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ABSTRAKT

       Tato bakalářská práce představuje školní klub a jeho význam. Zároveň popisuje činnosti, které 

školní klub nabízí, pedagogy, kteří v něm působí a děti, které ho navštěvují.  

       Rozebírá také smysl trávení volného času dětí pod pedagogickým dozorem jako prevenci 

sociálně patologického chování a ukazuje na důležitost využití sociální pedagogiky při práci s dětmi 

v tomto zařízení.

       Nabízí názory dětí, navštěvujících školní klub, na nabídku činností, smysl trávení volného času 

právě v tomto zařízení a ukazuje jejich pohled na osobnost pedagoga.

        

Klíčová  slova:  školní  klub,  pedagogika  volného  času,  sociální  pedagogika,  pedagog,  škola, 

prevence, rodina, děti
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ABSTRACT

        This bachelor thesis represents a school club and its importance. It also describes activities that 

the  school  club offers,  educators  who work  in  it and the  children  who attend  it.  

        It  analyzes also the sense of leisure activities for children under educational supervision as 

prevention of socially pathological behavior and shows the importance of using social pedagogy 

when  working  with  children in  this facility.  

        It offers views of children attending school club activities on offer, a sense of leisure in this 

very device and shows their view on personality of pedagogue.

Keywords: school club, pedagogy of leisure time, social pedagogy, educator, school,  prevention, 

family, children
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ÚVOD

      V dnešní době mají děti nepřeberné množství možností, jak trávit svůj volný čas. Všeobecně 

známým  a  diskutovaným  je  fakt,  že  neorganizované  vyplňování  tohoto  volného  času  různým 

nečinným poposedáváním s kamarády, celodenním sledováním televize, případně počítače a s ním 

spojených her brání harmonickému rozvoji dítěte a mládeže v mnoha ohledech spojených s běžným 

životem a v neposlední řadě podporuje rozvoj nejrůznějších patologických jevů. V tomto případě je 

nedůležitější intervence ze strany rodiny. Ditě často ani nemá přehled o tom, jaká je v jeho okolí 

nabídka různých zájmových kroužků a organizací, které je poskytují. Proto je třeba nabídnout dítěti 

několik  možností,  ze kterých si může vybrat  tu  jemu nejbližší.  Nejlepší  variantou je  vzájemná 

diskuze,  kdy rodič  nenápadně  vede dítě  k činnosti,  která by potomka bavila  a  zároveň  ho  dále 

rozvíjela v jeho nadání.

         Důležitým pomocníkem při volbě  volnočasových aktivit je také škola. Dobrý pedagog ví 

přesně, jaké jsou děti v jeho třídě, a proto může rodičům pomoci při výběru nejvhodnější z těchto 

aktivit. Jednou z variant je školní klub, který je zřizován při Základní škole. Dětem a mládeži nabízí 

mnoho možností trávení volného času přímo v prostorách školy, bez zdlouhavého přemisťování se 

někam jinam, např. do Domů dětí a mládeže, které bývají často daleko od školy. Nevýhodou ovšem 

zůstává, že školních klubů je stále velmi málo.

         V první kapitole teoretické části této bakalářské práce se budu zabývat vymezením základních 

pojmů z hlediska legislativního. Ve druhé kapitole přiblížím pedagogiku volného času jako takovou. 

Její definici a také definice pojmu „volný čas.“ Dále se zároveň zaměřím na vzájemné provázání 

pedagogiky volného času se sociální pedagogikou, které patří kapitola číslo tři. Ve čtvrté kapitole 

popisuji vymezení  a  cíle  sociální  práce a definici  sociální  komunikace,  se  kterými se  pedagog 

v praxi setkává. Pro pochopení rozdílného pedagogického přístupu k různým věkovým skupinám 

uvádím charakteristiku období mladšího školního věku v kapitole číslo pět a charakteristiku období 

staršího školního věku v kapitole šesté. V sedmé kapitole se zaměřuji na vznik a vývoj školních 

klubů,  jejich cíle,  poslání,  charakteristiku účastníků,  kteří je  navštěvují,  popis profilu  pedagogů, 

v klubech působících a pedagogické činnosti a pedagogické komunikace. 

Praktická část  je  rozdělena do dvou bloků.  V tom prvním se, pomocí kvantitativního výzkumu, 

zaměřím na věkové rozhraní dětí,  které ŠK navštěvují,  na  to,  jestli  právě  věk dětí  hraje roli v 

četnosti jejich návštěv ŠK, spokojenost s aktivitami, které ŠK nabízí a také pohled dětí na osobu 

pedagoga.  Dále se zaměřím na to, jestli  děti navštěvují školní klub pouze na  základě  vlastního 

úsudku  nebo  více  pod  tlakem rodičů  a  v neposlední  řadě  na  to,  zda-li  je  školní  klub  jediným 
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volnočasovým  zařízením,  které  děti  navštěvují.  Ve  druhém  bloku  uvádím  výsledky  svého 

pozorování a  rozhovorů  s pedagogy v rámci dvoudenních stáží  uvnitř  vybraných školních klubů 

formou srovnání materiálních podmínek, přístupu pedagogů  a  nabídky činností v obou klubech. 

Zároveň se zaměřuji na podrobnější popis jednoho z těchto klubů, a to školního klubu při ZŠ Luh ve 

Vsetíně.

      Cílem mé bakalářské práce je popsat teoretická východiska zájmového vzdělávání, poukázat na 

provázanost pedagogické činnosti, pedagogické komunikace, sociální práce, sociální komunikace a 

sociální pedagogiky v rámci vzdělávání ve volném čase. Popsat účastníky, pro které je školní klub 

určen,  a to i  z psychologického hlediska. Zároveň  také popsat  poslání,  cíle  a  činnosti školního 

klubu  a  poukázat  na  důležitost  aktivního  využívání  volného  času  dětmi  a  mládeží.  Pomocí 

dotazníku zjistit  názory dětí  a  mládeže na nabídku činností ve  školním klubu,  jejich pohled na 

osobnost pedagoga a také četnost jejich návštěv ve školním klubu.

1 TEORETICKÁ ČÁST
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA

       Vzdělávací soustavu v České republice tvoří školy a školská zařízení dle zákona         č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání.1

       Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména 

ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, Zájmové vzdělávání poskytuje 

dle ustanovení  §111 školského  zákona účastníkům naplnění volného  času zájmovou činností se 

zaměřením na různé oblasti.

       Zájmové  vzdělávání  lze,  dle  vyhlášky  o  zájmovém vzdělávání,  uskutečňovat  zejména 

příležitostnou  výchovnou,  vzdělávací,  zájmovou  a  tematickou  rekreační  činností  nespojenou 

s pobytem mimo místo,  kde právnická osoba vykonává činnost  školského zařízení pro zájmové 

vzdělávání;  pravidelnou výchovnou,  vzdělávací a  zájmovou činností;  táborovou činností a  další 

činností spojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského zařízení 

pro zájmové vzdělávání;  osvětovou činností včetně  shromažďování a poskytování informací pro 

děti,  žáky a studenty, popř.  i  další osoby,  společně  s vedením k prevenci sociálně  patologických 

jevů;  individuální prací,  zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí,  žáků  a studentů 

nebo využitím otevřené nabídky spontánních činností.2

     V souladu se školským zákonem není vydán pro realizaci Rámcový vzdělávací program pro 

zájmové vzdělávání. V rámci Základní školy je zájmové vzdělávání chápáno jako navazující část na 

poskytované základní vzdělávání především formou zájmových činností se zaměřením na různé 

oblasti.  Jeho  cílem  je  rozvíjení  klíčových  kompetencí  stanovených  mimo  jiné  Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání. Činnost školního klubu se uskutečňuje hlavně v 

podobě forem zájmového vzdělávání uvedených v čl. 2.1. písm. a), b), f).3

      Činnost  školního  klubu  tedy  vychází  z Rámcového  vzdělávacího  programu  základního 

vzdělávání,  vyhlášky  Ministerstva  školství,  mládeže  a  tělovýchovy  a  Školních  vzdělávacích 

programů konkrétních Základních škol.

1 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.
2 Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
3 SVP ZŠ LUH, Vsetín, 1. 9. 2012
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3 DEFINICE PEDAGOGIKY VOLNÉHO ČASU

        Navrátil a Mattioli4 ve své publikaci přímo popisují, jak důležitá je výchova, vedena správným 

pedagogickým dozorem, nejen ve škole, ale i ve volném čase, jako prevence nepřijatelného chování 

jedince vůči společnosti. V současnosti se totiž stále častěji preferuje model výchovy jako zajištění 

svobodné volby jedince v každé situaci.  A to někdy bez jakéhokoliv  vedení k tomu, aby si dítě 

uvědomilo, co je správné a co ne. Díky tomuto modelu dochází k situacím, kdy je už tříletému dítěti 

umožněno,  aby rozhodovalo  o tom,  co  jíst,  pít,  co  si obléknout,  kdy jít  spát,  zda a  za jakých 

podmínek jsou ochotny si po sobě uklidit aj.

        Pedagogické ovlivňování volného času dětí a mládeže by mělo sloužit zejména jako podpora 

pro aktivitu a spontaneitu dětí a mládeže. Poskytovat  možnosti pro uspokojování potřeb nových 

dojmů, seberealizace, budování a upevňování nových sociálních kontaktů, společně  s vytvářením 

pocitu  bezpečí  a  jistoty.  Vhodné,  pedagogicky řízené,  volnočasové aktivity slouží  ke kladnému 

rozvoji všech stránek osobnosti.

         Hájek a spol. uvádí přesnou definici pedagogiky volného času:

         „Pedagogika volného času je jedním z oborů pedagogiky. Je to tedy společenskovědní obor,  

věda o výchově  ve volném čase, teorie  výchovy ve volném čase. Při  práci s dětmi a mládeží  ve 

školním věku se někdy používá také označení výchova mimo vyučování.“5

         Pojem pedagogika volného času a výchova mimo vyučování jsou si svým obsahem velmi 

podobné, avšak je třeba upozornit na to, že zatímco pedagogika volného času, jako vědní obor, se 

specializuje na teoretické a praktické aspekty výchovy ve volném čase, výchova mimo vyučování se 

zabývá i jinými oblastmi, např. přípravou na školu, upevňování hygienických návyků apod.

         V důsledku  kladení důrazu na prohlubování vztahů  mezi  pedagogy a  mladými lidmi, 

pedagogického ovlivňování volného času různých skupin mládeže a snahy o co největší přiblížení 

se těmto mladým lidem nejen ve  specificky vytvořených výchovných zařízeních se pedagogika 

volného času stále více prolíná s pedagogikou sociální. Díky tomuto novému fenoménu vzniká řada 

nových  metod  výchovy  mimo  vyučování.  Jako  příklad  lze  uvést  výchovu  zážitkem,  jejímž 

základním  principem  je  účinek  vlastních  zážitků,  zkušeností,  které  po  bezprostředním  prožití 

jedincem,  mění  jeho  hodnoty a  postoje.  Právě  vlastní  zážitek  a  aktivní  účast  vytváří  nejlepší 

předpoklady pro to, aby se zkušenost uchovala v paměti jako osvojený poznatek. Nelze opomenout 

4 Navrátil, S., Mattioli, J., Problémové chování dětí a mládeže. Praha: GRADA, 2011, s. 14
5 Hájek, B., Hofbauer, B., Pávková, J., Pedagogické ovlivňování volného času. Praha: PORTÁL, 2008, s. 65
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ani metodu animace, fungující jednak na principu rozveselení, povzbuzování do konkrétní aktivity, 

ale také jako forma předvádění např. pohybů.  V oblasti volného času ji používána zejména při práci 

s mládeží,  kde se, díky nedirektivním formám vlastní seberealizace, snaží pomoci mladým lidem 

najít vlastní cestu životem, vlastní svobodu a autonomii.6

         Podle Němce je „sociální jednání chápáno jako jakékoliv jednání směřující k jinému jedinci  

nebo skupině v lidské společnosti.“7

         Obě tyto disciplíny mají společné zejména téma zkoumání volného času z hlediska sociálně 

patologického chování a utváření zdravého životního stylu. 

        Kraus ve své publikaci uvádí základní problémy, které by měla sociální pedagogika řešit:

- vlastní výchovná činnost (spojená především s ovlivňováním volného času)

- sociálně výchovná práce v nejrůznějších výchovných zařízeních

- činnost reedukační a resocializační

- činnosti poradenské, depistážní

- management a organizování volnočasových aktivit

- vědeckovýzkumná činnost8

3.1 Pojem „volný čas“

Volný čas existoval v průběhu lidských dějin stále, aniž byl pociťován jako problém,       

aniž  by  zavdával  příležitost  k zvláštním  úvahám.  Střídání  činnosti  a  odpočinku  odpovídá 

biologickému  rytmu,  vlastnímu  živočišné  říši,  u  člověka  toto  nabylo  podoby  střídání  práce  a 

volného času. 

