 

vážné hudby Beethowen, výroba rakouské vlajky 

- vycházka do podzimní p�írody (sb�r listí, kaštan� aj.) 

- rovnovážná cvi�ení 

PROSINEC 

- Slovensko: povídání o Jánošíkovi, slovenský folklór – �ardáš, d�tvanské p�íb�hy – 

ba�a a ovce, slovenské ornamenty, tradi�ní slovenské jídlo – halušky 

- váno�ní zvyky a tradice 

- koledy a váno�ní písn� 

- výroba váno�ních ozdob 

- protahovací cviky 

 

 



 

 

LEDEN 

- Finsko: finské pohádky, zimní krajina a sníh, povídání o mo�i, rybolovu a život� ve 

Finsku, výroba finské vlajky, „zem� tisíce jezer“ 

- finské hry 

- výroba bambulí z vlny 

- vycházky – hry na sn�hu 

- doteková cvi�ení (rozlišování vjem� teply – studený, drsný – hladký aj.) 

ÚNOR 

- Irsko: staré keltské p�íb�hy, poslech keltské hudby – Shannon, irský step – video-

projekce, výtvarné zpracování keltského p�íb�hu, fotografie z Irska 

- obrázkové loto (vlastní výroba) 

- manipula�ní a motorická cvi�ení 

B�EZEN 

- Nizozemsko: cestopisná encyklopedie, d�evákový tanec, výtvarné zpracování tuli-

pán�, stavba hráze (stavebnice – d�ev�né kostky) 

- pomoc p�i jarním úklidu školy a školní zahrady 

- pravolevá orientace 

DUBEN 

- Ma�arsko: povídání o Ma�arsku, poslech tradi�ní hudby + tanec „�ardáš“, Rubi-

kova kostka, výroba ma�arské vlajky, výtvarné zpracování papriky 

- p�íprava na Velikonoce – výzdoba, výroba kraslic 

- rozvoj prostorové p�edstavivosti a jemné motoriky 

 

KV�TEN 

- Itálie: sledování cestopis� a dokument� o Itálii, fotografie, Pinocchiova dobrodruž-

ství, výtvarné zpracování �ímského kolosea, va�ení špaget 

- práce s provázky – šn�rování, sukování, omotávání, aj. 



 

 

- hod na cíl, odhad vzdálenosti, hry na p�esnost 

�ERVEN 

- Špan�lsko: špan�lské pohádky, ukázka flamenca – videonahrávka, výtvarný styl 

„kubismus“ – P. Picasso, malba slune�nice 

- oslava Dne d�tí 

- relaxace na školní zahrad� 

- p�íprava na prázdniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P�ÍLOHA P II: �ÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Pracovní doba ŠD:  7.30 -    8.00 (po-pá) 



 

 

                                                     11.30 – 14.00 (po-�t) 

2. Místo: hlavní budova školy, u�ebna 3.a 5.odd�lení, ŠD m�že využívat všechny pro-

story školy. 

3. P�ihlašování a odhlašování: zápisový lístek nahrazuje p�ihlášku do ŠD, o za�azení 

rozhodne �editelka školy, docházka do ŠD je pravidelná. 

4. Po�et žák� na odd�lení – maximáln� 6 žák�. 

5. Platby za pobyt nebyly stanoveny – poplatky odpušt�ny z d�vod�: 

a) matky nepracují a pobírají sociální dávky za pé�i o osobu blízkou 

b) zanedbatelný po�et zam�stnaných rodi�� 

6. Docházka: vždy osobní p�edání dít�te rodi��m, prarodi��m podle rozvrhu  ŠD, jiné 

osob� pouze po domluv� s rodi�i a s písemným dokladem podepsaným ob�ma stra-

nami. 

7. Postup p�i nevyzvednutí žáka ze ŠD: telefonické vyrozum�ní rodi��, osobní p�edání 

dít�te. 

8. Pé�e a bezpe�nost: za bezpe�nost žák� odpovídají vždy pedagogi�tí pracovníci ŠD a 

u�itelé kroužk�. P�i �innosti mimo objekt školy lze ur�it další pracovníky odpovída-

jící za bezpe�nost. 

9. Pitný režim: b�hem provozu ŠD je všem d�tem k dispozici ovocný �aj. 

10. ŠD m�že vyvíjet další �innost mimo stanovenou provozní dobu ŠD se svolením �edi-

telky školy (výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce), lze organizovat �innosti spo-

le�n� pro žáky s rodi�i. 

11. Ob� odd�lení ŠD mohou pracovat spole�n� (podle plánu práce). 

12. ŠD je v provozu v dob� školního roku, v období prázdnin je provoz ŠD p�erušen a 

rodi�e jsou o tom p�edem informováni. 

