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ABSTRAKT 

Tématem bakalářské práce je tvorba týdenního programu příměstského tábora pro děti 

předškolního věku a jeho následná evaluace. Teoretická část se zabývá trávením volného 

času a letními tábory jako moţnostmi trávení volného času. Také pojednává o výchově ve 

volném čase, volnočasových zařízeních a specificích letních táborŧ. Dále objasňuje tvorbu 

programŧ, jejich plánování a předkládá prŧběh příprav táborové akce. Seznamuje i s proce-

sem evaluace. Praktická část předkládá evaluaci konkrétního realizovaného programu. 

Evaluace tohoto programu proběhla na základě rozhovorŧ s vedoucími táboru, kteří s při-

praveným programem pracovali. Výsledkem práce je program neboli metodika příměst-

ského tábora pro děti předškolního věku. Program mohou vyuţít jako inspiraci pedagogové 

volného času pracující s touto věkovou skupinou. 
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ABSTRACT 

The theme of the thesis is to create a week-long suburban summer camp programme for 

preschool aged children, and its subsequent evaluation. The theoretical part deals with leis-

ure time activities and also with the summer camps´ opportunities providing such leisure 

time activities. The thesis is also about education related to leisure time activities, leisure 

time centres, and summer camps´ specifics. Thereafter, it focuses on the creating of pro-

grammes and their planning, and it presents the preparations of camp events. The thesis 

also introduces the process of evaluation. The practical part deals with the evaluation of a 

particular implemented programme. The evaluation of this programme was based on the 

interviews with the camp´s leaders who worked with this programme. The result of my 

thesis is the programme that is a methodology of suburban summer camp for preschool 

aged children. This programme can be used as an inspiration for leisure time educators 

who work with this age group. 
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ÚVOD 

Tématem bakalářské práce je „Tvorba programu příměstského tábora pro děti předškolního 

věku a jeho evaluace“. Téma bylo zvoleno na základě tvrzení Procházky (2012, s. 62), kte-

rý uvádí, ţe sociální pedagogika věnuje svou soustředěnost také mimoškolní výchově, zá-

jmovým činnostem a formování ţivotního stylu dětí a mládeţe. 

Program je věnován dětem předškolního věku, tedy ve věku od tří do šesti (sedmi) let, ne-

boť volnočasové aktivity je potřeba dětem nabízet jiţ od útlého věku v dostatečném mnoţ-

ství a také kvalitě. 

Existuje řada rŧzných výzkumŧ týkajících se volného času dětí a mládeţe. Zmínit mŧţeme 

například výzkum s názvem „Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových akti-

vit", který realizoval roku 2008 Národní institut dětí a mládeţe. Z výzkumu vyplývá, ţe 

rodiče mají zájem, aby se jejich dítě účastnilo rŧzných jednorázových akcí, jako jsou např. 

sportovní odpoledne nebo letní tábory. Tudíţ se v této bakalářské práci nejedná o program, 

který by byl vytvořen zcela zbytečně. Výzkum potvrzuje, ţe je o akce takového typu ze 

strany rodičŧ zájem a má proto budoucnost. 

Koťátková a Prŧcha (2013, s. 166) dále upozorňují na to, ţe smysluplná a cílevědomá ná-

plň trávení volného času má předcházet rizikovým činnostem, jako mŧţe být hraní počíta-

čových her, nebo také mŧţe pomoci předejít pochybným druhŧm zábavy vedoucím k de-

likventnímu chování či konzumaci alkoholu a jiných drog. Smysluplná náplň trávení vol-

ného času hraje u dětí velmi dŧleţitou roli v jejich vývoji a rozvoji. Ţivotní zpŧsob a jeho 

utváření patří mezi aktuální okruhy sociální pedagogiky, kterými je potřeba se zabývat 

(Kraus, 2004 cit. podle Procházka, 2012, s. 71). Mezi autory, jenţ se problematikou zabý-

vají, mŧţeme zařadit například Pávkovou, Hájka, Hofbauera či Váţanského. 

Teoretická část této bakalářské práce obsahuje tři hlavní kapitoly. První kapitola s názvem 

„Trávení volného času“ se věnuje pojmŧm volný čas a vymezuje zvláštnosti týkající se 

volného času dětí a mládeţe. Také seznamuje s dŧleţitostí pedagogického usměrňování 

jejich volného času. Dále uvádí specifika volného času, objasňuje výchovu ve volném čase 

a zmiňujeme volnočasová zařízení a činnosti související s touto problematikou. V nepo-

slední řadě se věnuje pedagogice volného času a jejím novým přístupŧm. Druhá kapitola je 

zaměřena na letní tábory jako formu trávení volného času. Představuje druhy a typy táborŧ, 

se kterými se mŧţeme setkat. Dále uvádí právní předpisy týkající se této problematiky, 

seznamuje s personálním sloţením táborové akce a představuje poţadavky, které by měl 
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kaţdý dobrý tábor splňovat. Třetí, tedy poslední kapitola teoretické části se věnuje tvorbě 

programu letního tábora. Představuje prŧběh plánování programŧ a také uvádí moţný har-

monogram přípravy a prŧběhu táborové akce. Seznamuje taktéţ s procesem evaluace pro-

gramŧ v obecné rovině. Jelikoţ je potřeba brát při plánování programu ohled na věk účast-

níkŧ, tak jsou zde uvedeny i vybrané zvláštnosti týkající se dětí předškolního věku, pro 

které je programu určen. 

V praktické části je uvedena evaluace zrealizovaného programu. Výzkumné šetření pro-

běhlo za pomoci rozhovorŧ s vedoucími táboru, kteří pomáhali připravený program reali-

zovat a měli tudíţ s vytvořeným programem dostatek vlastních zkušeností. Data získaná 

prostřednictvím rozhovorŧ byla analyzována a interpretována za pomocí otevřeného kódo-

vání. Cílem výzkumného šetření je stávající program za pomocí evaluace zefektivnit.  

Cílem bakalářské práce je seznámit s  problematikou volného času, táborŧ a tvorbou pro-

gramŧ. Dále vytvořit a zrealizovat program týdenního příměstského tábora pro děti před-

školního věku a pomocí evaluace zefektivnit stávající program, který bude moţné v bu-

doucnu dětem a jejich rodičŧm nabídnout a následně zrealizovat. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

K chápání pojmu volný čas existují rŧzné přístupy. Mŧţeme se setkat s jeho rozdílným 

pojetím. První pojetí lze nazvat jako optimistické, neboť lidé s tímto přístupem vidí volný 

čas jako ţivotní cíl i smysl. Další přístup mŧţeme označit jako skeptický, protoţe vyzdvi-

huje rizika a negativní stránky volného času.  Také se setkáváme s realistickým pojetím, 

které vychází z moţností tvorby hodnot ve volném čase v skutečných společenských sou-

vislostech. (Knotová, 2011, s. 25)  

Jednání osob ve volném čase mŧţeme posoudit dle míry aktivity a ochoty, kterou jsou 

schopni věnovat pro naplnění svých plánŧ a přání. Setkáváme se s tím, ţe někteří se ne-

chávají bavit, neţ aby se raději sami bavili. Mezi takovými lidmi je míra aktivity zcela 

odlišná. (Pávková, 2002, 30-31) 

Aktivní zapojení do svobodně vybraných činností je podstatnou součástí jak rozvoje do-

vedností, schopností a vztahŧ, tak i poznání osobních zájmŧ (Simpkins, Ripke, Huston, & 

Eccles, 2005 cit. podle Bult, M. K et al., 2011, s. 1522). Účast na volnočasových aktivitách 

umoţňuje lidem poznat také jejich sociální, rozumové, emocionální, komunikační i fyzické 

schopnosti. Volnočasové aktivity přispívají k individuálnímu rŧstu jedince. (King et al., 

2003, cit. podle Bult, M. K et al., 2011, s. 1522)  

Z hlediska volného času mŧţeme lidi dělit také dle toho, jak velkou hodnotu volnému času 

přiřazují, neboť kaţdý se řídí vlastním hodnotovým systém. Někteří lidé se mohou v dŧ-

sledku chápání práce jako ţivotního poslání přetěţovat a nedokáţou odpočívat. Volný čas 

mohou vnímat dokonce jako něco nevhodného. Takoví lidé se realizují především v za-

městnání. Pro jiné je zábava, osobní koníčky a činnosti ve volném čas nejvýznamnější ţi-

votní náplní. Ani jedna z uvedených situací, kdy dochází k přeceňování či podceňování 

volného času není optimální. Ideálním stavem by bylo dokázat uvést do rovnováhy, jak 

pracovní povinnosti, tak volný čas. (Pávková, 2002, s. 29) Proto je dŧleţité si vymezit, co 

to vlastně pojem volný čas znamená. 

Podle Pedagogického slovníku (Prŧcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 341) je volný čas defino-

ván jako čas, s kterým člověk mŧţe nakládat podle svého uváţení a na základě svých zá-

jmŧ. Volný čas je doba, která zŧstane z 24 hodin běţného dne po odečtení času věnované-

ho práci, péči o rodinu a domácnost, péči o vlastní fyzické potřeby (včetně spánku).“ Vol-

ný čas je dobou, kdy si mŧţeme své aktivity svobodně zvolit. Zahrnuje jednání, které nám 

přinášejí radost, uvolnění a uspokojení. Tyto aktivity provádíme dobrovolně a rádi. Volný 
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čas pojímá odpočinek, rekreaci, zájmové činnosti, zájmové vzdělávání, zábavu, dobrovolné 

společensky prospěšné činnosti i časové ztráty spojené s těmito aktivitami. (Pávková, 

2002, s. 13) Tento pojem lze chápat také jako dobu, kdy lidé činnosti nevykonávají pod 

tlakem povinností vyplývajících z jejich sociálních rolí. Neuskutečňují je ani z nutnosti 

uchovat a rozvíjet vlastní ţivot. Někdy se označuje jako čas, který zŧstává po provedení 

pracovních a nepracovních závazkŧ. (Hofbauer, 2004, s. 13) 

Mŧţeme se setkat i s pojmem čas polovolný, který označuje hraniční činnosti povinného a 

vázaného času. Zařadit zde lze např. ruční práce, zahrádkářství, kutilství a další aktivity, 

které nám přinášejí radost i potenciální praktický uţitek. (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, 

s. 11) Jde tedy o činnosti, které jedinec dělá napŧl ze záliby a napŧl z povinnosti. Co se 

týče času vázaného, ten zahrnuje např. cestu vlakem, cestu z práce, kdy máme splněny své 

pracovní povinnosti a opouštíme práci. Z pohledu dětí mŧţe jít o cestu ze školy či cestu na 

fotbal s kamarády apod. (Janiš, 2009, s. 5) 

Do volného času ovšem nepatří, jak uţ jsme naznačili činnosti, které zabezpečují člověku 

biologickou existenci. Mezi takové činnosti mŧţeme zařadit hygienu, spánek, jídlo či zdra-

votní péči. (Pávková, 2002, s. 13) 

„Volný čas dětí a mládeţe má své zvláštnosti. Od volného času dospělých se často liší roz-

sahem, obsahem, mírou samostatnosti a závislosti, nezbytností pedagogického ovlivňová-

ní.“ (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 66) Z pohledu dětí a mládeţe nepatří do volného 

času vyučovaní a činnosti s ním související. Dále sebeobsluha, základní péče o zevnějšek a 

osobní věci. Nezařazujeme zde ani povinnosti související s chodem rodiny, domácností 

nebo výchovnou institucí či časové ztráty související se všemi těmito činnostmi -  dojíţdě-

ní, příprava. (Pávková, 2002, s. 13)  

Ţivoty dětí jsou z velké části tvořeny volným časem (Vandell a Shumow, 1999, cit. podle 

Poulin, François, 2012, s. 32). Děti mnohdy netuší, jak tento čas smysluplně vyuţít. Lec-

kdy tudíţ podléhají nudě. Stává se, ţe individuální aktivity jsou nahrazovány televizí či 

videem. Jindy mŧţe vést nuda k agresi a napětí. Dochází dokonce k ničení okolního pro-

středí k vandalismu a dopouštějí se i násilí. (Reuys, Viehoff, 1996, s. 7) 

Děti tráví svŧj volný čas v rŧzných prostředích. Mŧţe se jednat o školu, domov, zařízení 

určená mimoškolní výchově i veřejná prostranství. Uvedené druhy prostředí se liší mírou 

organizovanosti, bezpečnosti, rozmanitosti, mírou pedagogického vedení. Také se zde vy-
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skytují odlišná pŧsobení pozitivních či negativních vlivŧ apod. (Hájek, Hofbauer, Pávková, 

2008, s. 66-67)  

U dětí je volný čas v první řadě záleţitostí rodin. Setkáváme se s názorem, ţe tuto výchovu 

rodina plně zabezpečí. Toto tvrzení je ovšem zcela mylné, neboť pro tuto funkci chybí ro-

dině dostatek času, materiální vybavení i odborná kvalifikace. Proto je ţádoucí, aby této 

problematice věnovala svou pozornost i společnost a projevovala svŧj zájem. Kvalitní vý-

chovné ovlivňování volného času dětí má zřetelný preventivní význam, (Pávková, 2002, s. 

14) neboť velké mnoţství dětí mnohdy tráví svŧj volný čas venku, ve veřejných prostorech 

bez dohledu a zájmu dospělých. Bývá tak ohroţena jejich bezpečnost i výchova. 

K ohroţení dochází obzvláště u menších dětí, které ţijí ve velkých městech. (Pávková, 

2002, s. 13-14)  

Děti se jen ztěţka orientují ve všech oblastech zájmových činností, neboť jim chybí jisté 

zkušenosti.  Z výchovných dŧvodŧ je tedy potřeba pedagogické usměrňování jejich volné-

ho času. Pedagogické vedení by mělo být citlivé a nenásilné. Nabídka činností by měla být 

rozmanitá, atraktivní a účast na nich dobrovolná. (Pávková, 2002, s. 13-14) Toto usměrňo-

vání volného času je ovlivněno jistými faktory, o kterých bude řeč v následující kapitole. 

Spousta (1994, s. 31; 1996, s. 12) uvádí problém, který souvisí s trávení volného času dět-

mi předškolního věku. Upozorňuje na to, ţe tyto děti bývají zcela organizovány. Správná 

výchova by tudíţ měla zahrnovat jak zábavu, tak odpočinek. Povinnosti se v tomto věku 

vyskytují jen málo a podstatě nastanou aţ při vstupu na základní školu. Volný čas získává 

na významu s dopíváním jedince, kdy dochází k vyhraňování jejich zájmŧ a potřeb.  

1.1 Specifika volného času 

Pedagogické pŧsobení ve volném čase je ovlivněno určitými faktory. Mezi tyto faktory 

mŧţeme zařadit věk, sociální a mentální vyspělost, povahu rodinné výchovy dětí a také 

prostředí, ve kterém dítě tráví svŧj volný čas (Pávková, 2002, s. 13-14). Jiţ Filipcová 

(1966, s. 19-20) zmiňuje, ţe proţívání volného času není jen záleţitostí snahy a individuál-

ní volby jedince. Hraje zde roli celá řada faktorŧ, které pŧsobí jak přímo, tak nepřímo. Jako 

faktory předkládá rodinou situaci, vybavení rodiny, materiální moţnosti, společenská zaří-

zení i moţnosti, které nabízí příroda a vzdělání. Za nejpodstatnější faktor povaţuje zpŧsob 

proţívání volné chvíle.  
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Zpŧsobem, jakým lidé tráví volný čas, dávají najevo svŧj ţivotní styl. Trávení volného 

času je tudíţ jedním z významných ukazatelŧ ţivotního stylu. (Pávková, 2002, s. 28-29) 

Ţivotní styl je „typický zpŧsob uspořádání činností, jednání lidí, vztahŧ, vědomí hodnot, 

norem a věcného prostředí ve společnosti, které je integrací ţivotních zpŧsobŧ jedincŧ. Na 

převládajícím ţivotním stylu závisí prestiţ vzdělání, postoj veřejnosti ke škole aj.“ (Prŧcha, 

Walterová, Mareš, 2013, s. 390)  

Ţivotní styl často ovlivňují ekonomické, kulturní a geografické faktory, lidé tudíţ uspoko-

jují své potřeby rozdílnými zpŧsoby i rozsahem. Ne všichni lidé si ovšem mohou zvolit 

svŧj ţivotní styl, neboť ţijí v chudobě. Často se také setkáváme s tím, ţe lidé, kteří mají 

tyto moţnosti a mohou si zvolit svŧj ţivotní styl, bývají ovlivňováni např. svým okolím, 

reklamou, sdělovacími prostředky nebo společenským tlakem. (Buzola, 2011, s. 74)  

Dalšími ukazateli ţivotního stylu jsou sociální interakce a vztahy s lidmi. Z pohledu volné-

ho času je dŧleţité s kým a taky v jaké společnosti ho trávíme. Prvotní roli hraje při posu-

zování sociálních vlivŧ rodina. Rodina dává dětem první zkušenost, jak volný čas trávit. 