6 Pávková, J. a kol., Pedagogika volného času, Praha: Portál, 2002
7 Němec, J., Kapitoly ze sociální pedagogiky a pedagogiky volného času. Brno: PAIDO, 2002, s. 13
8 Kraus, B., Základy sociální pedagogiky. Praha: PORTÁL, 2008, s. 51 - 52
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        Každý člověk má svůj čas a prožívá jej jako svůj život. Čas,  který člověku zbývá jako 

protiváha  nutných  činností  spjatých  se  zaměstnáním,  sociálními  povinnostmi,  biologickými 

nezbytnostmi, je čas prázdný, který každý může naplnit v rámci daných podmínek svobodně, podle 

své  vlastní  vůle.  Avšak  i  z těchto  činností  si  někdy lidé  vytvoří  svého  koníčka,  což  je  patrné 

například ve vztahu k přípravě i konzumaci jídla.9

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

zájmové vzdělávání, dobrovolná společensky prospěšná činnost i časové ztráty s těmito činnostmi 

spojené.  Z hlediska  dětí  a  mládeže  do  volného  času  nepatří  vyučování  včetně  činností  s ním 

spojených, sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a osobní věci,  povinnosti spojené s provozem 

rodiny, domácnosti, výchovného zařízení i další uložené vzdělávání a další časové ztráty. Pávková a 

spol.10 dále  zdůrazňují,  že  „  specifickou  zvláštností  volného  času  dětí  a  mládeže  je  to,  že 

z výchovných  důvodů  je  žádoucí  jeho  pedagogické  ovlivňování.  Děti  ještě  nemají  dostatek  

zkušeností,  nedovedou  se  správně  orientovat  ve  všech  oblastech  zájmových  činností,  potřebují  

citlivé vedení.“

        Volný čas lze též charakterizovat jako činnost, do které člověk vstupuje s očekáváním, účastní 

se jí na základě svého svobodného rozhodnutí, a která mu přináší příjemné zážitky a uspokojení. 

Jako  hlavní  funkce  volného  času  jsou  uváděny:  odpočinek  (regenerace  pracovní  síly),  zábava 

(regenerace duševních sil), rozvoj osobnosti (spoluúčast na vytváření kultury).11

9 Spousta, V., Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno: Vydavatelství MU, 1994
10 Pávková, J. a kol., Pedagogika volného času, Praha: Portál, 2002, s. 13
11 Hofbauer, B., Děti, mládež a volný čas. Praha: PORTÁL, 2002
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4 SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA V RÁMCI ŠKOLNÍHO KLUBU

       Sociální  pedagogika  už  dávno  není  pouze  výchovou  jedinců  a  skupin  různě  sociálně  

znevýhodněných.  Stále  častěji  se  ukazuje  důležitým sociálně  pedagogické  působení  na  děti  a 

mládež  v oblasti  primární  prevence.  Umožnit  jim  osvojení  důležitých  schopností,  které  jim 

pomůžou  v  aktivním zapojení  do  společenského  života.  Zároveň  sociální  pedagogika  pomáhá 

vytvářet rovnováhu mezi zájmy a požadavky jedince a nároky danými společností. Rodinám i škole 

pomáhá v řešení nejrůznějších krizových situací a v předcházení vzniku dysfunkčních procesů. 12

       Ve školním klubu má sociální pedagogika své nezastupitelné místo. Pedagog musí být svým 

způsobem i  tak trošku pedagogem sociálním.  Ve volnočasových aktivitách dětí má  zajisté větší 

možnost  pozorovat  jejich  nejrůznější  způsoby  chování.  A v průběhu  hry nenásilným způsoben 

zjišťovat příčiny tohoto chování.

        Chris  Kyriacou  uvádí  ve  své  publikaci  výčet  výchovných  problémů,  které  nejčastěji 

pedagogové s dětmi řeší:

- šikana

- záškoláctví

- stres

- zneužití 

- zármutek

- kriminalita

        Tyto projevy chování lze samozřejmě spatřit i u žáků ve školním klubu, proto je třeba jim, 

z hlediska  sociální  pedagogiky,  poskytnout,  kromě  pedagogického  vedení,  také  určité  služby. 

Zejména  ve smyslu  pomoci při  navazování  přátelských vztahů,  nabídku poradenství  a  pomoci, 

spolupráci  při  zvládání  vzteku,  sebehodnocení  a  vztahů  s vrstevníky,  konzultace  o  osobních, 

společenských a zdravotních problémech, zprostředkování kontaktů na jiné instituce a organizace.13

       Velmi pěkně ve své publikaci uvádí Erkertová, že „musíme být dětem příkladem v tom, že se  

sami před konflikty neschováváme, nýbrž jim čelíme. Děti se musí učit, že  konflikty upozorňují na  

problémy a že je třeba hledat možnosti uspokojivého řešení pro všechny zúčastněné.“14

12 Kraus, B., Základy sociální pedagogiky. Praha: PORTÁL, 2012
13 Kyriacou, Ch., Řešení výchovných problémů ve škole. Praha: PORTÁL, 2005
14 Erkert, A., Hry pro usměrňování agresivity. Praha: PORTÁL, 2011, s. 8
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       Důležitým posláním sociálního  pedagoga nejen ve školním klubu,  ale  i  v celé  škole  je 

prohlubování vztahů mezi školou a rodinou. Nejedná se však o lehký úkol, jak je patrné z článku 

v Učitelských novinách, kde autor uvádí výpovědi několika ředitelů  Základních škol,  ze kterých 

vyplývá,  že agresivita rodičů  vůči  pedagogům neustále stoupá. Všichni dotazovaní se však také 

shodli, že, při řešení těchto konfliktů, nejvíce záleží na osobnosti konkrétního pedagoga. Z hlediska 

sociální pedagogiky je třeba si připustit také rozdílnost rodičů – vysoce inteligentní, i ti na opačném 

konci společenského žebříčku. Důležité je  povznést se nad osobní sympatie nebo antipatie, umět 

komunikovat,  mít  své  argumenty dostatečně  podložené.  Ve  zmiňovaném výzkumu také někteří 

ředitelé  zmínili  fakt  dlouho diskutovaný a sice,  že rodiče nemají,  v rámci hektického  životního 

stylu,  často  na  svoje  děti  čas.  Nedostatek  času  rodiče  často  kompenzují  různým  materiálním 

ohodnocením dětí, což často může vést až k deviantnímu chování. Sociální pedagogika ve školním 

prostředí by v tomto případě měla hledat možnosti, jak tomuto jevu předcházet.15 

       Kraus ve své publikaci přímo uvádí cíle sociální pedagogiky ve škole potažmo uvnitř školního 

klubu:16

- zabránit vzniku odchylek žáků v rámci školy

- podporovat sociální kompetence dětí a mládeže cílenými akcemi a nabídkami činností

- působit jako zprostředkovatel mezi mimoškolní prací s mládeží a činností v rámci školy

- po dohodě s učiteli a žáky se starat o různé skupiny žactva

- upozorňovat  rodiče  postižených,  sociálně  vybočujících  nebo  handicapovaných  žáků  na 

pomocné a podpůrné programy

        Obecně  lze říci,  že sociální pedagog ve školním klubu musí disponovat zejména empatií, 

ochotou naslouchat žákům a snahou pomoci. Pro vytvoření bližšího vztahu k dětem, je  třeba jim 

svým jednáním dokázat, že není pouze pedagog jako a priori autorita. 

       Uplatnění sociální pedagogiky ve školním klubu je patrné ve zvolených metodách práce. Ve 

všech  sledovaných  klubech  jsou  uplatňovány  metody skupinových  prací,  pravidelné  rozhovory 

ohledně prevence (předcházení úrazům, první pomoc, šikana), příležitostné rozhovory na konkrétní 

témata (chování na veřejnosti, prevence drogové závislosti, kriminality, šikana), činnosti tematické 

(co se děje u nás, ve světě, v rodině). Všechny tyto metody podporují:

- osobnostní rozvoj v oblasti poznání sebe sama, odpovědnosti za své chování, sebeovládání

15  Učitelské noviny, 1/2014, 7. leden. Praha: GNOSIS, 2014, s. 19
16 Kraus, B., Základy sociální pedagogiky. Praha: PORTÁL, 2012, s. 50
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-  sociální rozvoj v oblasti vzájemného  poznávání  lidí kolem sebe,  úcty,  porozumění,  tolerance, 

prevence sociálně patologických jevů, schopnost podřídit se jiným nápadům, rozvíjet je,

-  morální  rozvoj  v oblasti  respektování  druhých,  důvěryhodnosti,  pravdomluvnosti,  morálních 

kvalit, spravedlivého hodnocení chování svého i ostatních17

       V rámci sociální pedagogiky dochází v posledních letech ve školních klubech ke snaze o 

inkluzi  dětí  se  specifickými  poruchami  učení  a  chování.  Z praxe  však  lze  zjistit,  že  více  než 

k inkluzi  dochází  k integraci,  tedy  cílenému  míchání  skupin  dětí  intaktních  a  dětí  s nějakými 

speciálními potřebami.  Pedagogové se snaží vytvořit  takové školní prostředí,  aby členové obou 

skupin byli spokojeni,  aby se lépe poznávali,  užívali si společně  strávený čas.  Dobře podporují 

společnou  spolupráci  nesoutěžní  aktivity  právě  ve  volném  čase,  případně  při  odpoledních 

kroužcích.  Jedná  se  o  výtvarné,  tvůrčí  aktivity,  například  práce  s keramickou  hlínou,  společné 

tvoření s papíru, tanec na hudbu a podobně. V dobrém se v rámci rozvíjení inkluze uplatňuje i důraz 

na  společné  zajišťování  běžné  každodenní  rutiny,  například  společné  vaření,  úklid  po  společné 

činnosti. 

      Přínosem v pedagogické praxi je také spolupráce mezi více organizacemi, např. mezi školním 

klubem běžné  školy a školní družinou speciální  školy.  Takovéto propojení  přináší  řadu  výhod, 

například širší základnu pedagogů s různými zkušenostmi, které se mohou navzájem doplňovat.18

        Pro lepší  orientaci je  třeba uvést  nejčastější oblasti,  které při práci pedagoga s dětmi ve 

volnočasových aktivitách vyžadují specifický pedagogický přístup:

Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

        Osobami se speciálními  vzdělávacími  potřebami  jsou osoby se zdravotním postižením 

(tělesným, zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více 

vadami,  vývojovými poruchami učení nebo chování) se zdravotním znevýhodněním (zdravotním 

oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám 

učení a chování) a osoby se sociálním znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně 

kulturním postavením,  s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci 

v postavení azylantů a účastníků řízení o udělení azylu).19

Mimořádně nadaní a talentovaní žáci

17Kraus, B., Základy sociální pedagogiky. Praha: PORTÁL, 2012 
18 Soukupová, B., Inkluze dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Praha: ASTRON, 2012
19 § 16 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
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         Pokud hovoříme o talentu a nadání, bavíme se o různém stupni rozvinutí schopností. Dítě, žák 

s mimořádným nadáním se pozná tak, že při srovnání s vrstevníky dosahuje mimořádných výkonů 

v určité oblasti. Vyšším stupněm je pak talent. O výjimečném talentu mluvíme tehdy, umisťuje-li se 

například dítě či žák na předních místech různých soutěží v určité oblasti20

Šikana

         Za šikanování se považuje…“…když jeden nebo více žáků úmyslně a opakovaně ubližuje  

druhým. Znamená to, že vám někdo, komu se nemůžete ubránit, dělá, co je vám nepříjemné, co vás  

ponižuje, nebo to prostě bolí – strká do vás, nadává vám, schovává vám věci, bije vás. Ale může  

vám znepříjemnit život i jinak, pomlouvá vás,  intrikuje proti vám, navádí spolužáky, aby s vámi 

nemluvili a nevšímali si vás.“21

        V posledních letech se stále častěji setkáváme s tzv. KYBERŠIKANOU. Kyberšikana probíhá 

v prostředí elektronických prostředků a jejím cílem je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití 

těchto prostředků (telefon, internet – sociální sítě, ICQ). Je to úmyslné, nepřátelské chování, které 

se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků  ubližují takovým způsobem, že se oběť 

nemůže účinně bránit.22

         Varovnými znaky šikanování mohou být například momenty, kdy je žák mimo organizovanou 

činnost často osamocený, ostatní o něj nejeví zájem,  nemá kamarády; bývá volen při týmových 

sportech do mužstva mezi posledními; v čase, kdy není řízená činnost vyhledává blízkost pedagogů; 

je  nejistý,  ustrašený,  má-li  promluvit  před  skupinou;  působí  smutně,  nešťastně,  stísněně,  mívá 

blízko k pláči;  stává se uzavřeným; mívá často znečištěné,  poškozené, případně  rozházené věci; 

stále postrádá své věci; odmítá vysvětlit poškození a ztráty věcí nebo používá nepravdivé výmluvy; 

mění svoji pravidelnou cestu, směřující do zájmových aktivit, do školy; začíná vyhledávat důvody 

pro  absenci  v zájmovém útvaru,  ve  škole;  mívá  odřeniny,  modřiny,  škrábance,  které  nedovede 

uspokojivě vysvětlit.