13. Vychovatelky vedou formulá� P�ehled výchovn� vzd�lávací práce, zápisové lístky 

nahrazují p�ihlášku do ŠD, zpracovávají plán práce ŠD a m�sí�ní plán práce. 

14. Vychovatelky ŠD spolupracují v rámci svého úvazku (28 hodin p�i úvazku 1,0) 

s vyu�ujícími p�ed�lených odd�lení v dob� školního vyu�ování od 8.00 do 11.30 ho-

din. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P�ÍLOHA P III: �ÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Provozní doba: denn�   6.30 –  8.00 

                               po-�t:  11.40 – 16.30  



 

 

                                    pá:  11.40 – 16.00 

2. ŠD využívá vlastní prostory – 2 odd�lení, u�ebnu hudební výchovy. Pln� využívá p�i-

lehlou chodbu se stolním fotbalem, chodbu u ŠD s možností skupinkových her. Sou-

�ástí využívaného prost�edí je h�išt�, zahrada a t�locvi�na (v kulturním za�ízení). 

3. Žák je p�ihlášen do ŠD k pravidelné docházce (alespo� 3 dny v týdnu) na základ� �ád-

n� vypln�ného zápisního lístku (ZL). Odhlášení ze ŠD provádí zákonný zástupce pí-

semnou formou k ur�itému datu. 

4. Úplata za pobyt ve ŠD �iní 80,- K� za jeden m�síc. Je rozd�lena do dvou období: 

          a) zá�í – prosinec 2005 = 320,- K� 

           b) leden – �erven 2006 = 480,- K� 

5. Docházka do ŠD je individuáln� ur�ena po dohod� s rodi�i. Na ZL rodi�e sd�lí odcho-

dy svého dít�te. Zde uvádí, zda dít� bude vyzvedávat osobn� �i jiná osoba. Samostatný 

odchod dít�te je rovn�ž uveden v ZL – v p�ípad� zm�ny je nutná písemná omluva 

s datem a podpisem v dení�ku ŠD. 

6. P�echod žák� z ranního provozu ŠD zajiš	ují vychovatelky. Za bezpe�ný p�echod d�tí 

do zájmových útvar�, náboženství a zp�t do ŠD zodpovídá vedoucí p�íslušného zá-

jmového útvaru. 

7. Bezpe�nost d�tí ŠD zajiš	ují vychovatelky. D�ti jsou pou�eny na za�átku školního 

roku i pr�b�žn� o bezpe�ném chování v celém areálu školy. D�ti ŠD mohou samostat-

n�  p�echázet z jídelny do ŠD (pokud je zde vychovatelka), nesm�jí však opustit budo-

vu školy, aniž by o tom nebyla vychovatelka pat�i�n� informována (písemná omluva, 

dohoda o odchodu v ZL). Vychovatelky zodpovídají za d�ti od p�íchodu až do odcho-

du ze ŠD. 

8. Pitný režim d�tí ŠD je zajišt�n školní jídelnou. 

9. ŠD nezodpovídá za ztráty cenných v�cí (mobilních telefon�), v�tších finan�ních �ás-

tek. Pokud je to nutné, sv��í je d�ti do úschovy k vychovatelce. 

10. V rámci dobré spolupráce ŠD a rodiny je d�ležitý vzájemný respekt.  O akcích ŠD 

budou rodi�e informováni prost�ednictvím nást�nky ve ŠD, ale i u vchodu do ŠD, 

p�íp. dení�k� ŠD. Zde lze nalézt zprávu o akci ŠD, p�i které opouštíme s d�tmi pro-

story školy. Ú�ast rodi�� na akcích školy je vítána. Rodi�e informují vychovatelky o 



 

 

p�íp. zdravotních omezeních svého dít�te (písemn�, osobn�, telefonicky). 

11. Odd�lení ŠD se vzájemn� prolínají do doby zájmových �inností organizovaných vy-

chovatelkou. 

12. Vodítkem pro �innost ŠD je celoro�ní plán ŠD, m�sí�ní plány jednotlivých odd�lení, 

v souladu se zájmovými kroužky organizovanými školou v dob� provozu ŠD. 