Pro děti jsou jejich rodiče vzory, od kterých se učí jistým zpŧsobem ţít. Také přebírají a 

kopírují jejich ţivotní styl. Mezi rodinami se vyskytují odlišnosti jak ve zpŧsobu trávení 

volného času, tak i v jejich ţivotním stylu. Při formování vztahu dětí k volnému času záleţí 

na tom, o jaký druh rodiny jde, zda je rodina malá či velká, jaké mají rodiče zájmy nebo 

jaké má rodina mnoţství finančních prostředkŧ. Rodina by tedy měla vychovávat jedince 

tak, aby dokázali v rozumné míře hospodařit se svým volným časem, pochopili jeho hod-

notu a jejich zájmy byly rŧznorodé. (Pávková, 2002, s. 30-31) 

Jako hlavní funkce volného času uvádí Hofbauer (2004, s. 13): 

 odpočinek (regenerace pracovní síly) 

 zábava (regenerace duševních sil) 

 rozvoj osobnosti (spoluúčast na vytváření kultury)  

Další vymezení funkcí volného času uvádí Váţanský (2001, s. 36-38), který přebral tyto 

funkce volného času od německého pedagoga H. W. Opaschowského. Mezi tyto funkce je 

zařazena rekreace (potřeba zotavení, shromaţďování sil, psychické uvolnění), kompenza-

ce (potřeba vyrovnání, rozptýlení, potěšení), edukace (potřeba poznání, vzdělávání), kon-

templace (potřeba pohody, klidu), komunikace (potřeba kontaktŧ, sociálních vztahŧ, ne-

být sám), integrace (potřeba začlenění, hledání stability), participace (potřeba spoluúčas-
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ti, spolurozhodování) a enkulturace (potřeba účasti na kulturním ţivotě, kreativního roz-

voje, uplatnění).  

Někteří autoři předkládají jako funkce volného času (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 

70-72) výchovně-vzdělávací, zdravotní, sociální a preventivní. Výchovně – vzdělávací 

funkce je v současné době povaţována za prioritní a je na ni kladen velký dŧraz. Zakládá 

se na záměrném formování osobnosti jedincŧ a dosaţení reálných cílŧ. Umoţňuje pŧsobit 

na veškeré sloţky osobnosti – sociální, psychickou i tělesnou. Výchovou ve volném čase 

lze uspokojit, kultivovat i ovlivňovat potřeby a zájmy. Dále rozvíjet a objevovat schopnosti 

jedincŧ. Mŧţe vést k získávání dovedností a vědomostí, rozvíjet poznávací procesy či utvá-

řet osobnostní rysy. Na základě zkušeností si jedinci vytváří názor na společnost, ţivot a 

svět, který nás obklopuje. Další funkcí je zdravotní. Tato funkce má podporovat zdravý 

tělesný, duševní i sociální vývoj. Je potřeba regulovat denní reţim s ohledem na lidský 

biorytmus i individuální potřeby a činnosti střídat. Dále má nabízet pohybové aktivity a to 

nejlépe venku na čerstvém vzduchu. Také sem spadá vedení ke zdravému a správnému 

stravování, upevňování hygienických návykŧ, dodrţování zásad bezpečnosti práce. Soci-

ální funkce je nejčastěji chápána jako péče o děti, zajištění jejich bezpečnosti, dohledu a 

aktivit. Také lze tuto funkci chápat, jako jednu z moţností, jak navázat sociální vztahy 

s lidmi, kteří mají stejné zájmy. Významně podporuje socializaci jedince. Dochází 

k rozvoji komunikativních dovedností, sociální interakce i percepce. Vyrovnává také rozdí-

ly mezi materiálními a psychologickými podmínkami v rodinách. Preventivní funkce má 

zabránit vzniku negativních jevŧ jako je agresivita či vznik závislosti na návykových lát-

kách. U školských zařízení se setkáváme s primární prevencí, která je levnější variantou - 

snadnější je předcházet vznikŧm problémŧm, neţ je řešit. Je dŧleţité tuto primární preven-

ci nepřehlíţet a věnovat ji dostatečnou pozornost. Sekundární prevencí (Pávková, 2002, s. 

41) se rozumí aktivity zaměřené na jedince či skupiny, u nichţ je zvýšená pravděpodobnost 

vzniku negativních jevŧ. Terciální prevence se zaměřuje na jedince či skupiny, kteří jsou 

negativními jevy zasaţeni. V této fázi se jedná o léčení.  

1.2 Výchova ve volném čase 

Výchovu ve volném čase zle chápat jako mimoškolní vzdělávání, které je v pedagogickém 

slovníku (Prŧcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 156) definované jako „vzdělávání organizo-

vané školskými i neškolskými institucemi, např. zařízeními pro výchovu mimo vyučování, 

kulturními a osvětovými institucemi, podniky a nadacemi.“ 
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Vedle termínu výchova ve volném čase se mŧţeme setkat i s pojmem výchova mimo vyu-

čování. Tyto pojmy jsou si blízké, nejsou ovšem stejné. Termínem výchova ve volném 

čase se rozumí nejen výchova dětí a mládeţe, ale pojímá i výchovu dospělých jedincŧ. 

Termín výchova mimo vyučování má širší okruh činností, kam spadají nejen aktivity jako 

zábava či rekreace, ale i oblast dětských povinností zahrnující přípravu na vyučování a 

sebeobsluhu. (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 67) Do výchovy ve volném čase mŧţe-

me zařadit všechno pŧsobení, jenţ neslouţí k realizaci základních biologických potřeb či 

školních nebo pracovních povinností (Hofbauer, 2004, s. 18).  

Znaky této výchovy jsou: 

 probíhá mimo povinné vyučování, 

 probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny, 

 probíhá převáţně ve volném čase, 

 je institucionálně zajištěna (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 67) 

Janiš (2009, s. 26) dělí obsah výchovy ve volném čase na odpočinkovou, rekreační a zá-

jmovou činnost. Odpočinkové činnosti mají odbourat únavu a slouţit k opravdovému od-

počinku. Do těchto činností neřadíme jen pasivní činnosti, ale i aktivní zpŧsob trávení vol-

ného času. Mezi takové aktivity patří procházka či jednodušší pracovní činnosti. Čas, který 

je věnován odpočinku předchází přetíţení organizmu jedince (Pávková, 2008 cit. podle 

Janiš, 2009, s. 26). Únava mŧţe vést u jedince k přeměně sociálního chování, poklesu fy-

zického výkonu nebo k sníţení motivaci vykonávat činnosti. Rekreační činnosti mají za 

svŧj cíl nejen odstranění únavy, ale i odreagování. Mezi činnosti, které je vhodné zařadit, 

patří např. sportovní či tělovýchovné aktivity. Tyto aktivity je dále vhodné realizovat ven-

ku, na čistém vzduchu. Zájmové činnosti by se u jedincŧ měly vyskytovat ve větším počtu 

neţ jedné. Je dŧleţité provozovat takové zájmové činnosti, které lze provádět po celý ţivot. 

(Janiš, 2009, s. 28) Zájmová činnost je „významná sloţka ovlivňování rozvoje osobnosti a 

dŧleţitá součást výchovného pŧsobení zejména na děti. Činnost vykonávaná na základě 

vlastního nebo i vzbuzeného zájmu (rodiči, učitelem, obsahem učiva) je velice účinná, 

zejména společná zájmová činnost (s vrstevníky, s dospělými). Potřebná nabídka zájmo-

vých činností a vytváření moţností vykonávat takové činnosti. Významná je v této oblasti 

orientace a moţnosti rodiny; případně i zcela konkrétní nabídka školy. Problémem v sou-

časnosti značná komercionalizace zájmových činností.“ (Kolář, 2012, s. 184) 
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Nyní si představíme deset principŧ výchovy ve volném čase, jejichţ respektování umoţnu-

je efektivní dosaţení stanovených výchovných cílŧ: 

 Aktivita (aktivní zapojení, podpora iniciativy, samostatnosti) 

 Dobrovolnost (vycházet z potřeb, zájmŧ a přání dětí, vhodná motivace) 

 Citlivost a citovost (kladné emocionální záţitky) 

 Jednota a specifičnost vyučování s výchovou mimo vyučování (spolupráce pedago-

gŧ) 

 Odpočinkové a rekreační zaměření (regenerace, odstranění únavy) 

 Orientace na sociální kontakt (interakce s lidmi a přáteli) 

 Pedagogické ovlivňování volného času (citlivé vedení k účelnému, rozumnému vy-

uţívání) 

 Pestrost, zajímavost, přitaţlivost (střídání práce, vyváţenost činností) 

 Seberealizace (uplatnění specifických schopností, proţívat při činnostech úspěch) 

 Zájmové zaměření (uspokojování, prohlubování zájmŧ)  

(Pávková 1999, s. 48 cit. podle Malach, 2007, s. 125-126) 

Pedagog vyuţívá při výchově ve volném čase široké spektrum metod. Klade se ovšem dŧ-

raz na metody, které povzbuzují u dětí aktivitu, např. metody rozhovoru či názorové. Nej-

častěji jsou vyuţívány rŧzné hry, soutěţe, exkurze apod. (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, 

s. 74-75)  

Pracovníky jsou pedagogové, kteří získali odbornou přípravou kvalifikaci pro výkon povo-

lání, která je označena jako „vychovatel“ či „pedagog volného času“. Příprava probíhá, jak 

na vyšších odborných školách, tak vysokých školách. (Prŧcha, 2009, s. 95) Pedagog vol-

ného času tedy nabývá odbornou kvalifikaci absolvováním oborŧ zaměřených na jiţ zmí-

něnou pedagogiku volného času nebo vychovatelství a dokonce i sociální pedagogiku. 

(Prŧcha, Koťátková, 2013, s. 168) 

Obecným cílem výchovy ve volném čase je tedy naučit jedince rozumným zpŧsobem vyu-

ţívat volný čas a také ho reálně ocenit, jako významnou hodnotu. K dílčím cílŧm patří učit 

jedince k odpočinku, k rekreaci, rozvíjet zájmy a schopnosti, uspokojovat potřeby, uspořá-

dat si vhodným zpŧsobem denní reţim a vést ke zdravému ţivotnímu stylu či podporovat 

smýšlení o celoţivotním vzdělávání. (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 73) 

Volnočasové aktivity jsou podstatnou součástí rozvoje všech dětí (Simpkins, Ripke, Hus-

ton, & Eccles, 2005 cit. podle Bult, M. K et al., 2011, s. 1522). Účast na volnočasových 
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aktivitách přispívá ke zkvalitnění jejich ţivota (Mc Manus, Corcoran, & Perry, 2008, cit. 

podle Bult, M.K  et al., 2011, s. 1522). 

1.2.1 Pedagogika volného času 

„Na výchovu a vzdělávání ve volném čase je zaměřena pedagogika volného času.“ (Prŧ-

cha, Walterová, Mareš, 2013, s. 341) Vedle pojmu pedagogika volného času se mŧţeme 

setkat i s pojmem mimoškolní pedagogika. „Pedagogika volného času je disciplína zabýva-

jící se výchovnými a vzdělávacími procesy a prostředky, které napomáhají smysluplnému 

vyuţívání volného času dětí, mládeţe i dospělých. Je to obor zaměřený na podporování 

osobního rozvoje jedince podle jeho potřeb a zájmŧ, který se uskutečňuje v rŧzných mimo-

školních prostředích.“ (Prŧcha, Koťátková, 2013, s. 166) 

S pedagogikou volného času mají úzké vazby i jiné pedagogické disciplíny a vědy jako 

jsou sociální pedagogika, sociologie výchovy, poznatky z vývojové psychologie a další. 

(Prŧcha, 2009, s. 94) Ve struktuře pedagogických věd je jednou z aplikovaných disciplín. 

Jejím předmětem je výchovně-vzdělávací proces uskutečňovaný ve volném čase. Tento 

proces má svá specifika, která jsou dána rozdílnými prostorovými, materiálními a perso-

nálními podmínkami. Aktivity volného času jsou navíc voleny na základě dobrovolnosti. 

(Knotová, 2011, s. 48) 

Pedagogika volného času se zaměřuje na celou populaci, všechny věkové skupiny, ale my 

se vzhledem k účelŧm bakalářské práce zaměříme na její obsah ve vztahu k dětem a mlá-

deţi. Pedagogika volného času se tedy ve vztahu k této věkové skupině zabývá: 

 obsahem, formami a prostředky edukačních aktivity pro kultivaci individuálně a 

společensky prospěšného trávení volného času u dětí a mládeţe, 

 činností školských a jiných zařízení, která zabezpečují edukaci ve volném čase, 

 teorií a výzkumem toho, jak současná mládeţ (reps. i jiné skupiny populace) tráví 

volný čas v podmínkách soudobého stavu společnosti (Prŧcha, 2009, s. 93) 

Tato pedagogická disciplína je pro společnost velmi dŧleţitá a významná, neboť se zabývá 

tím, co děti a mládeţ provádí, kdyţ nejsou ve škole. Pro tuto disciplínu je klíčový „ volný 

čas“ trávený specifickou skupinou obyvatelstva. (Prŧcha, 2009, s. 92) 

Volný čas zahrnuje zábavu, rekreaci, odpočinek a další typy činností, které pedagogika 

volného času nejen popisuje, ale její snahou je i zpŧsob trávení volného času usměrňovat. 

Vede k pochopení moţností trávení volného času, aby bylo toto proţívání prospěšné a při-
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nášelo jedincŧm uspokojení a seberealizaci. Smysluplné trávení volného času má zabránit 

vzniku pochybným druhŧm zábavy vedoucích k delikventnímu chování, konzumaci alko-

holu i dalších drog. U nás je pedagogické usměrňování volného času dětí na dobré úrovni. 