        Michal Kolář o první pomoci v případě šikany říká: „ Pokud se objeví opodstatněné podezření  

na  šikanu,  je  potřeba  ji  správně  řešit.  Řešení  šikany  bychom  mohli  nazvat  „pedagogickou  

chirurgií“.  Ani zde nesmíme podcenit sebemenší  detail.  Jakákoliv kamufláž je odhalitelná neboť  

účinnost  zákroku se dá empiricky ověřit.  Ani v  nejjednodušším diagnostickém případě  se  nesmí 

20 Vališová, K., Kasíková, H., Pedagogika pro učitele. Praha: GRADA, 2011
21 Kolář, M., Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR, 2003, 
s. 89
22 Kolář, M., Bolest šikanování. Praha: PORTÁL, 2001
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udělat chyba. Jinak hrozí vážné nebezpečí poškození oběti. Všechny kroky musí být promyšleny jako 

v šachové partii.“23

        Kolář dále doporučuje schéma postupu u počátečních stádií šikany: 1. Odhad závažnosti, 2. 

Rozhovor s informátory a obětmi, 3. Nalezení vhodných svědků,                 4. Individuální, případně 

konfrontační rozhovory se svědky, 5. Ochrana obětí, 6. Rozhovor s agresory, případně konfrontace 

mezi nimi, 7. Výchovná komise, 8. Rozhovor s rodiči oběti, 9. Práce s celou skupinou.

        Pedagog může řešit pouze počáteční stádia šikany, kdy vypozoruje, že je dítě vystrkováno 

z kolektivu nebo vyhledává blízkost pedagoga. Pokročilá stádia šikany musí řešit pouze specialisté 

na problematiku školního násilí a šikanování ve spolupráci se školou nebo zařízením pro zájmové 

vzdělávání.

23 Kolář, M., Specifický program proti šikanování a násilí ve školách a školských zařízeních. Praha: MŠMT ČR, 2003, 
s. 89
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5         SOCIÁLNÍ PRÁCE A SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE 

       Formulace obecných i konkrétních cílů a poslání sociální práce se liší v rámci společenského i 

náboženského  vývoje.  Ve  starších  pojetích  se  lze  setkat  s  prostým pojetím sociální  práce  jako 

‚činnosti,  kterou  vykonávají  sociální  pracovníci‘.  Později  jsou  cíle  sociální  práce  rozšířeny  o 

sociální kontrolu a nápravu či prevenci sociálních problémů.24

       V současné době se sociální práce opírá o koncept sociálního fungování, což potvrzuje Navrátil 

ve své publikaci,  kde uvádí,  že,  „cílem sociální práce je podpora sociálního fungování klienta  

v situaci, kde je taková potřeba buď skupinově nebo individuálně vnímána a vyjádřena. Sociální  

práce se profesionálně zabývá lidskými vztahy v souvislosti s výkonem sociálních rolí.“25

      Každý člověk je trvale v interakci se svým prostředím. Prostředí klade na člověka konkrétní 

požadavky  a  člověk  je  nucen  na  ně  reagovat.  V ideálním  případě  vzniká  mezi  člověkem  a 

požadavky jeho prostředí rovnováha. V momentě, kdy lidé požadavky prostředí nezvládají, vzniká 

problém.  Předmětem činnosti sociálního  pracovníka  je  udržení  správné  interakce  mezi  tím,  co 

prostředí od člověka očekává a jeho způsobilostí tyto požadavky zvládat. Každý sociální pracovník 

by si však měl  uvědomit,  že osudy klientů  bývají  někdy natolik  specifické, že je  dosti obtížně 

vtěsnat je  do konkrétních pojetí sociální práce. Mechanické uplatňování těchto paradigmat může 

vést až k opomenutí některého důležitého momentu klientova života. Proto řada autorů upozorňuje 

na  potřebu  individuálního  přístupu  a  posouzení  předpokladů  sociálního  fungování  u  každého 

jedince.26 

      Spojení  jedincova  chování  a  sociální  struktury napomáhá  vytvářet  sociální  komunikace. 

Současný obraz člověka je obohacen o vývoj vztahů mezi jedincem a okolní společností, která často 

dělá změny, např. výchovné, čímž zvyšuje individuální hodnotu jedince. Jedním z ukazatelů tohoto 

procesu  je  vývoj  komunikační  slovní  zásoby,  odrážející  postupnou diferenciaci  a  autonomizaci 

jedincova vědomí. 

      Každý pedagog, učitel, vychovatel i rodič, který chce zlepšit výchovný proces, aby byl účinnější 

a probouzel touhu po hlubším a živém procesu výchovy a vyučování musí vzít v úvahu význam 

sociální komunikace pro současnost. Má totiž stále větší vliv na myšlení mnoha lidí. Podgórecky ve 

své publikaci zdůrazňuje fakt, že  „sociální komunikace nehledě na módu, směry nebo proudy ve  

vědě, získává zvláštní kvalitu. Je to dovednost správného formulování myšlenek a pochopení sebe a 

ostatních. Je to umění pružného používání určitých principů ve stycích s ostatními.“27

24 Matoušek, O., Základy sociální práce. Praha: PORTÁL, 2007
25 Navrátil, P., Ůvod do teorií a metod sociální práce. 1. vyd. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2000
26 Navrátil, P., Musil, L., Sociální práce s příslušníky menšinových skupin. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2000
27 Podgórecky, J., Sociální komunikace v edukaci. Ostrava: REPRONIS, 1998, s. 16
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      Sociální  komunikaci  lze  chápat  také  jako  společného  jmenovatele  tří  základních  stránek 

sociálního styku: společné činnosti, vzájemného působení a mezilidských vztahů. V širším pojetí si 

jedinci při společné činnosti vzájemně  vyměňují i  nálady,  ideje,  pocity,  postoje apod. V sociální 

komunikaci, která probíhá ve školním prostředí vzniká důležitá otázka: Jak vlastně chápat význam 

toho, co bylo řečeno?. Z hlediska záměru a smyslu, které přikládá řečeným slovům mluvčí nebo 

z hlediska posluchače, který může vyřčená slova pochopit jinak, po svém. Dle Mareše „záleží na 

kontextu daném sociokulturními podmínkami, individuálními zvláštnostmi účastníků, historií jejich 

vzájemných vztahů“28

      Základním znakem sociální komunikace je sdělování informací mezi lidmi. Stejný základ má i 

pedagogická komunikace, Proto je i ona případem sociální komunikace. Řada pedagogů preferuje 

hluboké ovládnutí jimi  vystudovaných oborů,  což  je  vlastně  pochopitelné, aby byli jako  učitelé 

respektováni.  Řada  z nich  však  opomíná  tu  část  profese  pedagoga,  která  je  založena  na 

zprostředkování odborných poznatků žákům, jejichž pozice, postavení, či charakteristiky jsou velmi 

různé. To znamená, že i sebelépe připravený pedagog může ve své profesi selhávat, pokud nebude 

svůj obor přibližovat žákům společně se znalostí motivů jejich studia, vztahu k učivu i vyučujícímu, 

způsobům učení,  pojetí sebe sama,  rodinného i  školního  prostředí…  Znalost  toho, kdo  sedí ve 

školních lavicích,  jak s kýmkoliv ve třídě  komunikovat, navazovat a rozvíjet potřebné vztahy ve 

vzájemné kooperaci dává profesi pedagoga sociální rozměr. K prvním vyučovacím pokusům by měl 

pedagog  dostat  příležitost  až  tehdy,  má-li  dostatečnou  komunikativní  zdatnost  a  je  sociálně  i 

osobnostně dostatečně vyzrálý.29

28 Mareš, J., Křivohlavý, J., Sociální a pedagogická komunikace ve škole. Praha: SPN, 1990, s. 21
29 Svatoš, T., Sociální a pedagogická komunikace. Opava: Ústav pedagogických a psychologických věd,2005
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6     CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ MLADŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

        Jako období mladšího školního věku bývá označována období mezi 6. – 7. rokem, kdy dítě 

vstupuje do školy a 11. – 12. rokem, kdy začínají být patrné známky fyzického a také psychického 

dospívání.  Toto období je  ve velké míře poznamenáno právě  nástupem dítěte do školy,  který je 

spojen s novými povinnostmi, pravidly, denním režimem. Zároveň představuje větší osamostatnění 

dítěte,  přijetí  mnohem větší  odpovědnosti za sebe  samého,  za své  jednání  a  přijmout  případné 

následky takového  chování.  Dokáže rozlišovat  přijatelné a nepřijatelné chování.  Dítě  je  nuceno 

pravidelně  docházet do školy jako cizí instituce a přijmout autoritu učitele jako cizí osoby. Zátěž 

může  představovat  také přítomnost  většího  množství  spolužáků,  které většinou všechny nezná. 

Mohou se objevit noční můry, nespavost, nechutenství, bolesti hlavy, které jsou známkou špatného 

vyrovnávání se situací.30

       Děti v mladším školním věku obvykle dychtí po učení a získávání nových poznatků. Zároveň 

by také všechny načerpané informace nejraději zkoušely v praxi. Myšlení je konkrétní a názorné. 

Rozvíjí se záliby.

       Vztah dětí k osobnosti učitele má osobní charakter, pohybuje se na citové úrovni.  Dítě od 

učitele  očekává  podporu,  pocit  jistoty  a  bezpečí  v novém  prostředí.  Obdobně  jako  v rodině. 

Pedagog  musí  být  schopen  zejména  pozitivního  hodnocení  a  kladné  motivace,  protože  dítě 

potřebuje, aby jeho výkon někdo ocenil. Jak ve své publikaci uvádí Vágnerová: „Školní prospěch 

má určitou  sociální hodnotu. Dítě  chce být  dobře hodnoceno, učí  se,  aby dosáhlo přijatelného  

výsledku, který by uspokojil osobně významné lidi, tj. rodiče, učitele. Ocenění autoritou má v tomto 

věku větší váhu než výsledek sám.“31

      Na toto tvrzení navazuje Vízdal: „Počátky utváření sebevědomí tkví v raném dětství a zejména 

v hodnocení, kterého se dítěti dostává od osob, které jsou pro ně důležité.“32

       Děti v mladším školním věku jsou stále ještě více hravé, mají rády pohádky. Jsou schopny 

soustředit se na jednu věc jen poměrně krátkou dobu. Při společných činnostech se ještě beze studu 

mísí chlapci s děvčaty. 

        Dítě  je  v tomto období je  dítě  schopno vlastních kritických soudů  okolních jevů.  Může 

docházet ke konfliktům s okolím (hlavně ve škole) i opozičním projevům vůči rodičům.

30 Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie. Praha: GRADA, 2006, s. 117
31 Vágnerová, M., Dětství a dospívání. Praha: KAROLINUM, 2012, s. 334
32 Vízdal, F., Základy psychologie. Brno: IMS, 2009, s. 178
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        Typické pro toto období jsou růstové změny. Zhruba v jedenácti letech dochází k tzv. růstové 

akceleraci, kdy může dítě vyrůst více než o 12 cm.33

Principy pedagogické práce:

        Pedagog by měl mít na mysli,  že dítě si v tomto okamžiku často vybírá životní koníčky a 

pedagog má tudíž možnost ovlivnit budoucí směrování jeho života. Pedagog je pro žáka vzorem. 

Žák napodobuje jeho chování,  mluvu,  přebírá názory; je  třeba  uvědomovat  si,  jak před žákem 

vystupovat a co mu říkat. Žák zkouší znovu a znovu hranice, kam až může jít  a pedagog by měl 

umět  citlivě  nastavovat  meze, ale  dát svobodu v pohybu mezi těmito mantinely; ideální stav je, 

pokud si hranice nastavují žáci a pedagog společně; v tomto věku jsou toho již mentálně schopni. 

        Žák již delší dobu vydrží pracovat na jedné věci, udrží se v tématu (např. několik kroužků po 

sobě), je to čas pro pedagogické a jiné projekty. Žáci dokážou podat pedagogovi prostou formou 

zpětnou vazbu, jak se jim činnost líbila, přičemž už nemusí jít pouze o jednoduché techniky, jsou 

schopni formulace myšlenky.

        Žák potřebuje kompenzovat sezení ve škole pohybovou aktivitou, potřebuje pohyb, prokládat 

klidové činnosti rozhýbáním, proto si někdy plete výtvarnou dílnu s tělocvičnou, a je dobré umožnit 

krátké protažení i u činností, které nejsou s pohybem přímo spojené (např. keramika, výuka cizích 

jazyku, hra na flétnu,…)

        Pedagog by se měl vždy ptát sám sebe: A proč by nešlo to, co dítě chce? Mnohdy máme 

naučené  postupy,  rituály  a  nepřipouštíme  cestu  dítěte.  Pedagog  musí  dát  žákovi  prostor  pro 

rozhodování o tom, kudy dál.34

33 Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie. Praha: GRADA, 2006
34 Vališová, K., Kasíková, H., Pedagogika pro učitele. Praha: GRADA, 2011
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7 CHARAKTERISTIKA OBDOBÍ STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU

       Období staršího školního věku zahrnuje v podstatě dobu, kdy žáci navštěvují 2. stupeň základní 

školy.  Jedná se o období pubescence ( 12 –  15 let),  tedy období,  kdy začínají  být  patrné nejen 

fyzické, ale i psychické změny. V rámci biologických změn dochází v tomto období u dívek k první 

menstruaci, u chlapců  k prvnímu výronu semene, u obou pohlaví dochází k vývoji sekundárních 

pohlavních znaků.  Dochází k prvním láskám a sexuálním zkušenostem.  Z hlediska psychických 

změn se jedná zejména o změnu uvažování, způsobu prožívání, a také postupného odpoutávání se 

od rodiny.35

Na druhou stranu dochází k vytváření významnějších vztahů se svými vrstevníky. Většina mladých 

lidí v tomto věku je emočně nestabilní. Své afekty často vysvětlují nesprávným chováním rodičů. 