13. Zájem o provoz ŠD v dob� vedlejších prázdnin oznámí rodi�e nejmén� 14 dní p�ed 

za�átkem prázdnin vychovatelce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P�ÍLOHA P IV: ZÁJMOVÉ KROUŽKY 

Pond�lí 

� Angli�tina 

� Divadelní kroužek 



 

 

Úterý 

� Náboženství 

� Keramika 

� Kopaná 

� Logopedie 

� LEGO 

� Praktická dívka 

� Softbal 

St�eda 

� Keramika 

� Florbal 

� Atletická p�ípravka 

� N�mecký jazyk 

�tvrtek 

� Ma�a	ánek  (folklórní kroužek) 

� Jóga 

� Angli�tina  

� Logopedie 

 

 

 

P�ÍLOHA P V: TÉMATICKÝ BLOK VZD�LÁVACÍHO PROGRAMU 

„Klidné, spokojené d�ti ve zdravé školní družin�“ 

 

ZÁ�Í                         „Na sv. Václava, každá pla�ka dozrává“ 

�ÍJEN                       „ sv. Havel do zelí zajel“ 



 

 

                                   „ sv. Hedvika medu do �epy zamíchá“ 

LISTOPAD               „Na sv. Martinka bude dobrá pe�inka“ 

                                   „Na sv. Kate�inu zalez pod pe�inu“ 

PROSINEC „sv. Barborka vyhání d�evo ze dvorka“ 

LEDEN „Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu“ 

ÚNOR „Únor bílý, pole sílí“ 

B�EZEN „Na sv. �eho�e �áp letí od mo�e“ 

DUBEN „Na sv. Ji�í vlaštovky již ví�í“ 

KV�TEN „Studený máj v stodole ráj“ 

�ERVEN „Na sv. Jana jahody do džbána“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P�ÍLOHA P VI: �ASOVÝ PLÁN �INNOSÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

ZÁ�Í 

• Drakiáda. 

• Švihadlový král. 

�ÍJEN 



 

 

• Bubáci a strašidla – vyhlášení sout�že o nejnápadit�jšího bubáka. 

• Opi�í p�ekážková dráha  - na h�išti (v t�locvi�n�). 

• Malí kuliná�i – výroba ovocných a zeleninových salát� s ochutnáváním. 

• Ukázka šermí�ských dovedností s výkladem. 

• Údržba plochy kolem pomníku na zahrad� školy. 

LISTOPAD 

• Oživujeme p�írodu – kamínky, dýn�, brambory, šišky. 

• Odpoledn� v�nované starým ob�an�m Ma�atic – „ Dnes jsme ve škole pro Vás“. 

• P�íprava na koledování u váno�ního stromu v Uherském Hradišti. 

• Zdobení adventních v�nc�, nalad�ní na dobu adventní. 

PROSINEC 

• Pe�ení perní�k� – p�íprava t�sta, vykrajování, zdobení. 

• Mikulášská nadílka s ochutnáváním bylinných �aj�. 

• Váno�ní stromek pro ptá�ky + budka, krmení. 

• Zhotovení drobností k prodeji na váno�ním jarmarku ve stánku Nadace – d�ti, kul-

tura a sport. 

• Váno�ní besídka ŠD s rodi�i. 

• Koledování u váno�ního stromu na Masarykov� nám.v Uherském Hradišti. 

 

 

LEDEN 

• P�íprava upomínkových dáre�k� pro d�ti k zápisu do 1.t�íd. 

• P�vecká sout�ž „Zazpívej, slaví�ku“. 

• Zimní hry bez hranic. 

• Odpoledne s pohádkou a jejími písni�kami s paní Hoffmanovou. 



 

 

• Stavíme sn�hové p�íšerky. 

ÚNOR 

• Beseda s myslivcem – ukázka trofejí, zd�razn�ní starosti o lesní zv�� v zim�. 

• Karneval s tombolou pro d�ti. 

B�EZEN 

• Turnaj ve stolním fotbale. 

• Studená kuchyn� v naší školní družin�. 

• Návšt�va rychlé záchranné služby – s prohlídko pracovišt�. 

• U�íme se, jak se chovat ve školní knihovn�. 

• Spole�né odpoledne s d�tmi MŠ – na h�išti (v kulturním za�ízení). 

DUBEN 

• Tvo�ení jarního velikono�ního p�ekvapení za ú�elem prodeje ve stánku Nadace – 

D�ti, kultura a sport. 

• Nejhez�í velikono�ní vají�ko a velikono�ní koledy – sout�ž mezi odd�leními ŠD. 

• Posezení se seniory Ma�atic – v kruhu d�tí – velikono�ní nalad�ní. 

KV�TEN 

• P�íprava dárk� maminkám, výzdoba celé ŠD pro maminku. 

• Malování na chodníku Moje nejhez�í maminka. 

• Exkurze do v�elnice na Velehrad�. 

 

�ERVEN 

• Ukázka výcviku služebního policejního psa. 

• Táborák pro d�ti a rodi�e na záv�r školy. 

 

 



 

 

 

 