Je uskutečňováno v rozsáhlém systému školních i mimoškolních zařízeních. Do tohoto 

systému spadají jazykové školy, základní umělecké školy, střediska pro volný čas dětí a 

mládeţe, školní kluby, školní druţiny, kulturní zařízení i sportovní kluby. (Prŧcha, Koťát-

ková, 2013, s. 166-167)  

1.2.2 Nové přístupy pedagogiky volného času 

Nové přístupy pedagogiky volného času se vyznačují typickými znaky, které zahrnují: 

 dŧraz na vztahy (dŧvěra mezi skupinou a pedagogem i mezi lidmi ve skupině) 

 spontánnost (vznik skupiny, aktivity) 

 specifické cílové skupiny (skupina Romŧ, menšiny apod.) 

 strategické spojenectví (funkce lidí ve skupině, doplňují se) 

 jsou mezigenerační (věkově starší pedagog a mladá skupina) 

 dobrovolnictví (lidé pracující s mládeţí, dobrovolně) 

 zranitelnost (zapálení do organizace, řešení problémŧ za děti, zranitelnost vztahŧ, 

citŧ)                                                  (Senter,1995 cit. podle Pávková, 2002, s.75-76) 

Animace je „výchovná metoda zaloţená na nedirektivních a akčních metodách povzbuzo-

vání mladých lidí k hledání vlastní cesty ţivotem a schopnosti realizovat svou svobodu a 

autonomii.“ (Malach, 2007, s. 136) Pojem animace souvisí s latinským pojmem anima, coţ 

znamená duše či duch. Jde tedy o jakési „oduševňování“. Je to forma výchovné práce zalo-

ţené na vztazích. Umoţňuje kaţdému osobní rozvoj. Animace probíhá pod vedením ani-

mátora, který nabízí aktivity. Účastníci mají u všech aktivit a činností moţnosti volby, ne-

boť je zaloţena na dobrovolnosti. Cílem mají být změny vedoucí k trvalému zlepšení da-

ných podmínek. Má také pomoci jedinci s nalezení jeho místa ve společnosti. Cíle vychá-

zejí z potřeb, problémŧ a ţivotních plánŧ kaţdého jejího člena. (Malach, 2007, s. 136) 

Výchova záţitkem je výchovné pŧsobení zaloţené na záţitku, proţitku a zkušenosti. Mŧ-

ţeme se také setkat s pojmy výchova proţitkem, výchova dobrodruţstvím apod. Jedná se o 

proţitky a záţitky vznikající obvykle při fyziky obtíţné aktivitě jako nějaká zkušenost. 

Tato zkušenost se dobře zachová v paměti, neboť se při aktivitě zapojují téměř všechny 

smysly. Má docházet k rozvoji sebepojetí, sociálních vztahŧ i k ţivotnímu prostředí. Obsa-

huje většinou sebereflexi, která mŧţe směřovat k pozitivní přeměně jednání a chování je-
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dince. (Neuman, 1998 cit. podle Pávková, 2002, s. 79) Mezi aktivity záţitkové pedagogiky 

mŧţeme zařadit např. plavbu na divoké řece, jízdu na koních, aktivity na lyţích, vysoko-

horskou turistiku, horolezectví, orientační běh a další činnosti. (Váţanský, 1994, s. 28-29) 

Této problematice se věnují např. autoři Hanuš a Chytilová. 

Terénní sociální práce představuje sociální a výchovné pŧsobení na rizikové jedince a 

jejich skupiny v přirozených prostředích a podmínkách, ve kterých ţijí. Pozornost je také 

věnována lidem, kteří podléhají negativním jevŧm či jsou sociálně ohroţeni. Práci vykoná-

vají streetworkeři. (Hofbauer, 2004, s. 95) Vedle pojmu streetworker se mŧţeme setkat i s 

pojmy terénní pracovník či sociální asistent. Práci vykonávají lidé, kteří jsou věkově blízko 

svým klientŧm. Základem je dŧvěra mezi pracovníkem a klientem. Streetworkeři jsou vá-

záni mlčenlivostí. Tito pracovníci vyhledávají, navazují kontakt s jejich klienty a nabízejí 

jim moţnosti trávení volného času. Také radí v krizových situacích a poskytují kontakt na 

odbornou pomoc. (Pávková, 2002, s. 79-80) 

1.3 Zařízení volného času, činnosti 

Pro realizaci výchovy ve volném čase existuje celá řada zařízení. Tyto zařízení nabízejí 

nejrŧznější aktivity a činnosti. Nyní se s takovými významnými zařízeními, která umoţňují 

trávení volného času, seznámíme.  

Školní druţiny jsou školská zařízení určeny ţákŧm základních škol. Navštěvují ji přede-

vším děti mladšího školního věku a to 1. – 5. ročníkŧ. Děti přicházejí jak před vyučová-

ním, tak převáţně po vyučování. Nejedná se o pokračování výuky. Školní druţiny tedy 

vyplňují čas mezi vyučováním a odchodem domŧ. Činnosti by měly být v souladu se zá-

jmy dětí. Do obsahu mŧţeme zahrnout nejrŧznější tělovýchovné, pohybové, výtvarné, hu-

dební, dramatické činnosti a další aktivity. (Prŧcha, Koťátková, 2013, s. 166-167) Školní 

druţiny plní funkci výchovnou, zdravotní a také sociální, neboť zabezpečují děti v době, 

kdy jsou jejich rodiče v práci. Mezi činnosti, které nabízí, mŧţeme zařadit odpočinkové 

činnosti (odstranění únavy), rekreační činnosti (aktivní odpočinek – regenerace sil), zá-

jmové činnosti (rozvíjení osobnosti) a také přípravu na vyučování. (Pávková, Hájek, 2007, 

s. 15-16) 

Školní kluby jsou taktéţ školská zařízení, ale jsou určeny dětem středního školního věku, 

tedy 2. stupně základní školy. Setkáváme se zde s větší samostatností dětí a také s prací na 

principu dobrovolnosti. Sociální funkce v tomto zařízení ustupuje. Hlavní činností je zá-
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jmová činnost. Zahrnuje nejrŧznější krouţky, soubory a prŧběţné nabídky spontánních 

aktivit, které mohou probíhat v prostorech klubu. Nacházejí se zde herny, čtenářské koutky 

a rŧzné pracovny. (Pávková, 2002, s. 44) 

Střediska pro volný čas dětí a mládeţe zahrnují domy dětí a mládeţe i stanice zájmových 

činností. Tato zařízení se zaměřují na zájmové činnosti, které jsou pod odborným pedago-

gickým dohledem. Nabízí volnočasové aktivity pro všechny věkové kategorie. (Pávková, 

2002, s. 44).  

Náplň činností středisek pro volný čas dětí a mládeţe obsahují následující činnosti. 

Pravidelná zájmová činnost její členové se jí účastní pravidelně, tato činnost zahrnuje: 

krouţky - jedná se o menší zájmové celky, jejichţ činnost směřuje k vnitřnímu obohacení 

účastníkŧ (např. zpěv, keramika, gymnastika apod.) 

soubory - slouţí k ukazování na veřejnosti, činnost směruje k veřejné produkci (např. ta-

neční, pěvecké či hudební) 

kluby - zájmový útvar s volnější organizační strukturou (např. klub maminek, filmový 

klub,…) 

oddíly - útvar podřízen vyššímu celku (např. skautské a pionýrské skupiny, turistické akti-

vity,…) 

kurzy – je zde vymezená délka trvání, nemusí být na celý rok, směřuje k osvojení určitých 

vědomostí a dovedností, mŧţeme získat osvědčení (např. kurz háčkování, pletení,…) 

Zájmová činnost příležitostná jedná se o nabídku organizované příleţitostné nebo opakují-

cí se akce, která má výchovně vzdělávací nebo relaxační ráz (např. výlety, turnaje, pří-

městské tábory,…) 

Nabídka spontánních aktivit zahrnuje aktivity, které jsou realizovány např. v otevřených 

dětských hernách, sportovištích, na dopravních hřištích, jedná se o nepřímé pedagogické 

ovlivňování, ale pedagog musí zajistit bezpečnost 

Garance a organizace soutěží a přehlídek, které jsou vyhlašované a doporučované 

MŠMT, organizují základní nebo postupová kola, dělají přípravu, propagaci, zabezpečení 

vlastního prŧběhu a vyhodnocení 

Práce s talentovanou mládeží zahrnuje nejrŧznější formy např. individuální či skupinové 

konzultace, vzdělávací akce, expedice, odborná soustředění a další 
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Odborná pomoc ostatním subjektŧm, jenţ pečují o volný čas 

Prázdninová táborová činnost je organizovanou činností v době dlouhodobého volna v 

minimální délce čtyř dnŧ. (Malach, 2007, s. 127-128) Táborové činnosti se budeme více 

věnovat zvlášť ve druhé kapitole. 

Domovy mládeţe mŧţeme označit také jako internáty. Jsou určeny ţákŧm staršího školní-

ho věku, tedy pro středoškoláky, kteří zde bydlí z dŧvodu vzdálenosti mezi trvalým bydliš-

těm a vybranou školou. Poskytují výchovnou péči, ubytování a stravování. Také mají při-

spívat k vhodnému vyuţívání volného času. Nabízí ubytovaným nejrŧznější zájmové čin-

nosti. Je dbáno na princip dobrovolnosti. (Pávková, 2002, s. 44) 

Dětské domovy mají speciální postavení, jedná se o zařízení ústavní výchovy. Mezi jejich 

úkoly patří dohled nad vhodným uţíváním volného času. Dále rozvoj a kultivace zájmŧ i 

podpora zapojení do zájmových činností v rŧzných institucích a organizacích. Snaţení pra-

covníkŧ vede k tomu, aby děti proţívaly volný čas podobně jako děti v rodinách. (Pávko-

vá, 2002, s. 44) 

Základní umělecké školy jsou instituce, které nabízejí výtvarné, hudební, taneční, literár-

ně-dramatické vzdělání. Jde také o přípravu na studium na školách s uměleckou orientací. 

(Pávková, 2002, s. 44) 

Jazykové školy poskytují vzdělání v oblasti výuky cizích jazykŧ. Taktéţ se jedná o přípra-

vu na studium na školách. (Pávková, 2002, s. 44) 

Ovlivňováním volného času se zabývají i další subjekty. Zahrnují občanská sdruţení, tělo-

výchovné a sportovní organizace, církve a náboţenská společenství, kulturní i osvětové 

organizace a mnoho další subjektŧ. (Pávková, 2002, s. 44-45) Jako zástupce těchto subjek-

tŧ, jenţ pŧsobí v České republice, mŧţeme zmínit např. Junák, Českou tábornickou unii, 

Ligu lesní moudrosti, Hnutí Duha, YMCA, YWCA či hnutí Brontosaurus (Němec, 2002, s. 

31). 

Uvedli jsme, která zařízení se zájmovou příleţitostnou a prázdninovou táborovou činností 

zabývají. Nyní se blíţe seznámíme se specifiky táborŧ. Řekneme si, s jakými druhy a typy 

táborŧ se mŧţeme setkat. Také uvedeme právní předpisy týkající se této problematiky. V 

neposlední řadě si představíme personální sloţení táborové akce a předpoklady, které by 

měl dobrý tábor splňovat. 
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2 LETNÍ TÁBORY JAKO FORMA TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

Tábory jsou zájmové činnosti uskutečňovány v období dlouhého volna veřejnosti, v době 

letních či zimních prázdnin. Jedná se o zvláštní skupinu činností ve volném čase, které jsou 

realizovány ve výjimečných, specifických podmínkách ţivota, jako je atraktivní rekreační 

zařízení nebo zajímavá příroda. (Spousta, 1996, s. 35) Letní tábory bývají většinou vyvr-

cholením celoročních činností oddílŧ. Také se mŧţeme setkat s nabídkou dobrodruţství 

pro děti, které nenavštěvují a ani nejsou členy ţádné organizace. (Burda, Šlosarová, 2008, 

s. 5)  

Letní tábory jsou místem, kde se „táborníci“ věnují mnoha aktivitám, které by jinak mnoh-

dy nezaţili. Tradičním obrázkem dětského tábora bývá louka či paseka uprostřed lesa, kde 

děti přes den hrají nejrŧznější hry nebo chodí na výlety do okolí a večery tráví zpíváním u 

táborového ohně za doprovodu kytary. Jedná se tak o tábory v přírodě, daleko od moderní-

ho světa a všech jeho vymoţeností. Děti se zde učí přátelství, čestnosti, samostatnosti a 

také poznávají přírodu. V současné době však existuje velká řada specializovaných táborŧ. 

Mŧţeme se setkat s nabídkou hudebních, uměleckých, počítačových, s koňmi nebo tábory 

pro děti s mentálním či tělesným postiţením a mnoho dalšími. Táborové aktivity nejsou 

nabízeny pouze dětem, ale mŧţeme se setkat i s tábory ve formě pro dospělé. (Geisslerová, 

2012, s. 130) 

Tábory by neměly být jen místem, kde dítě přečká pár dní prázdnin. Vedle rekreace a rela-

xace mají tábory účastníkŧm zprostředkovávat nejen záţitky z programu, ale vést i k roz-

voji osobnosti, znalostí, zkušeností a samostatnosti. V prŧběhu mají také získávat potřeb-

nou sebedŧvěru, odvahu a další vlastnosti. Díky těmto akcím mŧţe docházet i formování 

jejich hodnot a ţivotní postojŧ. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 35-36)  

Mezi základní cíle výchovně vzdělávacího procesu táborŧ mŧţeme zařadit získávání, roz-

šiřování, zdokonalování a upevňování znalostí. Také by mělo docházet k získávání a zdo-

konalování dovedností. V neposlední řadě patří mezi tyto cíle přetváření dovedností na 

návyky, jako příklad mŧţeme uvést hygienické návyky. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 36)  

Kaţdý, kdo se pustí do příprav táborové akce, by si ze všeho nejdříve měl prostudovat 

předpisy, které se k pořádání táborŧ na území České republiky vztahují. (Burda, Šlosarová, 

2008, s. 7) 
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2.1 Právní předpisy související s tábory ČR 

Pro uskutečnění letních táborŧ je naprosto nutné a nezbytné se seznámit se základnímu 

předpisy, které upravují pořádání letních táborŧ České republiky. Předpisŧ, které se týkají 

této problematiky, je velké mnoţství a je na provozovateli, aby se s nimi seznámil. Organi-

zace, která pořádá letní tábory, by měla obeznámit s následujícími dokumenty: 

 Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, 

 Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod, 

 Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajŧ a o změně některých zákonŧ, 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejí-

cích zákonŧ 

 Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

 Vyhláška č. 148/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienic-

kých poţadavcích na zotavovací akce pro děti 

 Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, 

 Zákon č. 17/1992 Sb., o ţivotním prostředí, 

 Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonŧ (lesní zákon), 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonŧ (vodní zákon), 

 Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonŧ, 

 Zákon č. 305/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k 

ochraně před škodami pŧsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návy-

kovými látkami a o změně souvisejících zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ 

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někte-

rých zákonŧ,  

 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Organizace, které pořádají letní tábory 

pro děti a mládeţ musí znát a také dodrţovat zmíněné zákony. (YMCA v ČR, © 

2008) 
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2.2 Druhy a typy táborů 

Nabídka táborŧ je široká a pestrá, existují nejrŧznější druhy letních táborŧ. Některé organi-

zace nabízejí jak „letní tábory“, tak „ozdravné pobyty“, oba tyto typy jsou v podstatě stej-

né. „Ozdravné pobyty“ jsou ovšem přednostně určeny nemocným dětem - astmatikŧm, 

epileptikŧm či obézní mládeţi atd. Táborový program je vţdy přizpŧsoben dané nemoci. 