Rodič ztrácí v tomto období statut „neomylné a nedotknutelné bytosti.“ Postupně se stává v očích 

pubescenta bytostí „chybující.“  Proto inklinují ke svým vrstevnickým skupinám,  které jsou jim 

názorově  bližší než  rodiče. Vízdal ve své publikaci přibližuje:  „Sociální  skupina je významným 

zdrojem uspokojování  různých lidských potřeb např.  potřeba bezpečí  a jistoty,  prestiže,  uznání,  

moci, potřeba pozitivní akceptace jinými lidmi aj.“36 

       Dospívání je pro jedince velmi náročným obdobím. Na jedné straně se fyziologické dospívání 

stále  posunuje  směrem dolů,  zatímco  hranice  sociální  dospělosti  se  naopak  posunuje  směrem 

nahoru až  k hranici třiceti let  věku. Děti  pomalu opouští  hodnoty dětství a vstupují  „do  světa“ 

dospělých,  kde  však  stále  bojkotují  některá  pravidla,  kterými  jsou  třeba  kompromis  nebo 

diplomatické jednání.  Odmítají cokoliv předepsaného a o všem pochybují.  Společnost vytváří na 

dospívající  určitý tlak,  aby se chovali  podle  žádoucích pravidel.  V určitých případech vstupuje 

jednotlivec do nových rolí.37

       Pro sociální pedagogiku je v tomto období důležitý zejména fakt, že jedinec zápasí s hledáním 

vlastní  identity  a  vnitřního  zakotvení.  Klade  velkou  pozornost  svému  zevnějšku  (pocit 

neuspokojení,  nízké  sebevědomí).  Přednostně  je  tedy potřeba  pomoci upevňovat  sebevědomí a 

vlastní kladné  hodnocení jednotlivců,  stejně  jako  jejich pozitivní posouzení vlastní perspektivy. 

Nejdůležitějším obdobím pro pozitivní hodnocení sebe sama a rozvoj zdravého sebevědomí však 

probíhá v prvních třech letech života. Pokud v tomto  období probíhala výchova správně, měla by 

být nejistota v období dospívání pouze dočasným jevem. 38

Principy pedagogické práce
35 Langmeier, J., Krejčířová, D., Vývojová psychologie. Praha: GRADA,2012
36 Vízdal, F., Sociální psychologie. Brno: IMS, 2010, s. 104
37 Vágnerová, M., Dětství a dospívání. Praha: KAROLINUM, 2012
38 Kraus, B., Základy sociální pedagogiky. Praha: PORTÁL, 2012
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        Pedagog by měl mít  na mysli,  že v tomto okamžiku již  musí mít  účastník nějaký zájem, 

protože  v období  pubescence  ho  těžko  získá.  Může  využít  neformální  vztahy,  které  má 

s pubescentem.  V tomto  období  je  důležité  předat  aktivitu  a  zodpovědnost  pubescentům.  Cíle 

společné práce by v tomto období měli být zejména cíli a ambicemi skupiny, ne pedagoga.

        Je  dobré zkoušet  nové aktivity,  zajímavé a netradiční Ty,  které dají pocit  zajímavosti a 

důležitosti.  Není dobré limitovat pubescenta svým předpokladem, že na některé činnosti je  ještě 

malý, mladý, atd. Je to období, kdy pubescent potřebuje objevovat svět a opouští-li naši společnou 

práci,  neopouští mě  jako člověka, ale  potřebuje nové lidi,  podněty, zájmy. Pedagog musí počítat 

také s tím, že toto období je spojeno s prvními partnerskými kontakty a je potřeba hledat hranici 

mezi opatrností a respektem.

        Je dobré mít i rodiče zapojené do procesů zájmového vzdělávání (aby věděli, co a jak se děje), 

protože se může stávat, že rodiče zakazují pubescentovi právě naši aktivitu jako trest za všechny 

negativní projevy puberty.

       Pedagog by měl být tolerantní k emočním výkyvům a nebrat si věci osobně. Pozitivní výsledky 

přináší  také  zapojování  pubescentů  do  činností,  ve  kterých  mohou  být  někomu  příkladem, 

průvodcem,  prospěšní druhému člověku. V momentě,  kdy dítě  vidí smysluplnost  svého jednání, 

zapojí se do činnosti aktivněji.39

       

39 Vališová, K., Kasíková, H., Pedagogika pro učitele. Praha: GRADA, 2012
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8 ŠKOLNÍ KLUB

       Děti mají v dnešní době relativně velké množství volného času. Nárůst kvantity však nemusí 

zákonitě znamenat také nárůst kvality využití volného času. Společnost by tedy rozhodně neměla 

přehlížet to, jak děti tráví svůj volný čas. 

       Hofbauer uvádí, že „ prostředí, ve kterém děti tráví volný čas, je velmi různorodé. Může to být  

domov, škola, různé společenské organizace a instituce. Mnoho dětí  prožívá své volné chvíle ve 

veřejných  prostranstvích,  venku,  na  ulici,  často  bez  jakéhokoli  dohledu,  dokonce  i  bez  zájmu  

dospělých. Tato situace je neuspokojivá, je tím ohrožena výchova dětí a často i jejich bezpečnost.“40 

        I když  by tento fakt  měl být  prioritně  záležitostí rodiny, nemůže, kvůli  nedostatku času, 

odborné kvalifikace a potřebného materiálního vybavení často zajistit dostatečnou výchovu dětí ve 

volném čase  sama.  Děti  často  neoplývají  dostatkem zkušeností  a  přehledu  o  všech  oblastech 

zájmových činností.  Proto je  potřeba přátelského, citlivého a nenásilného pedagogického vedení, 

pestrosti a přitažlivosti nabízených činností a v neposlední řadě dobrovolné účasti na nich.

       Od školy,  coby výchovné a vzdělávací instituce, se očekává,  že vytvoří předpoklady pro 

úspěšné  začlenění  mladých  lidí  do  profesionálního,  občanského  i  volnočasového  života. 

Dobrovolná účast na volnočasových aktivitách školy pomáhá rozvíjet individuální předpoklady dětí 

a  mládeže.  Plní  funkci  vzdělávací  a  výchovnou,  kulturní  a  sociálně-preventivní,  zdravotní 

(regenerační a relaxační), oddechovou a kompenzační.41 

       Podle Hofbauera „volnočasové aktivity školy v letech školní docházky odkrývají zájmy a nadání  

dětí a mladých lidí, rozvíjejí je samy nebo tomuto rozvoji dávají podněty.  Jejich prostřednictvím  

pomáhají utvářet pozitivní vztah dětí a mladých lidí k dalším způsobům vzdělávání prostřednictvím  

volnočasových aktivit, k budoucí profesi a celému životu.“42

       To dokazují studijní, profesní a životní kariéry mnoha studentů, kteří se zúčastňovali různých 

předmětových olympiád nebo uměleckých či sportovních soutěží. V těchto, dříve pouze zájmových 

oborech, se profesionalizovali a nyní dosahují špičkových výsledků.43

40 Pávková, J., Hájek, B., Hofbauer, B., Hrdličková, V., Pavlíková, A., Pedagogika volného času.
Praha: PORTÁL, 2004, s. 14
41 Spousta, V., Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno: VYDAVATELSTVÍ MU, 1994
42 Hofbauer, B., Děti, mládež a volný čas. Praha: PORTÁL, 2002, s. 66
43 Pávková, J., Hájek, B., Hofbauer, B., Hrdličková, V., Pavlíková, A., Pedagogika volného času.
Praha: PORTÁL, 2004, s. 14
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       Základní škola nabízí pro své žáky dvě možnosti, jak trávit volný čas. Jsou jimi školní družina 

a školní klub. Zatímco školní družinu navštěvují děti od 1. do 5. ročníku, školní klub pak žáci 2. 

stupně, čili 6. - 9. ročník.

       Školní kluby se  začaly vytvářet  na  některých školách v letech 1958 –  1959 jako  určitá 

nádstavba školních družin.  Do té doby totiž mimoškolní výchova prokazovala konkrétní nedostatky 

v práci s žáky vyšších ročníků.  Zejména nebylo možno ve školních družinách, kde většinu žáků 

tvořily děti od 1.  – 5.  ročníku zohledňovat věkové a individuální potřeby starších žáků. K těmto 

nedostatkům se přidružovaly i ostatní, např. nevhodný pedagogický přístup, kdy činnosti určovala 

sama vychovatelka bez jakékoliv vzájemné spolupráce mezi ní a staršími žáky. V neposlední řadě 

neodpovídalo potřebám žáků vybavení. Prostorové ani materiální. Výsledkem toho bylo pouze to, 

že starší žáci odmítali družiny navštěvovat.44

              Při organizování výchovné práce s dětmi, které po vyučování chodí do školní družiny a 

školního klubu, jde nyní o to, aby celý proces jejich výchovy nebyl organizován ve dvou nezávisle 

na sobě existujících cyklech (vyučování – výchova ve školní družině, školním klubu), ale aby byl 

vzájemně sklouben tak, že to bude jeden, pedagogy společně, jednotně plánovaný a programovaný 

proces, v němž výchova mimo vyučování ve školní družině nebo ve školním klubu bude plynule a 

organicky  navazovat  na  výchovu  v  rámci  vyučování.  Přitom  bude  ovšem  nutno  respektovat 

specifiku výchovné práce při vyučování a specifiku výchovy mimo vyučování, tak aby nedocházelo 

k nesprávnému přenášení forem, metod a prostředků vyučovací práce školy i do pedagogické práce 

mimo vyučování a  tak vlastně ve skutečnosti k celodennímu vyučování.45

       Toto pravidlo se prolíná metodikou výchovné práce ve školních klubech dodnes. 

8.1 Vymezení poslání školního klubu

Obecně lze říci, že základním posláním školního klubu je výchova mimo vyučování.

Umožňuje  žákům  optimální  využití  volného  času,  formování  jejich  zájmů,  také  rozvíjení 

specifických schopností a celkově upevňování kladných morálních vlastností. Pedagogická činnost 

ve školních klubech přispívá k prevenci sociálně  patologických forem chování,  což  je  dnes, kdy 

narůstá kriminalita mladistvých a snižuje se věk delikventů, výrazným benefitem.46

44 Sekotová, J., Mimoškolní výchova a školní klub. Jihlava: ŮDVU, 1961
45 Bláha, V., Školní klub – jedna z forem celodenní výchovné péče Základní devítileté školy o žáky 
6. – 9. ročníků. Ústí nad Orlicí: ÚSTAV PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VÝCHOVNÝCH PRACOVNÍKŮ, 
1963. s. 13
46  Spousta, V., Teoretické základy výchovy ve volném čase. Brno: VYDAVATELSTVÍ MU, 1994
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         Podle školského zákona je školní klub definován jako:

„Školské  zařízení  pro  zájmové  vzdělávání,  poskytující  zájmové  vzdělávání  žákům  jedné  nebo  

několika  škol  podle  vlastního  školního  vzdělávacího  programu,  vycházejíce  ze  zájmů  a  potřeb 

jednotlivých žáků. Školní klub činnost ve dnech školního vyučování. Školní klub může vykonávat i ve  

dnech, kdy neprobíhá školní vyučování, a to včetně školních prázdnin.47“ 

         Pávková  tuto  definici  obohacuje:  „Činnost  školního  klubu a  školní  družiny navazuje  

specifickým způsobem na vzdělávací činnost základní školy. Nenahrazuje však samotné vyučování,  

ani  není  jeho  pokračováním.  Ve  školním  klubu  se  uskutečňují  činnosti  zájmové,  odpočinkové,  

relaxační, sebeobslužné, veřejně prospěšné a příprava na vyučování.“48

         Základní rozdíly mezi školní družinou a školním klubem vyplývají z jejich zaměření na 

věkové odlišnosti v potřebách žáků  1.  –  2.  stupně  základní  školy.  Zatímco  u mladších žáků  je 

navštěvování školní družiny spojeno současně i se zajištěním péče o dítě a dozorem nad ním, školní 

kluby fungují  na  základě  dobrovolné  docházky  starších  žáků.  Školní  klub  jim  poskytuje  více 

volnosti a samostatnosti s přihlédnutím k jejich věkovým rozdílům. 

         Díky větší samostatnosti žáků 2. stupně, širším možnostem samostatného využívání volného 

času a  v neposlední  řadě  povinnostmi ukládanými těmto žákům rodiči  se  nabízí otázka o míře 

zřizování školních klubů a jejich využívání žáky. MŠMT zveřejnilo výzkum, jehož výsledky jsou 

však  překvapivě  optimistické.  Po  celé  sledované  období  v letech  2012/13  byl  zaznamenán 

meziroční nárůst o tři školní kluby, přičemž počet zapsaných žáků se zvýšil o 12,5%.49

         Podle ŠVP zahrnuje konkrétně  školní klub při Základní škole v Ostrovačicích tyto cíle 

vzdělávání:

- Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí.

- Rozvíjet osobnost dítěte.

- Rozvíjet vědomosti dětí a jejich praktické dovednosti.

- Rozvíjet tělesnou zdatnost při pohybových aktivitách.

- Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.

- Učit komunikovat, spolupracovat a respektovat se.

47 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
48 Pávková, J., Hájek, B., Hofbauer, B., Hrdličková, V., Pavlíková, A., Pedagogika volného času, 
Praha: Portál, 2002, s. 114
49 www.msmt.cz
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- Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech.

- Utvářet kladný vztah k přírodě a učit se chránit svět kolem nás.

- Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.

- Vytvářet prostorové podmínky pro odpočinek a relaxaci.

        Výchova ve školním klubu respektuje individualitu každého žáka a vytváří podmínky pro jeho 

všestranný rozvoj. Mezi děti, navštěvující toto zařízení, se mohou zařadit i ty, které mají některou 

ze  specifických  poruch  učení.  Dle  stupně  a  charakteru  jejich  handicapu  zajišťují  pedagogové 

optimální začlenění do volnočasových aktivit a dále celkové rozvíjení osobnosti těchto dětí.50

          Činnost školních klubů se, dle ŠVP, zaměřuje na rozvoj těchto klíčových kompetencí:

Výchova ke zdravému životnímu stylu:

1. Výchova k odpovědnosti za svoji osobu, zdraví a dodržování osobní hygieny.

2. Posilování tělesné zdatnosti a otužování.

3. Rozvíjení citové stránky osobnosti a citové vazby.

4. Udržování pořádku v prostorách školy a okolí

Posilování komunikačních dovedností – člověk ve společnosti:

1. Rozvoj slovní zásoby, kultivace slovního a mimoslovního projevu.

2. Schopnost vyjádřit se a naslouchat.

3. Uplatnění se v kolektivu.

4. Vytvoření základu estetického vztahu k životu, ke kultuře a umění.

         Pávková a kol. navíc předkládají podobu vnitřního řádu pro školní klub, dle kterého jsou 

pracovníci povinni se řídit. Tento řád obsahuje, kromě provozní doby ŠK, podmínek docházky do 

ŠK, podmínek a doby odchodu či vyzvedávání žáků, také dočasné umisťování žáků, kteří nejsou do 

ŠK přihlášeni, zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠK, podmínky využívání dalších 

prostor  školy  či  jiných  prostor  pravidelně  využívaných  ŠK,  další  činnosti  organizované  ŠK a 

ustanovení o platbách zákonných zástupců.

50 ŠVP ZŠ Ostrovačice, 1. 9. 2009

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 31

Odpovědnost za své chování:

1. Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky.

2. Rozvoj schopností přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám.

3. Pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů.

4. Důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality.

Ovládání negativních citových reakcí:

1. Vypořádání se se stresem.

2. Řešení životních situací.

3. Vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy.

4. Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti.

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině – člověk jako jedinec:

1. Rozvoj pozitivních citů žáka ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity).

2. Kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí a posilovat pozitivní myšlení.

3. Vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny.

4. Usměrňovat temperament, postoje a hodnoty.

Formování životních postojů:

1. Vytváření společensky žádaných hodnot.

2. Vytváření základů právního vědomí, úcty, porozumění, tolerance.

3. Schopnost a ochota pomoci.

4. Posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům.

Nacházení nových vazeb v souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování:

1. Možnost vzájemného doplňování školního vyučování a práce ve školním klubu.

2. Přinášet nově podněty a poznatky.51

51 SVP ZŠ LUH  Vsetín, 1. 9. 2012
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         Jako poslání školního klubu nelze opomenout snahu o prohlubování a upevňování vztahů 

mezi rodinou a školou.

 

8.2 Popis zájmových aktivit ve školním klubu

         Hlavním úkolem školního  klubu  je  prohlubování,  rozšiřování  a  doplňování  znalostí, 

vědomostí žáků, nabyté ve vyučovacím procesu, upevňování jejich dovedností a návyků. Jaromíra 

Sekotová ve své publikaci uvádí tři hlavní složky činnosti ve školním klubu:52

1. příprava žáků na vyučování

2. rekreace žáků

3. zájmová činnost žáků

         Děti ve věku 11 – 15 let chtějí uplatnit své vědomosti a vyzkoušet své dovednosti různými 

praktickými způsoby. Je proto třeba volit takové aktivity, při kterých žáci nejsou pouze pasivními 

pozorovateli,  ale  nabídnout jim ty činnosti,  do kterých se sami aktivně  zapojují a mají možnost 

samostatné  práce  i  uplatnění  osobních  zálib  a  sklonů  v přiměřené  míře.  Zájmové  činnosti  ve 

školním klubu by měly být  tedy sestavovány tak, aby v dané situaci přímo provokovaly žákovu 

aktivitu, nutily ho zaujímat svoje konkrétní stanovisko, samostatně pracovat atd.

         Práci ve školním klubu nemůže obsáhnout jeden pracovník. Proto je třeba zapojení několika 

dalších pedagogů, v návaznosti na portfolio nabízených kroužků.

         Konkrétně  ve školním klubu při ZŠ  Ostrovačice,  je,  z hlediska materiálního  vybavení, 

následující nabídka kroužků:

- Jazykové kroužky (Aj, Nj, Rj)

- Výtvarné kroužky

- Pracovní kroužky a různé pracovní techniky

- Počítačové kroužky a kroužky informační techniky

- Pěvecké kroužky

- Kroužky keramiky

52 Sekotová, J., Mimoškolní výchova a školní klub. Jihlava: ŮDVU, 1961. s. 2
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- Kroužek vaření, pečení a studené kuchyně

- Dějepisný kroužek

- Zeměpisný kroužek

- Dramatický kroužek

- Tělovýchovné kroužky

- Míčové hry

- Taneční kroužek

Jednotlivé kroužky probíhají jednak v učebně, které je vybavena velkoplošnou keramickou tabulí, 

šesti PC s internetem,  velkou nabídkou stolních her,  kulečníkem pro děti  a  pákovým fotbalem, 

relaxačním koutkem kuchyňskou linkou se dvěma sporáky a troubami na vaření či pečení, lednicí i 

hygienickým zázemím, ale také v určených, tématicky zaměřených učebnách (např. třída pro výuku 

dějepisu, zeměpisu, fyziky, hudební výchovy apod.)53

          Činnost školních klubů je určena především žákům druhého stupně základní školy, žákům 

nižšího  stupně  šestiletého  nebo  osmiletého  gymnázia  a  odpovídajícím  ročníkům  osmiletého 

vzdělávacího programu konzervatoře. Účastníkem může být i žák prvního stupně  základní školy, 

který  není  přijat  k pravidelné  denní  docházce  do  družiny.  O  přijetí  žáka  do  školního  klubu 

rozhoduje ředitel školy. Ve většině školních klubů je umožněna návštěvnost také žákům s některými 

druhy postižení.  Školní kluby pravidelně  navštěvují také talentované děti,  které mohou využívat 

další rozšířené kroužky při ŠK. Při ukončení činnosti školního klubu na konci školního roku děti 

dostávají upomínkové předměty   (upomínková šerpa nebo tričko.)54

8.3 Účastníci zájmového vzdělávání ve školním klubu

         Zájmové vzdělávání poskytuje jeho účastníkům naplnění volného času se zaměřením na různé 

oblasti

         Zájmové vzdělávání se snaží o podporu takových kompetencí dětí a mládeže, umožňujících 

jim aktivní účast na společenském a politickém životě. Takových kompetencí je celá řada. Děti by 

53 SVP ZŠ Ostrovačice, 1. 9. 2009
54  Heřmanová, J., a kol., Metodika pro tvorbu ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Praha: OPTYS, 
2009
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po absolvování vzdělávacího programu měly být  schopny orientovat se lépe ve veřejném životě. 

Měly  by  umět  hledat  a  zpracovávat  si  takové  zdroje  informací,  umožňující  jim  chápat  a 

interpretovat příčiny životní situace nejen své, ale také situaci a postoje druhých lidí. Měly by být 

schopny  tyto  odlišnosti  respektovat,  dokázat  je  využít  jako  zdroj  inspirace  ,o  kterém  se 

v demokratické  společnosti  vede  diskuze.  Zároveň  s tím si  osvojí  takové  dovednosti,  které  jim 

umožní vhodně argumentovat a obhajovat své vlastní názory před autoritami ztělesněnými rodiči 

nebo pedagogy,  včetně zástupců veřejných institucí. V rámci participace mají účastníci zájmového 

vzdělávání možnost, v růžné míře, se zapojit do snahy nalézt, vybrat a realizovat společná řešení, 

nápady.55

        Školský zákon používá pro označení osob účastnících se zájmového vzdělávání označení dítě, 

žák, student nebo účastník. Tyto osoby nejsou ve školském zákonu, včetně souvisejících vyhlášek 

určeny věkem, ale pouze účastí ve vzdělávání. Účastník zájmového vzdělávání je blíže specifikován 

ve vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Podle ní jsou účastníky zájmového vzdělávání 

děti,  žáci  a  studenti;  účastníky zájmového  vzdělávání  mohou  být  také  pedagogičtí  pracovníci, 

zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.56

        Podmínky přijímání účastníků a podmínky průběhu vzdělávání tvoří povinnou součást ŠVP 

školského  zařízení.  Činnosti  školského  zařízení  mají  tzv.  nízkoprahový charakter,  tento  termín 

znamená, že jsou otevřené všem zájemcům, kteří se chtějí účastnit zájmového vzdělávání. Účast na 

činnosti a aktivitách školského zařízení je založena na dobrovolnosti.           

        Přijímání účastníků k činnosti je  obecně platnými předpisy rámcově  ohraničeno věkem či 

návazností na školní docházku; činnost školního klubu je určena přednostně  žákům druhého stupně 

základní školy,  žáky nižšího  stupně   šestiletého nebo  osmiletého gymnázia nebo odpovídajících 

ročníků  osmiletého programu konzervatoře, účastníkem může být  i  žák prvního stupně  základní 

školy, který není přijat k pravidelné denní docházce do družiny.

        Podmínky pro přijímání účastníků  stanoví ředitel ZŠ.  Může například úzce vymezit  věk 

účastníků, stanovit jako podmínku pro přijetí ukončení jiného zájmového vzdělávání, stanovit jako 

podmínku  vykonání  zkoušky apod.  Stanovuje  také nejvyšší  počet  účastníků  konkrétní činnosti, 

pokud je toto vymezení z praktických důvodů nutné. Ředitel rozhoduje také o přijetí k zájmovému 

vzdělávání. Nepostupuje přitom podle správního řádu, ale podle pravidel, které jsou stanoveny ve 

ŠVP.57

55 Kalábová, N. a kol., Participace, informovanost, výchova k aktivnímu občanství. Praha: ASTRON, 2012
56 Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
57 Heřmanová, J., a kol., Metodika pro tvorbu ŠVP ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Praha: OPTYS, 
2009
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        Účastníky  zájmového  vzdělávání  ve  školním klubu  mohou  být  i  žáci  se  speciálními 

vzdělávacími potřebami.  Dítětem,  žákem a studentem se speciálními  vzdělávacími  potřebami je 

osoba  se  zdravotním  postižením,  zdravotním  znevýhodněním  nebo  sociálním  znevýhodněním. 

Stupeň  postižení  přijímaných  žáků  většinou  nevyžaduje  vytváření  speciálních  podmínek.  Je 

zajištěna  jejich  plná  integrace.  Žák  s asistentem  pedagoga  má  zajištěno  zájmové  vzdělávání 

individuálně ve spolupráci se zákonnými zástupci. Pedagogická péče o nadané žáky je zajišťována 

různými formami práce, především soutěžemi.58

         Zájmové vzdělávání účastník ukončuje například zkouškou, prezentací výrobku, sestavením 

počítačového programu, veřejným vystoupením apod. V případě předčasného ukončení zájmového 

vzdělávání je  vhodné vyžadovat písemné sdělení účastníků, případně  jejich zákonných zástupců. 