„Ozdravné pobyty“ lze z části přirovnat k pobytŧm v lázních s lékařským dozorem. Tyto 

„tábory“ bývají pořádány nemocnicemi, specializovanými středisky nebo zdravotními po-

jišťovnami. Oba typy jak „ letní tábory“, tak „ozdravné pobyty“ mŧţeme dělit např. na 

stanové nebo chatové tábory/pobyty. Také je lze rozdělit na dobrodruţné, sportovní, horo-

lezecké, přírodovědné, hudební, počítačové, jazykové a s celotáborovou hrou. U těchto 

akcí mŧţeme najít v podstatě všechno, na co si vzpomeneme, a to v nejrŧznějších kombi-

nacích. (Geisslerová, 2012, s. 130) 

Při výběru táborŧ si mohou účastníci neboli „táborníci“ vybírat z následujících typŧ táborŧ: 

 běţné – táborŧ se účastní děti a mládeţ z „běţné“ populace   

 integrované – jedná se o tábory poskytované dětem z rizikových skupin či se zdra-

votním postiţením, alespoň 20% účastníkŧ tvoří jedinci s postiţením 

 ozdravné – tábory určené jen pro děti se zdravotním postiţením 

 (Burda, Šlosarová, 2008, s. 41-42) 

Dále se mŧţeme setkat s rŧznými druhy táborŧ: 

 stálé - celý pobyt se uskutečňuje na jednom místě, stálá tábořiště 

 putovní tábory - jsou charakteristické střídáním tábořišť, jedná se především o pě-

ší tábory 

 hvězdicovité tábory - účastníci se zúčastňují výletŧ v okolí základny 

 příměstské tábory - jedná o denní programy bez noclehu  

(Burda, Šlosarová, 2008, s. 41)  

Příměstské tábory nabízejí dětem prostory a aktivity v určitých cyklech. V období prázdnin 

vykonávají sociální a ochranou funkci. Tento druh tábora poskytuje denní programy dě-

tem, které tráví večery ve svých domovech. Příměstské tábory bývají nejčastěji vyuţívány 

z dŧvodŧ nedostatku finančních prostředkŧ na klasický tábor nebo z dŧvodu, kdy rodiče 

nemají dostatek dovolené. (Janiš, 2009, s. 32)  
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U všech typŧ táborŧ bývá rozmanitá obsahová náplň. Tábory by neměly být jen místem, 

kam rodiče „odloţí“ své děti, aby si odpočinuli, ale měly by být především místem plným 

dobrodruţství, poznání, ale i výchovného pŧsobení. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 5) 

2.3 Personální sloţení táborové akce 

Pro pořádání letních táborŧ je nezbytný kvalifikovaný personál. Tento personál by měl 

tvořit co nejlepší tým, neboť existuje princip, který tvrdí, ţe „ jaký tým, takový účastníci“, 

proto je ţádoucí, aby pracovníci fungovali co nejlépe. (Pelánek, 2008, s. 38)  

Základní personální sloţení je pro fungování táborŧ nezbytné. Všechny tábory mají svého 

provozovatele. Provozovatelem je právnická nebo fyzická osoba, obyčejně se jedná o or-

ganizaci či instituci. Provozovatel svěřuje konkrétní osobě přípravu tábora. Tato osoba se 

stává zodpovědná za přípravu, prŧběh i likvidaci akce. Také se stává reprezentantem pro-

vozovatele při jednání s rodiči, s úřady a při dalších jednání. (Harmach, 2004, s. 13-14) 

Hlavním vedoucím mŧţe být osoba, která dovršila 18. roku ţivota. Doporučuje se ovšem, 

aby tuto funkci zastávala osoba starší 21 let. Hlavní vedoucí by měl mít zkušenosti jak s 

prací s dětmi a mládeţí, tak i s prací oddílového vedoucího. Tato osoba nese za vše, co se 

během akce stane plnou odpovědnost. Zodpovídá rodičŧm za děti i jejich spokojenost. Dá-

le zodpovídá provozovateli za práci pracovníkŧ, za provoz a i za plnění hygienických a 

bezpečnostních předpisŧ. Hlavní vedoucí by se měl podílet na přípravě akce, neboť jak uţ 

bylo zmíněno, nese za ni zodpovědnost. Před zahájením tábora musí hlavní vedoucí pro-

školit všechny pracovníky o bezpečnosti a hygieně při práci s dětmi. Je potřeba, mít pro-

školení pracovníkŧ stvrzené jejich podpisem. Následně se toto písemné prohlášení ukládá k 

hlavní dokumentaci akce po dobu šesti měsícŧ. Hlavní vedoucí vede celý výchovný proces.  

Vede práci oddílových vedoucích i praktikantŧ a je rádcem tam, kde si oddíloví vedoucí 

neví rady. V prŧběhu komunikuje s pracovníky, podílí se na upřesňování jídelníčku i evi-

denci počtu stravovaných, kontroluje práci zdravotníka, hospodáře a dalších. Po ukončení 

akce zpracovává hodnocení. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 15-16) 

Oddílový vedoucí musí být osoba starší 18 let, která je zpŧsobilá pro výkon této práce. 

Bývá podřízen hlavnímu vedoucímu, který je jí zároveň oporou. Pracovník má právo na 

vytvoření přiměřených pracovních podmínek pro řádný a bezpečný výkon funkce. Je ne-

zbytné, aby byl seznámen s přepisy, které se k této funkci vztahují (např. základy hygieny, 

bezpečnost práce). Po celou dobu zodpovídá za svěřený oddíl, za výchovnou, zotavovací i 
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programovou činnost. U táborŧ s větším počtem dětí mohou pracovat i více jak dva vedou-

cí, avšak jednomu z nich je svěřeno řízení celého oddílu. Oddílový vedoucí do jisté míry 

nahrazuje rodiče dětí, je jim rádcem, dŧvěrníkem, pomocníkem a hlavně jejich příkladem. 

Zastává roli instruktora, poradce a diagnostika. Není učitelem má tedy poněkud odlišné 

úlohy. Motivuje, vysvětluje a podněcuje k zvládnutí činností, vede účastníky k pochopení 

smyslu činností, poznává zájmy a osobnost dětí. Pomáhá řešit problémy a konflikty. (Há-

jek, 2004, s. 41) Program a činnosti organizuje v souladu s táborovým řádem, s reţimem 

dne, s pokyny hlavního vedoucího a také na základě domluvy s ostatními pracovníky. Pro 

úspěšný chod tábora je tedy potřeba, aby se seznámil s hlavním vedoucím i s ostatními 

pracovníky ještě před nástupem.  Dále by se měl seznámit s jiţ zmíněným táborovým řá-

dem, reţimem dne, tradicemi, zvyky a rituály tábora. Také by se měl podílet na přípravě 

programu a seznámit se se specifiky věkové skupiny, pro kterou je program tvořen. Je 

vhodné, aby měl připravenou dostatečnou zásobu her, které lze vyuţít v případě nepřízni-

vého počasí. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 16-18) Tento pracovník mŧţe výběrem hry zá-

měrně ovlivňovat vyvíjející se osobnost dítěte, jeho citové, rozumové i tělesné schopnosti a 

posílit sociální cítění (Doleţalová, 2004, s. 8). Základní povinností oddílového vedoucího 

je tedy zabezpečit aktivním program v souladu s pokyny hlavního vedoucího. Jako pomoc 

mŧţe vyuţít pomocného oddílového vedoucího - praktikanta. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 

16-18)  

Praktikant je pomocník ve věku 15 aţ 18 let, který bývá někdy nazýván také jako rádce 

nebo instruktor. Je povinen dodrţovat pokyny, které mu udělí hlavní či oddílový vedoucí. 

Musí dodrţovat denní reţim, budíček, večerku, táborový řád a v ţádném případě neopouští 

tábor bez vědomí oddílového a hlavního vedoucího. Jako kaţdý pracovník, tak i praktikant 

má svá práva, proto by mu měla být jasně určena sféra jeho činností, jako je podílení se na 

organizování denního programu a příprava rŧzných akcí, soutěţí, her, při kterých děti vede 

s ohledem na jeho schopnosti a zkušenosti. Nelze mu ukládat práci oddílového vedoucího, 

neboť nemá plnou právní odpovědnost, proto nesmí bez oddílového vedoucího chodit sám 

s dětmi na procházky, chodit se s nimi koupat nebo vykonávat sluţbu dne. Samostatně mŧ-

ţe děti doprovázet jen v krajních případech jako je ošetření. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 18) 

Hospodář musí být osoba starší 18 let, která je taktéţ podřízena hlavnímu vedoucímu. Má 

vědomosti a znalosti týkající se platných směrnic o hospodaření i o provozu letních táborŧ 

pro děti a mládeţ. Musí mít platný zdravotní prŧkaz. Mezi jeho schopnosti musí patřit 

schopnosti spojené s provozem, vedení administrativy a účetnictvím. Jeho úkolem je spo-
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lečně s hlavním vedoucím disponovat se svěřenými finančními a materiálními prostředky 

tábora. Zodpovídá za dodrţování stravovacích norem i dodrţování schváleného provozního 

rozpočtu. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 18-19) 

Kuchař je podřízen hlavnímu vedoucímu a hospodáři. Musí znát předpisy týkající se pří-

pravy stravy a vlastnit platný zdravotní prŧkaz. Je zodpovědný za udrţování čistoty v ku-

chyni i skladech. Dále je zodpovědný za zařízení, skladování potravin, hospodárné vyuţití 

potravin, správné zpracování, konečnou úpravu i podávání stravy účastníkŧm. (Burda, 

Šlosarová, 2008, s. 20) 

Zdravotník mŧţe být kromě lékaře, dětské či všeobecné sestry i osoba, která předloţí do-

klad o absolvování kurzu první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při zotavo-

vacích akcí. Kurz musí absolvovat u akreditované organizace. Mŧţe se starat maximálně o 

80 dětí. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 21) 

2.4 Předpoklady dobrého tábora 

V dnešní době se setkáváme s opravdu širokou nabídkou nejrŧznějších táborŧ. Mŧţe se 

jednat o tábory stanové, putovní, v budovách, dvoutýdenní či třítýdenní apod. (Geisslerová, 

2012, s. 131) Jak by měl „dobrý“ tábor vypadat a jaké by měl splňovat zákonitosti, objas-

ňuje nejen rodičŧm dětí „osmero opravdu dobrého tábora.“ Podle „osmera dobrého tábora“ 

má tábor mít: 

 kvalifikované vedení – tábor je připraven a veden osobami s odpovídající kvalifi-

kací (vzdělání akreditované MŠMT, školení) 

 zajímavý program – program by měl být zajímavý, pestrý, zábavný a odpovídat 

věkovému sloţení účastníkŧ 

 bezpečnost – tábor má mít pevný řád, jeho náplň je pro děti bezpečná  

 vhodné prostory – zázemí musí splňovat hygienické podmínky 

 zdravotní zabezpečení – nezbytným členem tábora je kvalifikovaný zdravotník, 

který je od rodičŧ informovaný o zdravotním stavu jejich dětí 

 dostatek informací pro všechny – pořadatel musí předem poskytnout rodičŧm 

veškeré informace týkající se tábora  

 rozvoj osobnosti účastníka – během tábora by měly být rozvíjeny u dětí jejich 

schopnosti a dovednosti 

 důvěryhodný pořadatel – pořadatelem by měl být dŧvěryhodný subjekt, lze ověřit  
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Všechny informace, které jsme uvedli v předešlých bodech, je moţné získat od pořadatele 

dostatečně dopředu před zahájením plánované akce. (pionyr, ©2012)  

Hlavní vedoucí by také měl poskytnout veškeré informace týkající se ceny, jako např. zda 

bude muset dítě v prŧběhu něco doplácet nebo jestli je cena konečná. Dále by mělo být 

zajištěno kvalitní stravování, kdy je strava podávána 5x denně. Neomezený pitný reţim by 

měl být samozřejmostí. Dá se předpokládat, ţe pokud jsou splněny poţadavky bezpečnosti 

a dŧvěryhodnosti pořadatele, tak i ostatní poţadavky by měly být v pořádku. (Geisslerová, 

2012, 131-132) 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 32 

 

3 TVORBA PROGRAMU LETNÍHO TÁBORA 

Při plánování a tvorbě nejrŧznějších akcí je potřeba mít jisté teoretické znalosti z dané ob-

lasti. Proto je dŧleţité se seznámit, s jakými typy programŧ se mŧţeme při tvorbě akcí se-

tkat a také z čeho má plán akce vycházet.  

V pedagogické terminologii lze chápat program (Bečvářová, 2003, s. 53) jako smysluplnou 

konstrukci kolem klíčového tématu, jádra nebo základní myšlenky. Předpokladem efektiv-

ního vedení jsou dŧleţité vědomosti týkající se plánování. Programy mŧţeme dělit podle 

času na krátkodobé či dlouhodobé. Dále je lze rozdělit dle místa. Sem řadíme domácí, 

školní nebo táborové. Také je mŧţeme dělit podle počtu zúčastněných osob na kolektivní, 

skupinové či individuální. Kaţdý program (Pávková, 2002, s. 42) vychází z konkrétní situ-

ace a z potřeb cílové skupiny, které je určen. Vede k dosaţení zvoleného cíle v konkrétním 

časovém úseku. Mŧţe směřovat např. k nastávajícímu školnímu roku, k nějaké naléhavé 

otázce týkající se integrace nebo prevence, či k letnímu táboru apod. Jak uvádí Hanuš a 

Chytilová (2009, s. 129), tak pří přípravě i realizaci prochází organizátor programu rŧzný-

mi etapami, jako je tvorba základní ideje, stanovení cílŧ, sestavováním realizačního týmu 

atd.  

Plán programu má být věcný a kontrolovatelný, neboť je jedním z nástrojŧ řízení. Také je 

zapotřebí činnosti určité akce plánovat v reálných termínech. (Hájek, Hofbauer, Pávková, 

2008, s. 222) Plán akce je konkrétní stanovený rozvrh činností, který obsahuje předmět 

určitého programu - kdo a kdy ho zrealizuje a také kdo provede jeho kontrolu. Tento roz-

vrh neboli program, který je procesem plánování obsahuje, jak uţ jsme zmínili jisté cíle a 

úkoly, které vedou k určitému cíli. (Bečvářová, 2003, s. 52-53)  

Všechny programy, ať uţ mluvíme např. jen o krátkodobých pŧldenních programech, kur-

zech nebo táborech, mají jasně formulované etapy. U rŧzných akcí mohou trvat tyto úseky 

rŧzně dlouhou dobu. Dokonce se mŧţe stát, ţe se některá z těchto částí vŧbec nemusí vy-

skytnout. Také je moţné pozměnit jejich pořadí. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 129) Příprava 

kaţdé akce se liší délkou a náročností, dle toho o jak velkou akci se jedná. I malou akci je 

potřeba plánovat dostatečně dopředu, kvŧli její propagaci. (Pelánek, 2008, s. 50)   
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3.1 Plánování programu 

Pro plánování programu akce je dŧleţité se seznámit s prŧběhem plánování a jeho jednot-

livými fázemi, které lze při plánování rŧzných programŧ a projektŧ vyuţít. U jednotlivých 

fází přípravy programu si uvedeme základní informace, které s touto etapou souvisí. 