V případě  předčasného  ukončení  zájmového  vzdělávání  náleží  účastníkovi  vrácení  části  úplaty, 

zpravidla odpovídající výši ušetřených nákladů. Školní vzdělávací program může stanovit vydání 

dokladu o ukončení zájmového vzdělávání.59

        

8.4 Pedagogická činnost a pedagogická komunikace ve školním klubu

         Práce pedagoga ve školním klubu vyžaduje,  mimo jiné, zejména všeobecné vzdělání a 

orientaci v oblastech, které jsou dětem blízké a zajímají je. Měl by oplývat takovými vědomostmi a 

znalostmi  v konkrétní  zájmové oblasti,  aby byl  schopen vést  zájmový útvar  pro  děti  s hlubším 

zájmem.  Musí být  vyrovnanou,  komunikativní,  empatickou osobností,  odolnou vůči  zátěžovým 

situacím. Dobrý vychovatel musí v první řadě umět děti motivovat. Významnou devizou jsou také 

určité manažerské a organizační dovednosti.

                  Předpoklady pro výkon činnosti vychovatelů, pedagogů volného času a jejich další  

vzdělávání upravuje zákon o pedagogických pracovnících.  Míra výchovné práce zahrnuje veškerou 

činnost pedagoga ve ŠK, jakožto i dozor při akcích školy. Počet odpracovaných hodin pro pedagogy 

ve ŠK stanovuje MŠMT na 25 – 30 hodin týdně, přičemž jejich rozpětí určuje ředitel školy.60

        Vychovatel či pedagog volného času je iniciátorem a průvodcem účastníka v oblasti zájmového 

vzdělávání,  které přímo nebo nepřímo řídí,  navozuje,  motivuje, umožňuje, hodnotí.  Pedagogický 

pracovník má probouzet v účastnících aktivní zájem o okolí,  sociální kontakty, komunikaci, chuť 

58 ŠVP ZŠ Luh, Vsetín, 1. 9. 2012, s. 6
59 SVP ZŠ Ostrovačice, 1. 9. 2009 s. 8
60 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změněn některých zákonů.
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dívat  se kolem sebe a případné podněty vnímat. Má podněcovat  a rozvíjet  přirozenou zvídavost 

účastníka činnosti, jeho chuť objevovat, odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne. 

        Pedagogický pracovník ve školním klubu musí mít potřebné vzdělání, umět vytvořit příznivé 

sociální  klima,  umět  efektivně  jednat  s účastníky  činnosti  (žáky),  musí  oplývat  organizačními 

schopnostmi a dokázat získat žáky ke spolupráci pro realizaci programu.  Měl by znát a umět řídit 

širokou  škálu  různých  zájmových  aktivit  přiměřených  věku  účastníků,  být  kreativní  a  pro  své 

záměry  dokázat  získat  široký  okruh  spolupracovníků  často  i  z externího  prostředí,  dokázat 

prezentovat  výsledky  své  činnosti  na  veřejnosti.  Pedagog  také  musí  mít  právní  vědomí,  znát 

bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti a zvládat základní manažerské dovednosti a 

základy public relations.

        Pedagogická činnost vyžaduje celoživotní vzdělávání, obohacování a doplňování vědomostí, 

rozšiřování  dovedností  a  to  nejen teoreticky,  ale  i  případným praktickým výcvikem s použitím 

tréninkových metod.  Při  prohlubování  a  upevňování  nebo  v případě   zvyšování  kvalifikace  se 

nejedná  jen  o  rozšíření  námětů  zájmových  aktivit,  ale  především,  jak  tyto  činnosti  navozovat 

(motivovat)  a  vést.  Vzdělávání  pedagogických  pracovníků  nemá  mít  formu  přednášek,  ale 

neformálních  dílen  s tvořivou  atmosférou.  Volnočasové  aktivity,  založené  na  převážně  na 

dobrovolnosti účastníků vyžadují zvýšenou míru odborné připravenosti pedagogických pracovníků 

nejen na činnosti samé, ale také osobnostní vyzrálost a entusiasmus. .61

         Špičák ve své publikaci zdůrazňuje, že  „sebevýchovou vychovatelů  se  začíná výchovný 

proces“62

         Pedagogický provoz školního klubu zajišťuje vedoucí vychovatelka, jmenovaná ředitelem 

školy,  který, v rámci svých pravomocí, jak shrnuje Jedličková – Kováříčková,  „řídí a kontroluje 

práci všech pracovníků zařízení a ukládá jim úkoly v souladu s pracovním řádem. Pečuje o jejich 

další pedagogické a odborné vzdělávání.“63

         Vedoucí vychovatelka zajišťuje, kromě přímé výchovné činnosti, také neméně důležité vedení 

dokumentace:

- přihlášky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce

- přehled výchovně – vzdělávací práce (pedagogický deník)

61 Heřmanová, J., Macek, M., Metodika pro podporu tvorby školního vzdělávacího programu ve školských zařízeních 
pro zájmové vzdělávání. Praha: OPTYS, 2009
62 Špičák,  J.,  Úvod  do  teorie  a  metodiky  výchovné  práce  pro  vychovatele.  Olomouc:  Univerzita  Palackého 
Pedagogická fakulta, 1992, s. 54
63 Jedličková – Kováříčková, I., Řízení výchovy a vzdělávání, Olomouc: Filozofická fakulta Univerzity Palackého, 
1989, s. 29
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- docházkový deník pro nepravidelnou docházku žáků

- deník práce zájmových útvarů

         Počet dětí ve školním klubu by zpravidla neměl přesahovat počet 25 žáků. V případě, že 

k tomuto dojde, určuje ředitel další zodpovědnou osobu, aby nebylo ohroženo zdraví těchto žáků. 

Při provádění činností, které vyžadují zvýšenou pozornost pedagoga, jako je např. plavecký výcvik, 

je počet dětí na jednoho pedagoga snížen.64

        V souvislosti s výchovou žáků ve starším školním věku hraje ve schopnostech vychovatele 

důležitou  úlohu  správná  komunikace.  Přechod  z 1.  stupně  na  2.  stupeň  představuje  pro  žáky 

výraznou změnu konfigurace vztahů  mezi nimi a učiteli,  změnu fyzického i sociálního prostředí 

třídy, kurikula a výukových situací. To vše navíc přichází v období rané adolescence, kdy u žáků 

dochází k zásadním změnám ve fyzickém  ,emocionálním vývoji,  v rozvoji myšlení a sociálních 

vztahů.  Důsledky těchto  procesů,  které  mají  komplexní povahu  a  vzájemně  na sebe  působí,  se 

promítají do školního prostředí a ovlivňují vztah žáků ke škole.65   

        Pedagogická komunikace zaujímá stále významnější postavení ve výchovně  vzdělávacím 

procesu. Zatímco v dřívějším období na tuto oblast  vyučovací činnosti nebyl brán takový zřetel, 

v současnosti je tomu naopak. Každý z pedagogů by si měl plně uvědomovat význam komunikace, 

která ovlivňuje  výsledek  sociálního  kontaktu.  Pedagogickou  komunikaci lze  tedy považovat  za 

zvláštní  případ  sociální  komunikace,  kdy  vychováváme,  vzděláváme  a  sledujeme  pedagogické 

cíle.66

        Gavora uvádí, že „Pedagogická komunikace je výměna informací mezi účastníky výchovně-

vzdělávacích cílů.  Pedagogická komunikace se  řídí  osobitými  pravidly,  které určují  pravomoce 

jejich účastníků.“67

        Jedním s důležitých prvků interpersonální komunikace je umění naslouchat, a proto je třeba 

mu věnovat náležitou a systematickou pozornost. V praxi se ukazuje, že řada pedagogů nepřikládá 

umění  naslouchat  patřičný  význam.  Správné  rozvíjení  komunikačních  dovedností,  včetně 

naslouchání, je sice náročné, avšak pomáhá odbourávat zábrany, vznikající při komunikaci.68

64 ŠVP ZŠ Ostrovačice, s. 34
65 Walterova, E., Dva světy základní školy? Ůskalí přechodu z 1. na 2. stupeň. Praha: KAROLINUM, 2011
66 Nelešovská, A., Pedagogická komunikace v teorii a praxi. Praha: GRADA, 2005
67 Gavora  P.,  Základné problémy pedagogickej  komunikácie  vo výchovno-vzdelávacom procese.  Hradec Králové, 
1981, s.49
68 Palenčárová, J., Šebesta, K., Aktivní naslouchání při vyučování. Praha: PORTÁL, 2006
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II.

PRAKTICKÁ ČÁST
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9 VLASTNÍ VÝZKUM

        Pro výzkum byla vybrána kvantitativní dotazníková metoda. Dotazník obsahuje jedenáct 

otázek.  Důležitým  aspektem bylo,  aby  byl  dotazník  pro  žáky  srozumitelný.  Proto  jsem  jeho 

srozumitelnost ověřila u dvou dětí ve věku 9 a 13 let. Tyto dotazník bez problémů vyplnily. 

9.1 Cíl výzkumu

        Cílem mého výzkumu bylo zjistit věkové rozhraní dětí, které navštěvují školní klub, četnost 

jejich návštěv z hlediska věku, osobnost pedagoga z pohledu dětí a jejich spokojenost s nabídkou 

činností ve školním klubu. Dalším cílem bylo zjistit, zda děti považují za smysluplné trávení svého 

volného času právě ve školním klubu.

9.2 Popis zkoumaného vzorku

Do výzkumného  vzorku byli  zahrnuti  žáci,  kteří  navštěvují  zkoumané  školní  kluby.  Konkrétně 

školní klub při ZŠ Luh Vsetín a školní klub při ZŠ Ostrovačice. Oba školní kluby navštěvují žáci 

jak 1. stupně tak i 2. stupně ZŠ. 

Soubor respondentů tvoří 90 žáků navštěvujících výše uvedené školní kluby. Z těchto žáků bylo 48 

chlapců a 42 dívek. Z těchto je 30 ve věkové kategorii 6 – 8 let, 19 ve věkové kategorii 9 – 12 let a 

41 ve věkové kategorii 13 – 15 let.

Dotazník jsem zadávala osobně, aby mohly být včas zodpovězeny případné dotazy respondentů. Na 

vyplnění dotazníku měli respondenti časový limit jednoho měsíce.

9.3 Stanovení hypotéz

Hypotéza 1: Děti v mladším školním věku navštěvují školní klub častěji než děti staršího školního 

věku.  

Nulová hypotéza: Návštěvnost školního klubu nesouvisí s věkem dětí.

Alternativní hypotéza: Starší děti navštěvují školní klub častěji než mladší děti.

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut mezioborových studií Brno 40

Hypotéza 2: Pedagog umí děti správně motivovat k zapojení do společné činnosti.

Nulová hypotéza: Předchozí motivace pedagoga nehraje roli v zapojování dětí do společné činnosti.

Alternativní hypotéza: Pedagog neumí děti správně motivovat k zapojení do společné činnosti.

Hypotéza 3: Děti na 1. stupni ZŠ jsou více spokojeny s nabídkou činností školního klubu než děti 

na 2. stupni ZŠ.

Nulová hypotéza: Věk nehraje roli ve spokojenosti žáků s nabídkou činností školního klubu.

Alternativní hypotéza: Děti na 2. stupni ZŠ jsou více spokojeny s nabídkou činností školního klubu 

než děti na 1. stupni ZŠ.

9.4 Analýza a interpretace výsledků výzkumu

Otázka č. 1 a Otázka č. 2 se zaměřují na informace z hlediska pohlaví a věku respondentů.
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48 chlapců, 42 dívek…..

6-8 let 30, 9-12 let 19, 13-15 let 41

Otázka č. 3: Jak často navštěvujete školní klub?

       Tato otázka je zaměřena na všeobecnou informaci o četnosti návštěv respondentů ve školním 

klubu. Pro výzkum je důležitá z hlediska potvrzení nebo vyvrácení domněnky, že mladší děti častěji 

navštěvují  nejrůznější  volnočasová  zařízení.  Tato  zajímavá  domněnka  je  spojena  s faktem,  že 

mladší děti jsou poslušnější než starší děti, které se vyznačují větší touhou po samostatnosti ve svém 

rozhodování. Překvapivým zjištěním byl fakt, že všichni respondenti, tedy 48 chlapců a 42 dívek, 

odpověděli shodně, že navštěvují školní klub 1-2 dny v týdnu. 
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Otázka č. 4: Navštěvujete ŠK na přání rodičů?

       V této otázce se jednalo především o zjištění vlivu pohlaví na četnost návštěv školního klubu 

z hlediska přání rodičů. Je odpovědí na domněnku o větší poslušnosti a submisivnosti dívek vůči 

rodičům.  Zcela  podle  očekávání  odpověděla  většina  dívek  kladně.  Celkem  60  respondentů 

odpovědělo, že navštěvují školní klub na přání rodičů, z čehož bylo 38 dívek a 22 chlapců. Záporně, 

tedy, že nenavštěvují školní klub na přání rodičů, odpovědělo 30 respondentů, z toho 4 dívky a 26 

chlapců. Zajímavostí je, že s vzrůstajícím věkem se zvyšoval i počet záporných odpovědí na tuto 

otázku u chlapců i dívek.

Otázka č. 5: Trávil/a byste raději svůj volný čas jinde než ve ŠK?

       V této otázce šlo o zjištění, jestli děti rády tráví svůj volný čas ve školním klubu. Chtěla jsem 

vědět, jestli jsou děti ve školním klubu šťastné nebo pouze plní přání rodičů, vrstevníků či jiných 

osob. Celkem 71 respondentů odpovědělo NĚKDY, což pro mě  byla pochopitelná odpověď. Jsou 

situace, kdy by děti určitě chtěli být jinde než ve školním klubu, ale neznamená to, že by a priori 

trávily raději svůj volný čas jinde. Odpověď ANO totiž neoznačil ani jeden respondent. Odpověď 

NE označilo 19 respondentů. 
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Otázka č. 6: Navštěvujete ještě jiné volnočasové zařízení?

       Tato otázka měla  přiblížit  aktivitu ve využívání volného času dětmi,  respektive v pestrosti 

využívání volného času. Školní klub nemůže nabídnout všechny zájmové kroužky pro děti, a proto 

jsem chtěla  zjistit,  zda  děti  využívají  i  jiná  volnočasová  zařízení  nebo  oddíly.  51  respondentů 

odpovědělo  kladně,  čili  že  navštěvují  jiná  volnočasová  zařízení  a  39  respondentů  odpovědělo 

záporně,  tedy,  že  nenavštěvují  jiné  volnočasové  zařízení.  Odpovědi  žáků  potvrzují  variabilitu 

využívání jejich volného času. 
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Otázka č. 7: Jste přesvědčen/a o smysluplnosti využití volného času ve ŠK?

       Tato otázka dokazuje, zda–li děti považují trávení svého volného času právě ve školním klubu 

za smysluplné. Pomocí dvou předchozích otázek o spolupráci s rodiči a tendenci trávit svůj volný 

čas jinak než ve školním klubu a této otázky jsem chtěla zjistit, jestli děti samy přemýšlí o tom, jak 

efektivně  využít  svůj volný čas. Všichni respondenti odpověděli ANO, čili že jsou přesvědčeni o 

smysluplnosti trávení svého volného času právě ve školním klubu. 

Otázka č. 8: Změnil/a byste něco v rámci nabídky činností ŠK?

       Tato otázka slouží jako podklad pro vedoucí pedagožku školního klubu o atraktivitě činností, 

které školní klub nabízí a také pro zjištění, jak hodnotí nabízené činnosti žáci 1. stupně a jak tyto 

činnosti hodnotí žáci 2. stupně. Už ve věkové kategorii 6-8 let se objevily odpovědi ANO, i když 

v zanedbatelném množství  4.  NE  odpovědělo  26  respondentů.  V kategorii  9-12  let  odpovědělo 

ANO 8 respondentů, NE 11 respondentů. V kategorii 13-15 let odpovědělo ANO 10 respondentů, 

NE  31  respondentů.  Podle  očekávání  se  s přibývajícím  věkem  zvyšovala  i  četnost  kladných 

odpovědí, což přirozeně souvisí s větší touhou po emancipaci u starších dětí. Bohužel se pouze u tří 

kladných odpovědí objevila  bližší specifikace toho, co by respondenti chtěli změnit. Všechny tři 

pocházely z kategorie 13-15 let a souvisely s doplněním nabídky sportovních kroužků.
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Otázka č. 9: Jste spokojen/a s výchovnou prací pedagogů ve ŠK?

       Tato otázka souvisí s celkovým hodnocením školního klubu žáky, kteří ho navštěvují a slouží 

také  jako  podklad  pro  další  práci  pedagogů.  Ve  vybraných  školních  klubech  evidentně  zvolili 

pedagogové k dětem správnou cestu, protože 79 respondentů odpovědělo ANO, NE 0 respondentů, 

VĚTŠINOU ANO 11 respondentů. 

Otázka č. 10: Je pro Vás pedagog pomocníkem ve školním klubu?

       Tato otázka slouží k získání informací o vztahu dětí k pedagogovi ve školním klubu. Výsledky 

vypovídají o pozitivním vztahu dětí k pedagogovi a opačně. 83 respondentů odpovědělo ANO, NE 

2 respondenti, JEN V NĚKTERÝCH ČINNOSTECH 5 respondentů.

Otázka č. 11: Dokáže Vás pedagog motivovat k účasti ve společných činnostech?
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       Tato otázka souvisí s oblastí pedagogovi osobnosti, jeho uměním zaujmout děti a motivovat je 

k určité činnosti. V odpovědích na tuto otázku jsou patrné rozdíly. Lze se domnívat, že v rozdílných 

odpovědích respondentů se odráží i rozdíly osobností pedagogů z obou klubů. ANO odpovědělo 42 

respondentů, NE 30 respondentů, JEN V NĚKTERÝCH ČINNOSTECH 18 respondentů.

Statistické zpracování

Vzhledem  k faktu,  že  v mém  výzkumu  pracuji  s kategoriálními  daty,  použiji  k otestování 

naměřených hodnot chí-kvadrát test dobré shody. Tento test je založen na posouzení rozdílu mezi 

skutečnými četnostmi výskytu hodnot v testovaném souboru a očekávanými četnostmi, odpovídající 

Gaussovu  normálnímu  rozložení.  Tento  test  tedy  sleduje,  zda  je  rozdíl  mezi  skutečnými  a 

očekávanými  četnostmi  způsoben  pouze  náhodně  a  výběrový  soubor  tedy  pochází  z normální 

populace,  či  zda  je  rozdíl  natolik  velký,  že  výzkumný  vzorek  pochází  z jiné  populace  než  té 

s normálním rozložením.

Testovací kritérium jsem vypočítala dle vzorce:

                                                                 

, kde N je sledovaná četnost a Np je očekávaná četnost

Všechny tři uvedené hypotézy jsem se rozhodla testovat na 5% hladině  významnosti.  Poté jsem 

 (1-α,  v),  což  je  kritická hodnota při zvolené 

hladině významnosti, která je v mém výzkumu α = 0,05 a v – příslušný počet stupňů volnosti.

Hypotéza č.1 

Vzhledem k nestandardním získaným výsledkům,  které  nelze  zpracovat  v kontingenční  tabulce, 

jsem hypotézu č. 1 nemohla testovat prostřednictvím chí-kvadrát testu dobré shody.

Hypotéza č. 2

 crit. = 5,991

 (2, N = 90) = 9,6 ,  p ¿ 0,05
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Vzhledem k  ¿  crit.  mohu vyslovit závěr, že jsem prokázala statisticky významný 

rozdíl  mezi skutečnými a očekávanými četnostmi,  tzn.  že výběrový soubor  pochází  z populace 

s normálním rozložením. Můžeme tedy zamítnout nulovou hypotézu.

Hypotéza č. 3

 crit. = 5,991

 (2, N = 90) = 5,22 ,  p ¿ 0,05

Vzhledem k výše  uvedeným výsledkům   ¿  crit.   je  zřejmé,  že  se  nám na  5%  hladině 

významnosti  nepodařilo  prokázat  signifikantní  rozdíl,  proto  nemůžeme  zamítnout  nulovou 

hypotézu.

9.5     Shrnutí

Hypotéza 1: K ověření hypotézy byla použita otázka č. 3. Tato hypotéza nebyla potvrzena, protože 

všichni respondenti odpověděli  shodně.  Děti v mladším školním věku i děti ve starším školním 

věku navštěvují školní klub 1-2 dny v týdnu. 

Nulová hypotéza:  Tuto hypotézu vzhledem k výsledku šetření nebylo možno ověřit  testem dobré 

shody chí kvadrát. 

Alternativní  hypotéza:  Tato  nebyla  potvrzena.  Děti  v mladším  školním věku  i  děti  ve  starším 

školním věku navštěvují školní klub 1-2 dny v týdnu.

Hypotéza  2:  K vyhodnocení  této  hypotézy  bylo  použito  otázky  č.  11.  V tomto  případě  došlo 

k potvrzení hypotézy. Pedagog dokáže děti motivovat k zapojení do společné činnosti.     

Nulová hypotéza: Tato nebyla testem dobré shody chí kvadrát potvrzena. 

Alternativní hypotéza: Zde došlo k falzifikaci. Pedagog umí děti motivovat k zapojení do společné 

činnosti.

Hypotéza  3:  Pro  zhodnocení  této  hypotézy byla  využita  otázka  č.  8.  V tomto  případě  nebyla 

hypotéza potvrzena.
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Nulová hypotéza: Vzhledem k výsledkům chí-kvadrát testu dobré shody nelze nulovou hypotézu 

zamítnout.

Alternativní hypotéza: V tomto případě nelze hypotézu zamítnout.
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10 VÝSLEDKY STÁŽÍ VE VYBRANÝCH ŠKOLNÍCH KLUBECH

       V březnu 2015 jsem absolvovala, kvůli lepší orientaci v dané problematice, dvoudenní stáže ve 

školním klubu při  ZŠ  Ostrovačice  a  ve  školním klubu při  ZŠ  Luh ve Vsetíně.  Hodnotila  jsem 

několik oblastí: vybavenost ŠK, celkový dojem z pedagoga včetně jeho přístupu k dětem a nabídku 

aktivit.

ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZŠ OSTROVAČICE

1. VYBAVENNOST

    Základní škola v Ostrovačicích je o poznání menší než Základní škola ve Vsetíně. Avšak  velikost 

herny školního  klubu  je  téměř  stejná.  Klima v herně  připomíná spíše školní družinu.  Na první 

pohled jsou patrné hračky a židle pro menší děti. V tomto případě je to logické, protože tento klub 

navštěvují,  dle  slov  vychovatelky,  převážně  děti  z 1.  stupně.  V řadách  dětí  z 2.  stupně  jsou 

využívány pouze sportovní aktivity, které probíhají ve školní tělocvičně. U školy je udržovaný park 

s dětským hřištěm, které je využíváno mimo jiné také dětmi ze školního klubu.

2. OSOBNOST PEDAGOGA

    Paní vychovatelka v Ostrovačicích je pedagožka s letitými zkušenostmi. V jejím přístupu však 

byla patrná určitá roztržitost a nervozita. V průběhu činností na mě neměla dostatek času, a pokud 

se  mi  chtěla  věnovat,  neustále  okřikovala  děti,  které mezitím musely nečinně  sedět  na  židlích 

v kroužku a čekat, až se jim bude věnovat.

3. NABÍDKA AKTIVIT

    Jak už bylo řečeno školní klub se potýká s nezájmem starších žáků, pro které je určen. Proto se 

počty  žáků  doplňují  těmi  mladšími.  Většina  kroužků,  které  školní  klub  nabízí,  zůstává  tedy 

nevyužita. Starší žáci využívají pouze kroužek florbalu.

ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZŠ LUH VSETÍN

1. VYBAVENNOST

    Zde je  na první pohled patrné, kdo tento školní klub navštěvuje. I  když  také není primárně 

využíván pouze žáky 2. stupně (nejmladší děti jsou z 3. třídy), okamžitě mě zaujímá výzdoba, která 

rozhodně vypovídá o tom, že se nacházím ve školním klubu a ne ve školní družině. Na zdech jsou 

vypsány vtipné citáty z nejrůznějších komediálních snímků.  Celkové vybavení je  spíše účelné a 
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strohé, bez zbytečných ozdobiček a obrázků, které patří spíše do družiny. Jsou zde stoly na stolní 

tenis a kulečník. Také hojně využívaná herní konzole.

2. OSOBNOST PEDAGOGA

    Zde je patrný diametrální rozdíl. A to nejen ve věku, protože vychovatelkou je mladá slečna, ale 

zejména v přístupu k dětem. Nechává jim možnost se volně rozhodnout, co chtějí ve svém volném 

čase dělat. Pokud nechtějí být v herně, mohou sedět nebo se pohybovat po chodbě. Zajímavostí je, 

že děti pobývaly na chodbě  v tichosti,  aby nerušily ostatní ve třídách, bez nutnosti je  okřikovat. 

Vychovatelka se přirozeně pohybuje mezi dětmi, které provádí zvolenou činnost a pomáhá jim, až 

na jejich vlastní žádost. Neplatí zde přísná pravidla délky pobytu u herních pomůcek. Děti se vždy 

domluví samy.

3. NABÍDKA AKTIVIT

    I v tomto klubu jsou využívány zejména sportovní aktivity. Nabídka je však podstatně pestřejší. 

Děti využívají  florbal,  plavání,  lezení na horolezecké stěně,  taneční kroužky.  Navštěvují vaření, 

počítače a mediální kroužek.

    Zároveň je třeba zmínit také přístup ředitelů obou Základních škol. Zatímco paní ředitelka v ZŠ 

Ostrovačice na mne, nutno zmínit, že v důsledku pracovních povinností, neustále neměla čas, pan 

ředitel ZŠ LUH mne provedl celou školou a ukázal mi učebny, které mohou žáci ze školního klubu 

využívat. Také mi ochotně dal k dispozici interní dokumenty, které jsem ke své práci potřebovala.

    Ve  shrnutí mého  pozorování  činnosti obou školních klubů  bych ocenila  snahu o vytvoření 

zařízení pro aktivní využívání volného času dětí.  Avšak v ZŠ  Ostrovačice se toto naprosto míjí 

s účinkem, protože zařízení vlastně skoro vůbec nevyužívají ti, pro které je určeno. Zcela jistě je to 

spojeno s nedostatečnou motivací v podobě zajímavých kroužků, které by tento klub mohl nabízet. 