Cílování a tvorba základní myšlenky 

Základem vytvoření programu je nápad. Právě ten nám přiblíţí akci, kterou chceme reali-

zovat. Tato myšlenka je základním krokem, který určí, co chceme dělat a pro koho je tato 

akce určena. Mŧţe vzniknout v nejrŧznější situaci. Spontánní nápad přichází, kdyţ to nej-

méně čekáme, např. kdyţ jdeme po ulici nebo někde v klidu sedíme. Dŧleţité je si takovou 

myšlenku zaznamenat, protoţe s ní mŧţeme později dále pracovat. U větších programŧ se 

setkáváme s tím, ţe nějaký nápad vyplyne z okolností. Lze zorganizovat setkání, na kterém 

si odzkoušíme to, v čem si nejsme zcela jistí. Mŧţe se jednat např. o novou hru nebo po-

stup. Pokud máme stanovenou skupinu, pro kterou je tento program určen, tak uvaţujeme 

nad tím, jak tento program udělat, aby se všem líbil a měl úspěch. Při vymýšlení mŧţeme 

vyuţít tedy přímo účastníky. Ti budou odpovídat na naše otázky za pouţití ankety, rozho-

voru či brainstormingu. Někdy se setkáváme i s tím, ţe vymýšlení akce probíhá na základě 

poţadavkŧ, dle kterých pracujeme. To znamená, ţe máme jiţ určeno, o jakou cílovou sku-

pinu se jedná, charakter akce, termíny, cíle apod. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 133-135) 

Specifikace cílové skupiny 

Při sestavování nejrŧznějších her a aktivit do programu je potřeba brát ohled na věk účast-

níkŧ (Pelánek, 2008, s. 31). Před stanovením cílŧ a vymýšlením programu je tedy potřeba 

se nejprve zamyslet nad cílovou skupinou účastníkŧ, pro kterou program vytváříme. Měly 

bychom si odpovědět na následující otázky. Co je pro tuto skupinu charakteristické? Čím 

se diferencuje od jiných skupin? Jaké mají účastníci dosaţené vzdělání? Dále bychom se 

měli zamyslet nad jejich potřebami a zájmy. K tomu, abychom dali do souladu základní 

myšlenku akce s cíli skupiny i programu je dŧleţité zjištění potřeb skupiny. (Hanuš, Chy-

tilová, 2009, s. 136-137)  

Stanovení cílů 

K základním úkolŧm neodmyslitelně patří stanovení cílŧ, které je potřeba si vymezit ještě 

před realizací programu. Cíle, které si určíme, zařadíme během sestavování do programu 

tak, aby byly plánované cíle naplňovány. Dále nám tyto záměry pomohou při evaluaci akce 
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a také zjistit, jaká byla jejich úspěšnost v programu. Při sestavování cílŧ lze vyuţít metodu 

brainstorming, kdy má kaţdý člen realizačního týmu právo říct nápady, které se zapisují na 

tabuli nebo papír. Jakmile máme dostatek nápadŧ a další nepřibývají, přichází zhodnocení 

návrhŧ. Vymezené cíle jsou základem realizace programu, proto by je měl mít kaţdý člen 

týmu na paměti. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 137-138) Za dobré cíle mohou být povaţová-

ny ty, které jsou specifické, měřitelné, akceptovatelné, realistické a termínované. Specific-

ké cíle - cíle by měly být co nejkonkrétnější. Termínované cíle znamenají, ţe je dána délka 

trvání programu, kdy lze dosáhnout naplnění zvolených cílŧ. Všichni vedoucí by měli při-

jmout cíle programu za své, proto je potřeba, aby byly akceptovatelné všemi. Dŧleţité je 

zajistit, aby byly cíle realistické, tedy nechtít příliš moc najednou. (Pelánek, 2008, s. 64) 

Aby byla výchova a účinnost cílŧ efektivní je zapotřebí, jak uţ jsme zmínili, cíle konkrétně 

formulovat. Cíl by měl obsahovat podmínky a prostředky, kterými dosáhneme ţádaných 

změn osobnosti. Výstupy cíle by měly být kontrolovatelné. Mezi poţadavky výchovných 

cílŧ patří i konzistentnost, reálnost, splnitelnost, přiměřenost a stimulace. (Čábalová, 2011, 

s. 44) 

Sestavení realizačního týmu    

Další částí plánování je sestavení realizačního týmu. Jakmile si vyjasníme základní myš-

lenku a také pro koho a proč tento program tvoříme, pokračuje hledáním osob. Musíme 

najít jedince, kteří nám s realizací pomohou. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 130) Předpokla-

dem úspěchu se ukazuje vytvoření kvalitního týmu. Kaţdý člen pŧsobí na tuto realizační 

skupinu a doplňuje ji. Vytvořením funkční skupiny zajistíme, co nejlepší chod programu. 

(Hanuš, Chytilová, 2009, s. 139-140) Je zapotřebí, aby tito lidé měli určité schopnosti, zna-

losti a také chuť stanovenou myšlenku zrealizovat. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 130) Nej-

menším týmem mŧţe být skupina dvou lidí. Charakter skupiny ovlivňuje efektivitu práce. 

(Hanuš, Chytilová, 2009, s. 139) Ta je dána normami a pravidly, která si kolektiv sám vy-

tvoří. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 141) 

U programŧ se také setkáváme s nejrŧznějšími rolemi členŧ týmu. Tyto role je potřeba ob-

sadit. Úspěšné fungování skupiny zajistíme alespoň částečným pokrytí těchto rolí. Kaţdý 

člen skupiny běţně zaujímá v programu několik rolí. (Pelánek, 2008, s. 44) Optimální po-

čet lidí v týmu, jak uvádějí Hanuš a Chytilová (2009, s. 146) je kolem 7 aţ 12 osob a 

všichni členové musejí dostat prostor pro práci v týmu. Pelánek (2008, s. 43) však upozor-

ňuje na problémy související s velikostí skupiny. Ve velkém týmu mŧţe docházet k tomu, 

ţe se najde někdo, kdo se příliš nezapojuje a to mŧţe vést k demotivaci ostatních členŧ. Je 
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pravdou, ţe v malé skupině má kaţdý více práce, ale všichni pracují, angaţují se a mají 

větší přehled neţ členové velké skupiny. Funkčnost týmu (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 147-

151) zajišťují týmové role. Zde mŧţeme zařadit inovátora, koordinátora, specialistu či rea-

lizátora. Pro bezchybný provoz úspěšné realizace programu je zapotřebí provozní role 

např. ekonom, zdravotník, řidič nebo vedoucí. Moţnost realizace programŧ zajišťují pro-

gramové role související s realizací jednotlivých částí programu. Záţitkově orientovaný 

pedagog zastává role individuální, které bývají pod neustálým dohledem účastníkŧ. Neod-

myslitelně se setkáme i s ţivotními rolemi, které kaţdý jedinec v osobním ţivotě vlastní. 

Se všemi těmito rolemi, se u programŧ mŧţeme setkat.   

Sloţení skupiny by mělo být vyváţené a pestré, v týmu by nemělo chybět zastoupení ţen-

ského či muţského prvku (Pelánek, 2008, s. 43). Týmovou soudrţnost zajišťuje úroveň 

motivace, společná práce, emoce, úspěchy, uspokojování sympatií členŧ nebo také vyřeše-

né krize skupiny. Krize nabádá členy k zamyšlení nad skupinou. K tomu, aby byl tým pev-

ný a dokázal ustát krizi je zapotřebí dobrého vŧdce. Vŧdcem skupiny by měla být osoba 

schopná kupříkladu navazovat kontakty, kritizovat i přesvědčovat, měl by umět vyjedná-

vat, plánovat i organizovat činnost, porozumět druhým a umět je motivovat. Hlavně by měl 

zajistiti fungování týmu. Napětí a tlak mŧţe přivodit rozpad skupiny, neboť dlouhodobý 

tlak pŧsobí na členy negativně. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 143-146) 

Zajištění ubytování, stravování 

Pro realizaci programu je dŧleţité zajistit prostory, kde se bude program konat. Objekt, kde 

se akce uskuteční, by měl splňovat jisté kritéria týkající se realizace programu, stravování, 

ceny a jeho atmosféry. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 164-165) Berme např. v úvahu, kolik 

bude potřeba místa pro práci či pohodlí, dále vybavenost a úpravu místností. Také zda je 

moţné v prostorech provádět aktivity související s programem nebo jestli bude moţné zor-

ganizovat občerstvení. Volbu prostorŧ bychom měli podřídit záměru programu. Prostor, 

kde se akce uskuteční, by měl odpovídat aktivitám, které budeme v prŧběhu akce uskuteč-

ňovat (Medlíková, 2010, s. 133). 

Jeho okolí by mělo být co nejvhodnější pro plánované aktivity. Toto místo má dotvářet 

atmosféru programu. Znalost prostředí kolem objektu nám pomŧţe lépe dosáhnout stano-

vených cílŧ a také toho, ţe realizovaný program proběhne více dle našich představ. Vhod-

ně zvoleným prostředím dosáhneme vyšší „záţitkovosti“ akce. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 
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130) Pokud objekt ani prostředí kolem něj neznáme, je vhodné si udělat skupinový výlet a 

oblast prozkoumat (Pelánek, 2008, s. 51). 

Dále také zajistíme stravování s odpovídajícími hygienickými normami. Popřípadě ubyto-

vání, pokud je potřeba. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 165) Je nezbytné si uvědomit, ţe i kdyţ 

budeme mít sebelepší program, tak strava, která nebude chutná a vydatná mŧţe celý dojem 

zkazit. Účastníkŧm je tedy potřeba podávat během dne pět jídel a to snídani, svačinu, oběd, 

svačinu a večeři. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 34) 

Sestavení programu 

Jakmile si určíme cíle a časový harmonogram akce, mŧţeme se pustit do vytvoření scénáře 

programu. Tento scénář je plánovanou cestou s určitými ideály, přáními, představami, 

myšlenkami a potřebami s vyuţitím rŧzných postupŧ a pravidel. Vychází z výchovných 

cílŧ, finančních moţností, věkových zvláštností, prostředí, časoprostorového určení, kvali-

ty organizátorŧ a dalších faktorŧ. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 152)  

Hry a činnosti je potřeba dát do správné posloupnosti, měly by na sebe navazovat a vzá-

jemně se doplňovat. Činnosti by měly mít rytmus, spád, a gradaci. (Pelánek, 2008, s. 63) 

Při výběru aktivit se řídíme cíli, kterých chceme těmito aktivitami dosáhnout. Během se-

stavování programu je potřeba se zamyslet a vybírat činnosti s ohledem na vztah k progra-

mu. Zamýšlíme se nad atmosférou, co tato aktivita zpŧsobí, jak dlouho potrvá, v jakém 

prostředí ji uskutečníme a čeho má dosáhnout. Ţádný program nelze uskutečnit kdykoliv a 

kdekoliv. V programu by se měla vyskytovat poetičnost, kterou se myslí navození nevšed-

ních  záţitkŧ, jenţ by měly být pro účastníky mimořádné. Programy mají účastníky podně-

covat, vést k přemýšlení i vlastní aktivitě. Scénář akce není dobré brát jako návod k nastu-

dování. Mŧţe se stát, ţe bude potřeba některé aktivity přizpŧsobovat a upravovat momen-

tálním situacím během akce. Zamysleme se také nad načasováním aktivit. Denní reţim má 

rŧzné tempo a některé činnosti se více hodí pro dopolední hodiny, jiné zase pro odpolední. 

Řazením mnoha záţitkŧ za sebou se ztrácí rozdíly mezi proţitky u aktivit a her. Účastníci 

nestíhají tyto podněty zpracovávat a mnoho z nich vŧbec nepřijmou. Také je dŧleţité si 

všechny pomŧcky k jednotlivým aktivitám nachystat předem, aby během programu ne-

vznikaly zbytečné zmatky a stres. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 158-164) 

Zajištění materiálu a sluţeb 

Je potřeba zajistit nejen ubytování a stravování, ale také nejrŧznější materiál. Materiálem 

myslíme např. výkresy, pastelky, fáborky apod. Nezbytné je i zajištění sluţeb, jako mŧţe 
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být doprava. Tyto sluţby vyplývají ze zpracování a přípravy programu. (Hanuš, Chytilová, 

2009, s. 131) 

Tvorba rozpočtu  

Konečnou cenu programu získáváme na základě rozpočtu. Rozpočet je potřeba takový, aby 

byla cena pro účastníky přijatelná. Do rozpočtu jsou počítány nákladové i příjmové poloţ-

ky. Náklady zahrnují přípravu a realizaci akce. Spadají sem přípravná setkání pro realizač-

ní tým i vzdělávání tohoto týmu, pokud je potřeba zvýšit jejich kvalifikaci. Dále propagace 

akce, příprava a realizace projektu spojená s materiálem, sluţbami a pŧsobení lektorŧ. V 

neposlední řadě zahrnuje dopravu pro účastníky i vedoucí, ubytování a stravování. Vţdy 

počítejme s rezervou. Konečná částka programu mŧţe být vyšší neţ naše očekávání. Pokud 

se tak stane, je potřeba se zamyslet, kde je moţné nějak ušetřit. Také máme moţnost oslo-

vit sponzory, vyuţít získání grantŧ nebo darŧ, díky kterým by se sníţila cena. (Hanuš, Chy-

tilová, 2009, s. 166-168) Je moţné vyuţít fundraising. Tento pojem v doslovném překladu 

znamená budování, zvyšování fondu či finančního obnosu, jenţ je určen nějakému cíli. 

(Poláčková, 2005, s. 11) Pokud vytváříme program pod školou nebo nějakou jinou organi-

zací, tak se dá počítat s finanční podporou jejich pravidelných dárcŧ, kam mŧţeme zařadit 

rodiče, okruh místních obyvatel, podnikatelŧ, bank či spořitelen. Touto cestou je moţné 

zmenšit částku poţadovanou od účastníkŧ a zároveň zvýšit účast členŧ na programu. (Ha-

nuš, Chytilová, 2009, s. 131)  

Propagace 

Nejprve si poloţme otázku, co chceme, aby se účastníci dozvěděli a taky jak chceme, aby 

se o akci dozvěděli (Medlíková, 2010, s. 134). Je dŧleţité, jaký název akci dáme. Měl by 

být zajímavý, krátký, úderný, zapamatovatelný a vystihovat podstatu (Pelánek, 2008, s. 

52). Do propagace akce bychom měli investovat přiměřenou částku peněz, která zajistí 

naše potřeby a předpoklady týkající se mnoţství účastníkŧ. Při propagaci je moţné vyuţít 

osoby, které se s námi účastnily nějaké akce v minulosti. Samy mŧţeme navštívit rŧzná 

místa, kde účastníky zastihneme. Dále lze vyuţít reklamní plochy, nástěnky, denní tisk, 

inzeráty a v neposlední řade i internetové stránky organizace, se kterou spolupracujeme. 

Propagace by měla účastníky seznámit s tím, čeho se akce týká, o čem je, jaký má pro ně 

přínos, dále termíny, místo konání, cenu, kdo akci zajišťuje a kontakt na pořadatele. Aby 

byl projekt úspěšný, je potřeba vyuţít všechny moţné prostředky a strategie. (Hanuš, Chy-

tilová, 2009, s. 169-171) 
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Komunikace s účastníky  

Obdrţením přihlášky účastníka programu začíná první kontakt s touto osobou. Jakmile při-

hlášku obdrţíme, potvrdíme účastníkovi její přijetí. Přihláška by měla obsahovat jméno a 

příjmení účastníka, jeho kontakt a adresu, rodné číslo, prohlášení o zdravotním stavu, další 

prohlášení, které potvrdí, zda splňuje poţadavky – např. zda je plavec. Také je potřeba 

zmínit podmínky zrušení závazku, potvrdit souhlas s přihláškou a dát prostor vlastnímu 

vyjádření. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 171-173) Komunikací s účastníky formujeme jejich 

očekávání (Pelánek, 2008, s. 67). Je dobré ji začít tím, ţe zmíníme, kde a jakým zpŧsobem 

se o akci mohli dozvědět. Dále připomeneme, ţe se účastní programu na základě přihlášky, 

kterou jsme od nich obdrţeli. Před akcí účastníkŧm sdělíme další dŧleţité informace týka-

jící se programu. Seznámíme je např. se seznamem potřebných věcí a dalšími dokumenty. 

Je vhodné účastníky dobře „naladit“ na akci, neboť mohou být přihlášeni dlouhodobě. To 

lze zajistit rozesíláním „motivačních dopisŧ“ a tím je udrţet správně „naladěné“. (Hanuš, 

Chytilová, 2009, s. 132)  

Práce týmu  

Před realizací akce probíhají přípravná setkání všech členŧ programu, mnohdy i několik 

měsícŧ předem. To se odvíjí od jednotlivých plánovaných akcí. Úkolem je sladit tým a 

pracovat na přípravě programu. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 132-134) Na začátku kaţdé-ho 

setkání by se měl jasně stanovit jeho účel, cíle a téma, kterému je věnováno. (Pelánek, 

2008, s. 47) Na tyto setkání patří i činnosti, jako je seznámení a jiţ zmíněné sladění týmu, 

aby členové směřovali ke shodným cílŧm. Dále zamyšlení se nad propagací programu, 

seznámení se s prostory objektu a také tvorba programu. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 174-

175)  

V prŧběhu realizace akce zjišťujeme, zda byla příprava před akcí dostatečná. Zkoumáme, 

do jaké míry tým realizuje stanovené cíle a navrţený program. Lidé, kteří se podílejí na 

realizaci programu, by se měli kaţdý den aspoň jednou sejít a situaci probrat. (Pelánek, 

2008, s. 49). 