Naopak  ZŠ  LUH není  v podstatě  co  vytknout.  Vybavení  a  nabídka  činností  adekvátní  věkové 

skupině,  která ho  navštěvuje  a  zejména  dosazení do  pozice  vychovatelky osobnost,  kterou děti 

přirozeně respektují, a ona respektuje je.
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11  ŠKOLNÍ KLUB PŘI ZŠ LUH VE VSETÍNĚ

       Školní klub při ZŠ LUH ve Vsetíně vznikl před patnácti lety. V současnosti se jedná o největší 

školní  klub  v České  republice.  Činnost  školního  klubu  je  vymezena  Školním  vzdělávacím 

programem.  Školní  klub  vykonává  pravidelnou i  nárazovou činnost.  Součástí činností školního 

klubu jsou i akce pořádané ve spolupráci s ostatními školami ve městě.

        Pro školní klub jsou ve škole vyhrazeny samostatné prostory a kancelář, přičemž řada kroužků  

probíhá i v jiných prostorech, např. ve školní tělocvičně, kde je k dispozici horolezecká stěna nebo 

na venkovním hřišti.  Herna  školního  klubu je  vybavena potřebami přesně  odpovídajícími  věku 

účastníků. Je zde stůl na stolní tenis, stůl na billiard, stoly na šprtec, video, televize, herní konzole, 

play  station.  Stěny  herny  jsou  vymalovány  různými  barvami  a  popsány  nejrůznějšími  citáty 

z komediálních snímků. Ihned po vkročení do herny je patrná velká cedule s napsanými pravidly 

chování ve školním klubu, která si stanovili žáci společně s vychovatelkou:

- Ve skupině tykání

- Vážím si věcí, vybavení v klubu

- Nežaluji, upozorním dotyčného, pak až vychovatelku

- Než odejdu, uklidím

- Pravidlo zvednuté ruky (když chtějí žáci něco říct, zvednou ruku)

Tabule je popsaná nejrůznějšími motivačními citáty:

- Jsme tu všichni společně

- Na nic nejsem sám

- Společně to jde lépe

- Řev a křik  spolehlivě zabíjí vše živé i duši v živém

        Každý z účastníků musí mít od rodičů vyplněnou přihlášku, ve které, mimo jiné, rodiče uvádí 

délku času stráveného denně ve školním klubu a způsob odchodu. Školní klub navštěvují žáci od 4. 

do  9.  třídy,  přičemž  mohou  děti  volně  střídat  pobyt  ve  školní  družině  a  školním klubu.  Pro 

upřesnění; když si chce jít žák z družiny jít zahrát do prostor školního klubu třeba stolní tenis, zeptá 

se vychovatelky v družině, pokud ta svolí, jde se žák zeptat do školního klubu, zda-li je tam pro 

něho místo, pokud ano, může si stolní tenis zahrát. Každý žák se při příchodu do školního klubu 

zapíše do prezenční listiny a vybere si, jestli chce trávit čas individuálně nebo společnou činností. 

Podle vychovatelky, se kterou jsem provedla rozhovor, jsou děti po příchodu do školního klubu 
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přesyceny  z výuky  a  vyžadují  nejprve  neorganizovanou  činnost.  Je  jim  dovoleno  se  volně  a 

v tichosti pohybovat dle svého uvážení nejen v prostorách školního klubu, ale také na chodbě a děti 

to respektují. I když mají „volnou zábavu“, jsou překvapivě ukázněné. 

Právě z důvodu umožnění dětem určité doby odpočinku je rozvrh ve školním klubu následující:

11.45 – 13.00 – volná zábava

13.00 – 15.00 – zvolená činnost

15.00 – začíná organizovaná činnost

Z organizované činnosti nabízí školní klub florbal, plavání, počítače, vaření, latino show, lezení na 

umělé stěně. V určité dny začínají některé kroužky už v 7. 00.

Školní  klub  pořádá  také  adaptační  programy s  nocováním pro  děti  ze  šestých tříd.  Snahou je 

stmelení skupiny,  sebepoznání,  sebepřijetí  a  přináší  možnost  budoucímu třídnímu učiteli  poznat 

mimo  školní  vyučování  své  žáky.  Učitel  je  totiž  v adaptačním  programu  členem  týmu.  Děti 

v průběhu adaptačního programu hrají hry,  jejich cílem je, aby se děti vzájemně  otevřely,  aby se 

naučily mezi sebou komunikovat. Podle vychovatelky se jedna taková hra zvrhla ve čtyřhodinovou 

komunikaci – výměnu názorů jedné dvojice. 

        Vychovatelka je  součástí skupiny.  Není představitelkou určitého  diktátu,  ale  snaží  se  o 

přirozené vedení dětí spíše zpovzdálí.  Případné konflikty nechá nejprve řešit  samotné děti.  I při 

střídání na herních pomůckách nejsou konkrétní pravidla. Žáci se mezi sebou musí prostě domluvit. 

Vychovatelka se také přímo zapojuje do všech společných aktivit. Funguje jako spojka mezi žákem, 

rodiči,  výchovným  poradcem  nebo  speciálním  pedagogem.  Školní  klub  navštěvují  také  žáci 

s různými druhy postižení. Vychovatelka se snaží pozorovat, poslouchat, pochopit i to, co se děje 

v rodině. Dle jejích slov se dítě v momentě, kdy vidí snahu, většinou rozpovídá.  
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ZÁVĚR

        Školní klub je, bohužel, absolutně nedoceněnou institucí. Vyplývá to z rozhovoru, který jsem 

uskutečnila s panem Mgr. Petrem Kořenkem, bývalým ředitelem a zakladatelem školního klubu při 

ZŠ Luh ve Vsetíně, nyní poslancem Parlamentu ČR, zabývajícím se zájmovou činností.  V době, 

kdy  se  odborníci  předhánějí  v nejrůznějších  doporučeních,  jak  předcházet  vzniku  sociálně 

patologických jevů  u  mládeže,  je  zařízení pro tuto  cílovou skupinu žalostně  málo.  Pro příklad: 

školních družin je v České republice 4 500, zatímco školních klubů pouze 520.

        Ve své práci jsem se především snažila o zdůraznění významu kvality využívání volného času 

dětmi z hlediska sociální pedagogiky a možností,  které jim,  v tomto ohledu,  školní klub nabízí. 

Tedy  o  důležité  roli  aktivního  využívání  volného  času  jako  prevenci  nejrůznějších  sociálně 

patologických jevů. 

        Školní klub, jehož činnosti a poslání jsem popsala, je jednou z institucí, která pomáhá dětem 

vyplňovat  jejich volný čas po  vyučování.  Je  škoda,  že jeho  atraktivita  pro  děti  stále  klesá.  Po 

několika rozhovorech s pedagogy, kteří v popisovaných školních klubech působí,  jsem zjistila, že 

musí často doplňovat kapacitu mladšími dětmi, které by spíše měly navštěvovat družinu, jen aby 

zachovali jeho činnost. I když drtivá většina těchto pedagogů  i rodičů  přiznává, že navštěvování 

školního klubu má kladný vliv na školní prospěch dětí. V úvahu teď přichází otázka, zda by nebylo 

potřeba  změnit  motivaci  dětí  tak,  aby  se  pro  ně  stala  nabídka  činností  ve  školním  klubu 

atraktivnější.  Důležitým aspektem je  určitě  také vedení Základní  školy,  pod kterou školní klub 

spadá. Je totiž s podivem, že v jednom klubu je žáků nedostatek a druhý patří svou kapacitou mezi 

ty největší v České republice. 

        Právě na tento největší při ZŠ Luh ve Vsetíně jsem se zaměřila i v konkrétním popisu činnosti 

a vybavení. Byla jsem mile překvapena, že do běžných zájmových činností zahrnuje vychovatelka 

také činnosti, ve kterých lze najít i sociálně pedagogickou tematiku.

        Řešením situace s malým počtem zájemců o školní kluby by zajisté byla včasná spolupráce 

rodiny a školy.  Díky povinné školní praxi,  kterou jsem absolvovala v Základní škole Vladimíra 

Menšíka v Ivančicích, jsem se přesvědčila, že rodiče ve spoustě případů absolutně nejeví zájem o 

to,  jak se  jejich dítě  chová  ve  škole a  jak tráví svůj  volný čas po vyučování.  Přichází až  řešit 

případné konflikty, které většinou přisuzují špatné práci školy. A přitom by stačilo ukázat dítěti od 

malička „cestu“ k aktivnímu využívání volného času a ne pouze jeho přežití ve společnosti televize, 

tabletu,  či  mobilního  telefonu.  Rodiče  by  měli  více  svým  dětem  naslouchat.  Z vyhodnocení 
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dotazníku bylo patrné, že už i nejmladší děti na 1. stupni mají jasno v tom, co by chtěly dělat, co se 

jim líbí a že ví, jak smysluplné je trávení volného času v zařízeních s pedagogickým dozorem. 

        V praktické části této práce bylo zjištěno, že děti rády tráví svůj volný čas právě ve školním 

klubu,  jsou spokojeny s prací pedagogů  i  s nabídkou  činností,  které jim školní  klub umožňuje. 

Právě tyto výsledky dokazují, že existence školních klubů má rozhodně smysl.

        Díky vypracovávání své bakalářské práce jsem měla možnost nahlédnout do prostředí školy,  

skupin dětí, rodičů  a pedagogů. Získané informace pro mne byly velmi cenným přínosem právě 

z hlediska sociální pedagogiky, která, jak jsem zjistila, se prolíná nejrůznějšími sférami.

        Doufám,  že moje bakalářská práce přispěje  k pochopení důležitosti aktivního využívání 

volného času dětí primárně v rodině  a dále ve volnočasových zařízeních jakými jsou třeba právě 

školní  kluby.  Doufám také,  že  počet  školních  klubů  přestane  klesat  a  nabere  spíše  vzrůstající 

tendenci, protože jsou důležitou a nedílnou součástí pedagogických zařízení, která se snaží o další 

rozvíjení našich dětí.
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PŘÍLOHA P I: DOTAZNÍK

Dotazník k     výzkumu na téma: Sociálně pedagogická práce ve školním klubu                               

Dobrý den Milý/á respondente/ko,

jmenuji  se  Tereza  Strmisková  a jsem studentkou 3.  ročníku  bakalářského  studia  na  Univerzitě 

Tomáše  Bati  ve  Zlíně,   oboru  Sociální  pedagogika.  Ráda  bych  Vás  poprosila  o  vyplnění  níže 

uvedeného dotazníku. Získané údaje použiji ve výzkumu k mé bakalářské práci. Tento dotazník je 

zcela anonymní.

Pokyny k     vyplnění dotazníku  : Hodící se odpověď označte, prosím, do vymezeného pole (_). Pokud 

máte jakoukoliv jinou připomínku k danému tématu, můžete se libovolně vyjádřit. Každá poznámka 

pro mě bude podstatná.

Děkuji Vám za Váš čas a ochotu. Přeji hezký den.

1.   JAKÉHO JSTE POHLAVÍ?

_MUŽ        _ŽENA

2.   VĚK

_6-8           _9-12          _13-15

3.   JAK ČASTO NAVŠTĚVUJETE ŠKOLNÍ KLUB?

_1-2 DNY V TÝDNU     _3-4 DNY V TÝDNU     _5 DNÍ V TÝDNU

4.   NAVŠTĚVUJETE ŠK NA PŘÁNÍ RODIČŮ?

_ANO       _NE             _NĚKDY

5.   TRÁVIL/A BYSTE RADĚJI SVŮJ VOLNÝ ČAS JINDE NEŽ VE ŠK?

_ANO       _NE         _NĚKDY

6.   NAVŠTĚVUJETE JEŠTĚ JINÉ VOLNOČASOVÉ ZAŘÍZENÍ?

_ANO      _NE         _OBČAS

7.   JSTE PŘESVĚDČEN/A O SMYSLUPLNOSTI VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU VE ŠK?

_ANO      _NE          _JE MI TO JEDNO
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8.   ZMĚNIL/A BYSTE NĚCO V RÁMCI NABÍDKY ČINNOSTÍ ŠK?

(v případě odpovědi ANO uveďte na vyznačený řádek co konkrétně)

_ANO       _NE         _NEVÍM

______________________________________________________

9.   JSTE SPOKOJEN/A S VÝCHOVNOU PRACÍ  PEDAGOGŮ VE ŠK?

(v případě odpovědi NE uveďte konkrétní nedostatek)

_ANO       _NE       _VĚTŠINOU ANO

10.  JE PRO VÁS PEDAGOG POMOCNÍKEM VE ŠKOLNÍM KLUBU?

_ANO      _NE        _JEN V NĚKTERÝCH ČINNOSTECH

11.  DOKÁŽE VÁS PEDAGOG MOTIVOVAT K ÚČASTI VE SPOLEČNÝCH               

ČINNOSTECH?

_ANO      _NE         _JEN PŘI NĚKTERÝCH ČINNOSTECH
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