Po ukončení programu nastává hodnocení celým týmem. Členové se mají zamyslet nad 

otázkami, zda došlo k naplnění očekávaných cílŧ, co zvládli a co se nepovedlo. Také je 

vhodné podat nejrŧznější návrhy toho, čemu by bylo dobré se příště vyvarovat a dát si na 

to pozor. Toto hodnocení mŧţe pomoci při tvorbě dalších podobných programŧ. Program 
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zakončíme sepsáním závěrečné zprávy, prostřednictvím které předáme zkušenosti lidem, 

kteří se o tuto akci zajímají. (Pelánek, 2008, s. 51-52) 

Závěrečná zpráva 

Hodnocení akce v závěrečné zprávě by nemělo být jen výčtem neúspěchŧ, ale je zapotřebí 

zahrnout i kladné poznatky týkající se programu. Na začátek je vhodné stručně informovat, 

o jakou akci šlo, její orientaci, charakter a hlavní cíle. Mŧţeme zmínit, zda byl zvolený 

termín akce vyhovující, popsat místo konání akce, včetně stravování, ubytování a uvést 

rady vyplývající ze zkušeností. Také je vhodné zmínit realizační tým, jehoţ práci mŧţeme 

popsat a ohodnotit. Co se týče účastníkŧ, lze podotknout jejich počet, poměr dívek a chlap-

cŧ či věk. Dále mŧţeme popsat propagaci akce, její prŧběh, úspěchy i neúspěchy a meto-

dické připomínky pro případnou realizaci programu v budoucnu. Dŧleţité jsou i informace 

o příčinách neúspěchŧ a jejich případné řešení. Pokud by byla závěrečná zpráva určena 

organizaci, která akci realizovala, tak se uvádí i kompletní vyúčtování akce a všechny 

zdravotní události vzniklé během programu. (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 175-178) 

V závěrečně zprávě je obvykle zahrnutá evaluace programu. Základním znakem je reflexe 

stojící na relevantních údajích evaluace. (Bečvářová, 2003, s. 131) Tomuto pojmu se bu-

deme více věnovat v jedné z následujících kapitol. 

3.2 Cílová skupina - předškolní věk 

Jak uţ jsme uvedli v kapitole „Plánování programu“, tak při vymýšlení nejrŧznějších her a 

aktivit programu je potřeba brát ohled na věk účastníkŧ (Pelánek, 2008, s. 31). Proto pova-

ţujeme za dŧleţité přiblíţit cílovou skupinu účastníkŧ, které je programu tábora určen. 

Vytvořený program tábora je zaměřen na děti předškolního věku, proto je potřeba se s tou-

to věkovou skupinou seznámit. Měli bychom vědět, jaké schopnosti a dovednosti děti 

předškolního věku mají nebo co by uţ měly znát a umět. Tyto znalosti jsou dŧleţité přede-

vším proto, abychom nevybírali činnosti, které jsou příliš náročné. U takových činností by 

mohlo dojít k demotivaci účastníkŧ. Na druhou stranu bychom neměli vybírat ani nenároč-

né činnosti, u nichţ nedojde k jejich rozvoji. Je dŧleţité si uvědomit, ţe vybrané informace 

jsou orientační. Proto je nutné přistupovat ke kaţdému dítěti individuálně jako k originálu. 

Vágnerová (2012, s. 177) uvádí, ţe předškolní věk zahrnuje období dítěte ve věku od 3 do 

6 (7) let. Konec této fáze je stanovený, jak fyzickým věkem, tak sociálně a to nástupem do 

školy. Pro předškolní období je typická stabilizace pozice dítěte ve světě a jeho diferencia-
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ce vztahu ke světu. K jeho poznání mu napomáhá představivost. Charakteristické je intui-

tivní uvaţování a fantazijní zpracování informací. Představy přizpŧsobují vlastním moţ-

nostem poznání a také aktuálním potřebám. Toto období je také vyznačováno jako období 

iniciativy. Dítě projevuje snahu a chce potvrdit své kvality tím, ţe něco zvládne nebo vy-

tvoří. (Vágnerová, 2012, s. 177) Postupně dochází k diferenciaci v sociální oblasti, typic-

kým je přesah rodiny a rozvoj vztahŧ s vrstevníky.  Předškolní věk je přípravnou fázi na 

ţivot ve společnosti, kdy dítě musí přijmout určitý řád. Osvojuje si tak chování k ostatním 

lidem i chování v rŧzných situacích. Musí se naučit spolupracovat i prosadit, coţ je dŧleţi-

té především v rovnocenné vrstevnické skupině. Ve hře se odráţí vývojově podmíněné 

změny, začíná sdílená aktivita, která vyţaduje prosociální chování. (Vágnerová, 2012, s. 

177) 

Tělesný vývoj dítěte předškolního věku je poměrně rychlý, ale předešlé rychlé přibývání 

na váze se zpomaluje. Toto období je stádiem velmi intenzivního tělesného pohybu. Dítě je 

schopno větších výkonŧ, neboť nervový systém méně podléhá pŧsobení vnějších podnětŧ. 

U dítěte dochází k zlepšení jemné motoriky a zvládá také práci s rŧznými i drobnými 

předměty. Okolo 5. - 6. roku ţivota umí zavazovat tkaničky a zapínat knoflíky. (Kuric, 

2000, s. 61) V oblasti jemné motoriky mají děti často rády práci se stavebnicemi, mozai-

kami a rukodělné činnosti, které vyţadují určitou přesnost a obratnost (Bednářová, Šmar-

dová, 2007, s. 6). Zlepšuje se tedy koordinace pohybŧ. Dítě bez obtíţí chodí, běhá a tancu-

je i na nerovném terénu. Udrţí rovnováhu, učí se jezdit na koloběţce, kole či bruslích. 

Svede skoky přes švihadlo nebo chŧzi po kladině. Díky zdokonalení pohybových schop-

ností a obratnosti se dítě učí samo obslouţit a oblékat. Svou zručnost zdokonaluje zejména 

při kresbě. (Kopecká, 2011, s. 125-126)  

Kresba bývá odrazem skutečnosti. Projevuje se zde snaha vyjádřit graficky to, co na ně 

emotivně pŧsobí. Nejde tedy o realistické zprostředkování. (Kuric, 2000, s. 63-64) Kresba 

je neverbální symbolickou funkcí, prostřednictvím které vyjadřují svŧj názor. Zobrazují 

realitu, tak jak ji chápou. Rozvoj dětské psychiky se odráţí v kresbě postavy, která má ty-

pický prŧběh. První fáze, stadium hlavonoţce se objevuje kolem třetího roku. Děti zobra-

zují to, co pokládají za podstatné. Nejvýznamnější bývá lidský obličej s jeho detaily a také 

končetiny. U dětí ve věku 4 - 5 let se objevují prŧhledné kresby. U postavy mohou děti 

zobrazovat její obsah. Ke konci předškolního období se kresby podobají stále více skuteč-

nosti. Dochází ke zdokonalování a stádiu realistického zobrazení. Děti tedy kreslí to, co 
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vidí. (Vágnerová, 2012, s. 187-189) K zdokonalování zručnosti a tvořivé fantazii lze vyuţít 

plastelínu či jinou tvárnou hmotu. (Kuric, 2000, s. 63-64) 

Pozornost dítěte předškolního věku je nestálá a má bezděčný charakter. Vyskytuje se pro-

blém s přenášením pozornosti, v prŧběhu však dochází k rozvoji pozornosti úmyslné. Po-

kud se jedná o zajímavou činnost, dítě je schopné se plně koncentrovat. Mohou ho upoutat 

pro něj atraktivní podněty. (Kopecká, 2011, s. 126) Objekty s nápadnými vlastnostmi, jako 

je křiklavá barva, jsou pro děti atraktivnější (Vágnerová, 2014, s. 181). 

Paměť je na začátku tohoto vývojovém období neúmyslná. Dítě si pamatuje záţitky, které 

jsou citově zabarvené. (Kuric, 2000, s. 62) Neprojevuje se tedy snaha si něco cíleně zapa-

matovat, ale ke konci období se mění bezděčná paměť v úmyslnou a dochází k rozvoji 

dlouhodobé paměti (Kopecká, 2011, s. 126). Implicitní paměť, kdy dochází k neuvědomě-

lému zapamatování, se rozvíjí plynule od raného dětství (Vágnerová, 2012, s. 207). Mezi 

4. a 6. rokem dochází ke zlepšení sémantické paměti, coţ závisí na schopnosti selektivního 

zaměření pozornosti (Vágnerová, 2012, s. 203). K zapamatování událostí slouţí explicitní 

epizodická paměť a na její vývoj má vliv dosaţená úroveň uvaţování. Její vývoj je spojen 

také s vývojem jazykových schopností. Schopnost vzpomenout si, co se odehrálo, kdy a 

jak se rozvíjí mezi 4. a 6. rokem. (Vágnerová, 2012, s. 204-205)  

Myšlení se dostává v tomto vývojovém období na vyšší úroveň. Typické je názorové, intu-

itivní myšlení. Myšlení ještě nerespektuje zákony logiky, je tedy nepřesné. Mezi typické 

rysy myšlení dítěte předškolního věku patří: 

 Centrace znamená, ţe dítě ulpívá na jednom, nápadném znaku a ostatní přehlíţí. 

 Egocentrismus zahrnuje přesvědčení, ţe je pouze jediný moţný názor. Jistotu pro 

dítě představuje jeho pohled, na kterém utkvívá.   

 Fenomenismus se projevuje dŧrazem na určitou podobu světa. Svět je pro děti ta-

kový, jak vypadá, jak se mu jeví. 

 Magičnost je tendencí, kdy si dítě pomáhá při interpretaci dění reálného světa fan-

tazií. Skutečnost a fantazii příliš nerozlišují. 

 Absolutismus je přesvědčení, ţe kaţdé poznání má definitivní, jednoznačnou plat-

nost. (Vágnerová, 2012, s. 177-179) 

Myšlení dětí předškolního věku bývá ovlivněna představivostí a fantazií (Kopecká, 2011, 

s. 127). Také dochází ke konfabulaci, coţ je označováno za nepravé lţi. To znamená, ţe 
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dochází ke kombinaci fantazijních představ a vzpomínek. Děti jsou však o pravdivosti pře-

svědčeny a chápou to jako skutečnost. (Vágnerová, 2012, s. 184-185) 

Řeč se během vývoje postupně zdokonaluje. Výslovnost dítěte ve třech letech je nedoko-

nalá, ale nastává stádium logických pojmŧ, kdy dítě spojuje konkrétní jevy. Mezi 3. a 4. 

rokem dochází k intelektualizaci řeči a rozšiřování slovní zásoby. Vznikají neologizmy, 

coţ znamená, ţe dítě vytváří vlastní názvy pro rŧzné věci. Toto období bývá téţ nazváno 

jako období otázek. (Kopecká, 2011, s. 128) Nejčastější otázkou dítěte bývá „proč?“, ne-

boť pátrají po příčinách dění. Jako zdroj informací vyuţívají dospělé, které vnímají jako 

vševědoucí. (Kuric, 2000, s. 64) Řeč předškolního dítěte se rychle rozvíjí v rámci sociální 

interakce. Koncem čtvrtého roku ovládá přes 1500 slov. Zdokonaluje se také skloňování, 

stupňování, časování i správné zařazování slov do vět. (Kuric, 2000, s. 64) U dětí před-

školní věku se setkáváme s egocentrickou řečí. To znamená, ţe pokud spolu hovoří dva 

předškoláci, jejich rozhovor mŧţe obsahovat dva monology. Kaţdý tedy mluví o něčem 

jiném. Dále roste zájem o mluvenou řeč, kdy dítě vydrţí poslouchat příběhy či pohádky. 

Také jsou schopné se naučit říkanky či básničky. (Kopecká, 2011, s. 129) 

City - děti předškolního věku bývají impulzivní a citově labilní. Ztrácí se cit strachu a zvy-

šuje se cit zlosti, kdy se z obraných reakcí stávají útočné. (Kopecká, 2011, s. 129) Dítě se 

tedy v chování řídí především city zastávající významnou úlohu při formování jeho osob-

nosti. Jejich diferenciací a prohlubováním dochází ke stabilizaci vyšších citŧ. Začínají být 

dominantní rozumové, sociální i etické vlastnosti. (Kuric, 2000, s. 65) 

Rodina je pro předškoláky nejvýznamnější sociální prostředí, kde si osvojují normy cho-

vání, přijímají sociální role a dochází k identifikaci s muţskou či ţenskou rolí. Vstup do 

kolektivního zařízení je zlomovým obdobím, kdy dítě nejprve zaţívá separační úzkost, 

kterou je potřeba dítěti pomoci překonat. Vztahy s vrstevníky v mateřské škole začínají 

nabývat nových kvalit. I přes to, ţe mají tyto vztahy krátké trvání, tak jsou velmi dŧleţité, 

neboť dítě získává zkušenosti, které vyuţije v budoucnosti. (Kopecká, 2011, s. 130) Vzta-

hy s vrstevníky přispívají k socializaci dítěte. Pomáhají také rozvíjet některé vlastnosti 

dítěte a sociální dovednosti. (Vágnerová, 2012, s. 233) K posílení sebedŧvěry dítěte slouţí 

soupeření mezi dětmi, kdy se předvádí. Dokáţou projevit solidaritu tomu, kdo je znevý-

hodněn. Vývojově podmíněné změny se odráţí ve hře. U dítěte začíná významná sdílená 

aktivita, která vyţaduje prosociální chování. (Vágnerová, 2012, s. 177) 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 43 

 

Hra je v tomto období nejrozšířenější činností.  Je spjatá s psychickým i somatickým vý-

vojem dítěte. Dochází k osvojení mravních návykŧ a osobnostních vlastností. (Kuric, 2000, 

s. 62-63) Odráţí se v ní vývojově podmíněné změny. U dítěte začíná významná sdílená 

aktivita, která vyţaduje prosociální chování. (Vágnerová, 2012, s. 177) Okolo třetího roku 

se začínají uplatňovat úlohové hry. Dítě přebírá se vší váţností odpozorované úlohy dospě-

lých, do kterých se vţívá. (Kuric, 2000, s. 63) Procvičuje si tak budoucí role a učí se rozli-

šovat lidské vlastnosti jak pozitivní, tak ty negativní (Vágnerová, 2012, s. 190). Dále se 

prohlubují konstruktivní hry, které rozvíjejí poznávací procesy a vedou k vyšším myšlen-

kovým úkonŧm. Mŧţeme zde zařadit hry na písku, se stavebnicemi, kreslení, vystřihování 

či modelování, kdy vzniká nějaký výtvor. Hry, v rámci kterých si děti procvičují pozor-

nost, prohlubují si své poznatky a rozumové schopnosti se nazývají didaktické. Smyslem 

těchto her je dodrţování pravidel při společné herní interakci, které zpravidla probíhají 

organizovaně. K zdokonalování poznávacích, citových a volních procesŧ i smyslových 

funkcí dochází při receptivních hrách. (Kuric, 2000, s. 63) 

Děti mají rády pohádky, u kterých vyuţívají fantazií. Pohádky pomáhají dětem s pocho-

pením světa. Tento pohádkový svět se dítěti jeví bezpečně, neboť má ţádoucí řád a struktu-

ru. V pohádkách se setkáváme s jednoznačnými pravidly, kde dobro vítězí nad zlem a po-

stavy jsou buď zlé, nebo dobré. Jsou prezentovány jasně a srozumitelně. Často dochází k 

ztotoţnění se s hrdinou se stejnými či podobnými problémy. (Vágnerová, 2012, s. 190-

191) 

Děti neumějí odhadnout velikost, vzdálenost ani vztahy objektŧ v prostoru, ale umí rozli-

šovat pojmy nahoře a dole. Čas i ostatní dění dětí se odvíjí od vztahu k přítomnosti. Doká-

ţí rozlišit kratší a delší dobu nebo pojmy dříve a později. Ve 4 letech dochází k základnímu 

pochopení přítomnosti, minulosti a budoucnosti. K porozumění celkovému trvání děje do-

chází v 5 - ti letech. (Vágnerová, 2012, s. 192-193)  

Děti nechápou podstatu, co číselné značení znamená, ale znají jejich názvy. Rozlišují po-

jmy hodně nebo málo. Také chápou, ţe pokud něco přidáme, zvýšíme počet a naopak. Dŧ-

leţité je pochopení numerické hodnoty, ţe počet je vţdy stejný, ať uţ počítáme jakékoliv 

objekty. (Vágnerová, 2012, s. 196) 

Kopecká (2011, s. 133) uvádí, ţe předškolní období je ukončeno nástupem dítěte k povinné 

školní docházce. 
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3.3 Příprava a průběh táborové akce 

Přípravy letního tábora začínají přibliţně pŧl roku předem, kdy se pořadatel domlouvá s 

hlavním vedoucím na základních údajích, jako je termín či programové zaměření. Jakmile 

mají jasno, začíná se rozbíhat příprava tábora v plném proudu. (Burda, Šlosarová, 2008, s. 

33) Organizátoři prochází při přípravě i realizaci tábora celou řadou jasně definovaný etap. 

(Hanuš, Chytilová, 2009, s. 129) Tyto etapy neboli fáze, jsme si jiţ přiblíţili v kapitole s 

názvem „Plánování programu“. Nyní se obeznámíme s tím, jak při celkové přípravě tábora 

vhodně postupovat. Přípravy u táborových akcí jsou dlouhodobé a naplánovaný harmono-

gramem nám mŧţe pomoci, abychom na nic při přípravě táborové akce nezapomněli. 

S přípravou tábora se začíná zpravidla jiţ v lednu. Je potřeba zajistit jiţ zmíněné základní 

předpoklady pro uskutečnění letního tábora jako je termín, místo, programové zaměření, 

počet a sloţení účastníkŧ. Také je nezbytné objednat a rezervovat objekt, kde se má tábor 

uskutečnit. Zároveň dochází k sestavení rozpočtu a výpočtu ceny tábora. Následující měsíc 

se začíná s propagací akce, tedy s náborem účastníkŧ. Tvoří se rámcový program, zabezpe-

čují se formuláře přihlášek a sloţenek k zaplacení. Taktéţ probíhá nábor personálu. V 

březnu dochází k rozpracovávání programu, reţimu dne, příprava jídelního lístku a zabez-

pečení materiálního vybavení. Součástí jsou přípravné schŧzky pracovníkŧ. Následující 

měsíc je potřeba oznámit realizaci tábora příslušným úřadŧm a institucím. Zabezpečuje se 

doprava, odběr potravin v místě konání letního tábora a evidence přihlášek. V květnu by 

měla proběhnout kontrola vybavenosti a připravenosti místa, kde se má tábor uskutečnit. 

Uzavírají se smlouvy s pracovníky, dochází k jejich proškolení o bezpečnosti, ochraně 

zdraví a hygieně. Rozesílají se organizační pokyny účastníkŧm tábora a také se kontroluje 

počet přihlášení, popřípadě probíhá další propagace akce. V červnu zpracováváme jmenný 

seznam účastníkŧ a s tím spojené připojištění účastníkŧ. Tentýţ měsíc dochází k předání 

tiskopisŧ nutných k vedení tábora. Následujících měsíce dochází k realizaci tábora. V prŧ-

běhu je potřeba zajistit řádné vedení ekonomické agendy. Taktéţ zajistíme řádný zdravotní 

dozor a dodrţování všech hygienických předpisŧ. Nezapomínejme na bohatý a aktivní pro-

gram. (Harmach, 2004, s. 40-41) 

 Do pěti dnŧ po skončení tábora dochází k vyúčtování provozní zálohy. Během měsíce by 

mělo dojít ke zpracování celkového hodnocení akce. Také je nutné po dobu šesti měsícŧ 

archivovat materiály o prŧběhu akce a vybrané písemnosti, pokud obecně platné předpisy 
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nestanoví jinak. (Harmach, 2004, s. 41) Jak postupovat při celkovém hodnocení akce nám 

nastíní následující kapitola. 

3.4 Evaluace programu 

Evaluací se rozumí dle Bečvářové (2003, s. 112) „ proces systematického shromaţďování 

informací a analýzy informací podle předem stanovených kritérií za účelem dalšího rozho-

dování. Evaluační procesy jsou podstatou, respektive principem projektování.“ V zákon-

ných dokumentech i v odborné literatuře se mŧţeme setkat s pouţíváním termínu evaluace 

i hodnocení. Z teoretické stránky se jeví tyto pojmy jako významově rozdílné, přičemţ z 

hlediska praxe se jedná o slova významově stejná. (Syslová, 2012, s. 23) I v pedagogickém 

slovníku (Prŧcha, Walterová, Mareš, 2013, s. 190) se uvádí, ţe „ve vědecké terminologii 

má “evaluace“ obecný význam “hodnocení“. V pedagogice znamená zjišťování, pozorová-

ní a vysvětlování dat charakterizujících stav, kvalitu, fungování, efektivnost.“ V této práci 

tedy i my vnímáme termíny hodnocení a evaluace jako synonyma.  

Při evaluaci procházíme určitými fázemi. První z nich je motivační, která je spojená s ob-

jasněním významnosti a smysluplnosti této činnosti. V přípravném stádiu volíme metody, 

techniky, zpŧsob sběru a zpracování informací. Během realizace se vyuţívají nejrŧznější 

nástroje k sběru - dotazník, rozhovor apod. Ke zpracovávání informací dochází v analyzu-

jící fázi. Závěrečná a výsledná etapa se nazývá korektivní, kdy dochází k inovaci doku-

mentŧ. (Bečvářová, 2010, s. 77-78) Zhodnocení programu je tedy závěrečnou, nikoli po-

slední částí, kdy zjišťujeme kvalitu oblastí a činností. Získané závěry z hodnocení je potře-

ba vyuţít pro zkvalitnění stávajícího programu. Je nezbytné konkrétně vymezit, jak úspě-

chy, tak nedostatky v programu. Cílem evaluace je dokázání stupně kvality a také zdoko-

nalení práce a činností. (Bečvářová, 2003, s. 130-131) 

Závěrečná evaluační zpráva mŧţe obsahovat dle Bečvářové (2003, s. 131) tyto náleţitosti: 

 cíl evaluace, 

 pouţité metody evaluace a zdroje informací včetně vnějších, 

 shrnutí získaných informací, formulace hodnotících soudŧ o předmětu evaluace, 

 formulace vizí, cílŧ a úkolŧ k odstranění nedostatkŧ či posílení zjištěných přednos-

tí, 

 organizační zajištění formulovaných úkolŧ,  

 kdy bude na tomto úseku provedena další evaluace ke zjištění posunu v kvalitě 
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Mŧţeme si určit také následující oblasti pro získávání informací: Podmínky činností, do 

nichţ spadá zhodnocení včlenění aktivit do programu, přiměřenost těchto aktivit k věku 

účastníkŧ a vybavení i uspořádání okolí s ohledem na aktivity. Organizace, formy a me-

tody činností, zde mŧţeme zařadit organizaci aktivit s přihlédnutím na potřeby pedagogi-

ky volného času, vhodnost trávení určeného času či volba adekvátních aktivit. Motivace a 

hodnocení, v této oblasti lze zmínit např. vstupní i prŧběţnou motivaci či pomoc a rozvoj 

kreativity. Interakce a komunikace zahrnuje zhodnocení dodrţování sjednaných zásad 

komunikace, vytváření pokojné a pohodové atmosféry či poskytnutí moţnosti vyjádření 

osobního názoru. (Hájek, Hofbauer, Pávková, 2008, s. 180) 

Mezi techniky, které lze při evaluaci vyuţít patří např. pozorování, videozáznam, audiozá-

znam, anketa, rozhovor, analýza programu, diskuse, rozbor dokumentace nebo účelově 

sestavený dotazník s oblastmi, které nás zajímají. Při hodnocení programu, je potřeba si 

všímat míry zájmu dětí při činnostech a zhodnotit, zda byly pro děti zajímavé a vhodné. 

Potřebné informace lze získat, jak od dětí neboli účastníkŧ, tak od rodičŧ dětí, či realizač-

ního týmu. Zajištěné výsledky je moţno vyjádřit, jak uţ jsme zmínili, za pomocí závěreč-

ného hodnocení, kde mŧţeme provést analýzu programu, vyhledávat moţnosti odstranění 

nedostatkŧ a přispět tak k jeho celkovému zlepšení. (Bečvářová, 2003, s. 120-123) 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 METODOLOGIE VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ 

První část práce je věnována vymezení teoretickým oblastem zvoleného tématu. Jednotlivé 

kapitoly teoretické části se zvolenou problematikou úzce souvisí. 

Cílem praktické části bakalářské práce je vytvořit program příměstského tábora pro děti 

předškolního věku a zrealizovat jej. Další cílem je provést evaluaci programu letního tábo-

ra a to prostřednictvím výzkumného šetření. Tato evaluace má zefektivnit stávající pro-

gram příměstského tábora. 

Smysluplná a cílevědomá náplň i trávení volného času hraje u dětí velmi dŧleţitou roli. 

Ovlivňuje zejména jejich vývoj a rozvoj. Proto je potřeba se zvolenou problematikou za-

bývat a předcházet tomu, aby se děti dostaly do styku s rizikovými a pochybnými druhy 

činností a zábavy. (Prŧcha, Koťátková, 2013, s. 166-168) 

Z výzkumŧ, které byly realizovány v rámci dané problematiky, mŧţeme zmínit výzkum s 

názvem „Zdroje informací a kritéria při výběru volnočasových aktivit“. Výzkum byl reali-

zován roku 2008 NIDM. Tento výzkum poukazuje na to, ţe rodiče, kteří byli dotazovaní, 

mají zájem, aby se jejich dítě účastnilo nejrŧznějších jednorázových a občanských aktivit. 

Do těchto aktivit spadají mimo jiné i letní tábory. Výzkum tedy dokládá, ţe navrţený pro-

gram má smysl a programy takového typu jsou ze strany veřejnosti ţádané.  

Z dalších výzkumŧ mŧţeme zmínit šetření Národní knihovny ČR s názvem „České děti 

jako čtenáři“ z roku 2013. V rámci šetření došlo mimo jiné i k zjištění, jak děti nejčastěji 

tráví svŧj volný čas. Na nejvyšších příčkách se vyskytovalo jak sledování televize, tak i 

surfování na internetu. V neposlední řadě mŧţeme uvést také např. projekt „Klíče pro ţivot 

– Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzděláváním“ realizován za 

spolupráce NIDM a MŠMT. Výzkum taktéţ poukazuje na to, jak děti tráví svŧj čas. Opět 

se zde setkáváme nejvíce se sledováním televize.  

Uvedené výzkumy poukazují na to, ţe je ţádoucí ba i nutností programy takového typu 

rodičŧm a jejich dětem v dostatečném mnoţství nabízet a realizovat. „Vhodné pedagogické 

ovlivňování volného času dětí a mládeţe je jednou z účinných forem prevence agresivity, 

záškoláctví drogové závislosti, gamblerství, závislosti na virtuální droze, problémŧ 

v oblasti sexu.“ (Hájek, 2004, s. 37) 
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Následující kapitoly budou věnovány vymezení výzkumných cílŧ a otázek. Také se se-

známíme se zvoleným druhem výzkumu a metodou získávání dat. V neposlední řadě ob-

jasníme zvolený výzkumný soubor tohoto výzkumného šetření a zpŧsobem zpracování dat. 

4.1 Výzkumné cíle a výzkumné otázky 

Cílem výzkumného šetření je evaluovat vytvořený program příměstského tábora pro děti 

předškolního věku z pohledu vedoucích tábora. Hlavním cílem výzkumného šetření je zjis-

tit hodnocení vytvořeného programu vedoucími tábora.  

Jako dílčí výzkumné cíle, které vycházejí z hlavního výzkumného cíle, jsou stanoveny:  

 Zjistit hodnocení cílŧ programu vedoucími tábora. 

 Zjistit hodnocení činností a aktivit programu vedoucími tábora. 

 Zjistit hodnocení prostředí pro realizaci programu vedoucími tábora. 

 Zjistit hodnocení programu ve vztahu k cílové skupině vedoucími tábora. 

 Zjistit hodnocení práce s programem vedoucími tábora. 

 Zjistit hodnocení práce realizačního týmu vedoucími tábora. 

Vzhledem ke stanoveným cílŧm výzkumného šetření jsou vymezeny následující výzkumné 

otázky. Hlavní výzkumná otázka zní: Jak hodnotí vedoucí tábora vytvořený program? Pro 

výzkum byly stanoveny i níţe uvedené dílčí výzkumné otázky: 

 Jak hodnotí vedoucí tábora cíle programu? 

 Jak hodnotí vedoucí tábora činnosti a aktivity programu? 

 Jak hodnotí vedoucí tábora vhodnost prostředí pro realizaci programu? 

 Jak hodnotí vedoucí tábora program ve vztahu k cílové skupině? 

 Jak hodnotí vedoucí tábora práci s programem? 

 Jak hodnotí vedoucí tábora práci realizačního týmu? 

4.2 Druh výzkumu 

Pro toto výzkumné šetření jsme zvolili kvalitativní výzkum. Při definování tohoto pojmu 

nemŧţeme brát ohled jen na jednu charakteristiku. Proto lze při definování zohlednit 

všechny významné charakteristiky kvalitativního výzkum. Mŧţeme se setkat s definicemi, 
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které popisují kvalitativní výzkum z rŧzných pohledŧ. Mezi takové patří chápání z pohledu 

pouţité metody sběru dat, usuzování dat, typu dat či zpŧsobu analýzy dat. (Švaříček, Še-

ďová, 2007, s. 13-15) Jako definici, která zohledňuje všechny dŧleţité rysy tohoto vý-

zkumného šetření, mŧţeme uvést následující definici. „Kvalitativní přístup je proces 

zkoumání jevŧ a problémŧ v autentickém prostředí s cílem získat komplexní obraz těchto 

jevŧ zaloţený na hlubokých datech a specifickém vztahu mezi badatelem a účastníkem 

výzkumu. Závěrem výzkumníka provádějící kvalitativní výzkum je za pomocí celé řady 

postupŧ a metod rozkrýt a prezentovat to, jak lidé chápou, proţívají a vytvářejí sociální 

realitu.“ (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 17) 

Jde tedy o to, do hloubky prozkoumat určitý jev a přinést o něm maximální mnoţství in-

formací. Logika kvalitativního výzkumu je induktivní, coţ znamená, ţe aţ po nasbírání dat 

začíná výzkumník pátrat po pravidelnostech, které se v získaných datech vyskytují. (Švaří-

ček, Šeďová, 2007, s. 24)  Výstupem je formulování  nové hypotézy nebo teorie (Smékal, 

1983, s. 56 cit. podle Švaříček, Šeďová, 2007, s. 24). Získané výsledky však není moţné 

zobecnit, neboť jsou platné jen pro zkoumaný vzorek, který se účastní našeho výzkumného 

šetření (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 25). 

Kvalitativní výzkum pracuje se slovy, uvádí výsledky ve slovní podobě. Jedná se o popis, 

který je podrobný a výstiţný. Výzkumník se během šetření snaţí o sblíţení se zkoumanými 

osobami a proniknout do rŧzných situací, ve kterých vystupují. Snaţí se jim porozumět a 

také je popsat. Hlavním cílem je tedy porozumět člověku, chápat jeho vlastní hlediska – 

jak on věci vidí a posuzuje jednání, neboť kaţdý je jedinečný. V kvalitativním výzkumu je 

dŧleţitý spíše konkrétní případ. Kvalitativní výzkum je podrobným popisem tohoto přípa-

du, jde o hluboké proniknutí do konkrétního případu a objevení souvislostí. Toto výzkum-

né šetření pouţívá metody, které umoţňují kontakt se zkoumanými osobami tváří v tvář. 

Pouţívá se zejména interview či pozorování. (Gavora, 2000, s. 31-32) 

4.3 Metoda sběru dat 

Metodou sběru dat tohoto výzkumného šetření byl zvolen rozhovor, který označují Švaří-

ček a Šeďová (2007, s. 159) za nejčastější pouţívanou metodou slouţící k sběru dat v kva-

litativním výzkumu. Setkáváme se také s jeho označením jako hloubkový rozhovor, kdy se 

jedná o nestandardizované dotazování účastníka výzkumu badatelem tohoto šetření. Tento 

rozhovor umoţnuje zachycení výpovědí v přirozené podobě. Probíhá za pomocí otevře-

ných otázek. Otevřené otázky umoţňují pochopení pohledu druhých lidí. Za pomoci této 
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metody dochází ke zkoumání členŧ specifického prostředí určité sociální skupiny. Hloub-

kový rozhovor se dělí na dva základní typy, kterými jsou polostrukturovaný a nestrukturo-

vaný rozhovor. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 159-160) My jsme pro účely této bakalářské 

práce zvolili polostrukturovaný rozhovor, který vychází z předem připraveného seznamu 

otázek a témat. Tento rozhovor uvádíme v přílohách.  

Cílem rozhovoru je zkoumat členy určitého prostředí a tak dosáhnout pochopení jednání 

událostí, jakým disponují příslušníci zvolené skupiny. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 159-

160) Celý proces hloubkového rozhovoru se skládá z výběru metody, přípravy rozhovoru, 

vlastního dotazování, přepisu rozhovoru, reflexe rozhovoru, analýzy dat, psaní a prezenta-

ce výzkumné zprávy (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 160). 

4.4 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor v rámci kvalitativního šetření je záměrný. Jedná se o vedoucí tábora, 

kteří pracovali s vytvořeným programem. Hlavním dŧvodem, proč byli zvoleni právě ve-

doucí tábora, je fakt, ţe mají s realizovaným programem dostatek vlastních zkušeností. 

Výzkumný soubor tvoří 4 vedoucí realizovaného tábora, kteří byli ochotní se na tomto vý-

zkumném šetření podílet.  

Respondentka (R1) 

 Věk: 25 

 Pohlaví: ţena 

 Nejvyšší dosaţené vzdělání: Vysokoškolské - bakalářské (obor marketing) 

 studentka VŠ (obor sociální pedagogika) 

 Dosavadní zkušenosti s akcemi takového typu: Ne. Respondentka doposud ţádné 

zkušenosti s tábory nemá. Vedla taneční krouţek pro děti i dospělé. 

Respondentka (R2) 

 Věk: 21 

 Pohlaví: ţena 

 Nejvyšší dosaţené vzdělání: Středoškolské s maturitou - gymnázium 

 studentka VŠ (obor sociální pedagogika) 
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 Dosavadní zkušenosti s akcemi takového typu: Ne. 

Respondentka (R3) 

 Věk: 20 

 Pohlaví: ţena 

 Nejvyšší dosaţené vzdělání: Středoškolské s maturitou - gymnázium 

 studentka VŠ (obor národní hospodářství) 

 Dosavadní zkušenosti s akcemi takového typu: Ano.  

Respondentka se účastnila těchto akcí jako vedoucí jiţ v minulých letech. S pořádáním 

příměstských táborŧ má tedy zkušenosti. Respondentka nejen, ţe se účastnila táborŧ jako 

vedoucí, ale také vytvořila program tanečního tábora. V zařízení se účastnila i dalších rŧz-

ných akcí jako je halloween či drakiáda, kde mimo jiné uspořádala módní přehlídku. Také 

vedla taneční krouţek pro děti. Absolvovala animátorský kurz, má pečovatelské minimum. 

Nyní pořádá volnočasové aktivity pro děti v mateřské škole - vyrábění, cvičení. 

Respondentka (R4) 

 Věk: 20 

 Pohlaví: ţena 

 Nejvyšší dosaţené vzdělání: Středoškolské s maturitou - střední odborná škola pe-

dagogická 

 Zaměstnání: Učitelka mateřské školy (studentka VŠ - obor sociální pedagogika) 

 Dosavadní zkušenosti s akcemi takového typu: Ano.  

Respondentka má s pořádáním akcí tohoto typu velké zkušenosti. Táborŧ se aktivně účast-

ní od 16 - ti let. Pracovala jako instruktor a od 18 let dělá vedoucího táborŧ. Také vytváří 

nejrŧznější plány škol v přírodě, táborŧ (např. fotbalový) i dalších akcí. 
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4.5 Způsob zpracování dat 

Data byla získána prostřednictvím anonymních rozhovorŧ s vedoucími realizovaného tábo-

ra. Rozhovory probíhaly na základě souhlasu respondentŧ s účastí na tomto výzkumném 

šetření. U získaných dat bylo potřeba provést nejdříve transkripci hovorŧ, které byly v prŧ-

běhu nahrávány. Všichni respondenti se zvukovým nahrávání rozhovorŧ během realizace 

výzkumného šetření pro účely této bakalářské práce souhlasili.  Délka jednotlivých rozho-

vorŧ se pohybovala mezi 20 - 30 minutami. Zpracování dat bylo provedeno skrze otevřené 

kódování. Otevřené kódování je technika, která prezentuje operace, díky kterým jsou zís-

kané informace rozebrány, konceptualizovány a následně sloţeny novým zpŧsobem. Do-

chází tedy k jakémusi „rozbití“ textu na jednotky. Tyto jednotky mohou být věty, odstavce, 

slovo či slova. K jednotkám se následně přidělí jména, označení neboli nějaký kód, vysti-

hující jistý typ odlišující se od ostatních. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 211-212) Mŧţe se 

stát, ţe určitá jednotka reprezentuje více neţ jedno klíčové téma, označíme tuto jednotku 

tedy více kódy současně. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 212). Jakmile máme seznam kódŧ, je 

moţné začít tyto kódy systematicky kategorizovat. Kódy seskupujeme podle podobností a 

souvislostí. (Švaříček, Šeďová, 2007, s. 221) 

Díky získaným kódŧm, vznikaly jednotlivé kategorie (viz. kapitola 5), které byly podrobně 

popsány. Cílem bylo na základě zpracování dat, evaluovat program realizovaného tábora a 

prostřednictvím evaluace jej zefektivnit. 
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5 ANALÝZA A INTERPETACE ZÍSKANÝCH ÚDAJŮ 

Na základě otevřeného kódování vznikla řada kódŧ, díky kterým vznikaly jednotlivé kate-

gorie: 

 Vnější zóna  

 Nic nám nechybělo 

 Dobré chutnání a ţádné odmlouvání 

 Kolem dokola 

 (Ne)bezpečí číhá všude  

 Přizpŧsobiví šmoulové 

 Šmoulí dovádění aneb šmoulové nás baví 

 Kdyţ něco nechápu, tak mě to nebaví 

 (Ne)pohoda kolem nás 

 V jednotě je síla  

 Vím, kam směřuji aneb metodika má pravá ruka 

 A co já?  

 (Ne)rada chodím k hotovému 

 Rub a líc 

 Hlásit se to musí! 

5.1 Vnější zóna 

Kódy: vlastní prostory; dostatek prostoru; tělocvična; statečné prostory; dostačující záze-

mí; hala; dobrých lidí se vejde; bezpečné prostory; narušení programu; v pořádku; vlastní 

místnost; vyhovující; herna; dovádění; odpočívat; prostory k vytváření; prostory pro stra-

vování; prostory pro odpočinek; v případě nepříznivého počasí i celý den; nevhodně umís-

tněné WC; záchod aţ na chodbě; restaurace; dobré zázemí; dostatek místa. 

Bylo uvedeno, ţe prostory organizace byly v pořádku. K dispozici měli vlastní místnost. 

Respondentka (R2) zmínila, ţe byla k dispozici i herna a tělocvična, takţe bylo dostatek 

prostoru, kde se děti mohly vydovádět. Respondentka (R3) uvedla, ţe vyuţívali kromě 
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herny a tělocvičny, která se přizpŧsobovala k odpočinku i koutek, kde mohli s dětmi tvořit. 

Respondentka (R4) zmínila i halu s velkým stolem, kde se mohli všichni usadit a společně 

trávit čas, prostory povaţuje za bezpečné. Respondentky (R1, R2) vytkly prostorŧm orga-

nizace jen umístnění toalet, které byly určené dětem. Toalety se nacházely na chodbě, kam 

děti nemohly samostatně pustit, coţ narušovalo chod programu. Respondentky uvedly, ţe v 

době obědŧ navštěvovali přilehlou restauraci, s kterou byli všichni spokojení. Prostory 

organizace povaţují za vyhovující. Respondentka (R3) poznamenala, ţe by v případě ne-

příznivého počasí, bylo moţné v organizaci strávit s dětmi i celý den. 

5.2 Nic nám nechybělo 

Kódy: plně vybaveno; míče; lavičky; padák; barvy; výkresy; pastelky; nefungující fixy; 

vše moţné; nŧţky; kníţky; lepidla; vhodné cílové skupině; vše, co jsme potřebovali; vše 

k dispozici; dataprojektor; všeho dostatek; ţádný problém; v pořádku; kvalitní vybavení; 

lego; plně vybaveno; vše moţné; nechyběly pomŧcky; materiály; rŧzné věci; vše na, co si 

vzpomenete; hodně pomŧcek. 

Respondentky uváděly, ţe vše, co potřebovaly k realizaci činností a aktivit, měly k dispo-

zici. Všeho bylo v organizaci dostatek a nic jím tedy nescházelo. Respondentka (R2) uved-

la: “…k dispozici opravdu hodně pomůcek, veškeré míče, padáky, tunely, lavice, míč-

ky…všechno na, co si vzpomenete.“ Respondentka (R3) uvedla: „ Tak organizace má kva-

litní vybavení. Má třeba dataprojektor…různé materiály, balóny, bosu…mají tam i tunel a 

padák“. Menší nedostatek zmínila respondentka (R1), která uvedla, ţe mezi fixami bylo 

velké mnoţství, které nepsalo. 

5.3 Dobré chutnání a ţádné odmlouvání 

Kódy: restaurace; spokojenost; chutná strava; svačina; oběd; ovoce; zelenina; uzpŧsobeno 

dětem; včas; ţádný problém; dostatek vody; pitný reţim; příprava svačin; super obědy; 

dětská jídla; připravený oběd. 

Respondentka (R1) uvedla, ţe stravování probíhalo bez problémŧ. Dobu oběda trávili v 

restauraci, která se nachází ve stejné budově jako sídlo organizace. Podotkla, ţe strava byla 

velice chutná a dodrţování pitného reţimu bylo samozřejmostí. K dispozici bylo vţdy do-

statek vody, čaje i sirupu. Respondentka (R2) uvedla, ţe dětem chutnalo, byly spokojené a 

vedoucí byli také plně stravováni. Respondentka (R3)také zmínila, ţe dětem jídlo chutnalo 

a nebyl problém stravování přizpŧsobit v případě, ţe dítě trpělo nějakou alergií apod. Je 
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velmi spokojená s obědy, které probíhaly v restauraci, o nichţ se nemusely starat. Musely 

ovšem připravovat svačiny, ale uvedla, ţe nebyl problém se na přípravě svačin domluvit. 

Respondentka (R4) uvedla, ţe jídlo bylo uzpŧsobené dětem, bylo vţdy v čas připraveno a 

ţádný problém týkající se stravování neuvedla. 

5.4 Kolem dokola 

Kódy: realizace ve městě; centrum města; nevhodné venkovní prostory; rekonstrukce par-

ku; přizpŧsobení místu; ve městě je nemohu vypustit; 21; 14/15; chybí mi prostranství 

s trávou; les; blízkost parku, vše blízko; Maják; dobré umístnění; muzeum; dobré umístění; 

centrum Zlína; blízké parky; Dřevnice; centrum; procházka; hry v parku; návštěvy v cen-

tru; dobrý přístup; několik parkŧ; výlety do lesa; kolem cesta; farma. 

Program tábora probíhal v samém centru města Zlína. Respondentky (R1, R2, R3) označily 

umístnění organizace za dobré. Respondentka (R3) vidí toto umístnění organizace z pohle-

du rodičŧ jako výhodné, neboť mají k organizaci dobrý přístup. Ovšem nevýhodu spatřuje 

v tom, ţe kolem organizace je cesta. Musela být proto vţdy zvýšená pozornost a opatrnost, 

aby děti nevběhly pod auto. Z okolí organizace vyuţili k realizaci her parky, navštívili ne-

daleký les i farmu. Respondentka (R4) vidí ovšem toto umístnění organizace z pohledu 

realizace programu jako nevýhodu.  Uvádí, ţe se ve městě jen ztěţka hledá prostranství, 

kde by mohla děti vypustit, chybí ji zde tedy dostatek travnatého prostranství. V době, kdy 

se podílela na realizaci programu, byl navíc v rekonstrukci park, který chtěla s dětmi na-

vštívit. Okolí se ovšem přizpŧsobili a navštívili s dětmi například prostranství mezi 14/15 

Baťova institutu nebo „jednadvacítku“. Respondentka (R1) uvedla, ţe vše je podstatě blíz-

ko. Respondentky (R1, R2) uvedly, ţe během realizace programu s dětmi navštívily neda-

leké parky, les i Maják u lesa. Respondentka (R1) zmínila, ţe navštívili i nedaleké muze-

um. Respondentka (R2) podotkla, ţe během realizace programu vyšli s dětmi i do centra 

města nebo k řece Dřevnici. Respondentky jsou s prostředím kolem organizace v celku 

spokojené. Jen jedna z respondentek povaţuje okolí organizace pro pobyt venku za nevy-

hovující a to z dŧvodu nedostatečného travnatého prostranství, kde by mohla děti volně 

vypustit. 

5.5 (Ne)bezpečí číhá všude 

Kódy: stříhání; nŧţky; nebezpečný šmoula; bezpečné pomŧcky; neohroţené zdraví; bez-

pečný materiál; cesta; bezpečné aktivity; bezpečný program; bezpečné prostory; odstranění 
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hran; zajištění bezpečnosti; ţádný úraz; méně bezpečné nŧţky; dítě v bezpečí; nic nebez-

pečného; klid. 

Respondentka (R1) neuvedla nic, co by ohroţovalo zdraví dětí, jen zmínila, ţe pro menší 

děti byla náročná manipulace s nŧţkami. Respondentka (R2) uvedla: „Všechny pomůcky i 

materiály byly zvoleny vhodně, tak aby neohrožovaly zdraví dítěte, ani nikoho jiného.“ 

Během tábora nastala však situace, kdy se děti cítily ohroţeny a to při hře „Kam tě šmoula 

plácne, tam se drţ.“ „Děti se ze začátku bály toho, že si nějakým způsobem ublíží. Jeden 

chlapeček se dokonce rozplakal.“ Respondentka (R3) uvedla, ţe v programu nic nebez-

pečného, co se týká aktivit, neshledává. Jako pomŧcku, která mŧţe být nebezpečná, ozna-

čila pouze nŧţky. Tábor probíhal podle ní v klidu, jen v situaci, kdy bylo potřeba se s dět-

mi přemisťovat, bylo zapotřebí zvýšené opatrnosti. „Možná když,… jsme hned na začátku 

vyšli, tak je kolem cesta, takže jsme musely děti hodně hlídat, aby se nějaké nerozeběhlo 

nebo nevletělo do cesty.“ Respondentka (R4) uvedla, ţe prostory byly bezpečné a vţdy se 

snaţily případné nebezpečí odstranit a zabezpečit, aby si děti neublíţily. Ţádný úraz se 

tedy během realizace nevyskytl. Volené pomŧcky povaţuje také za bezpečné, jen méně 

bezpečnou pomŧckou mohou být nŧţky, ale při jejich manipulaci byla vţdy bezpečnost 

zajištěna. 

5.6 Přizpůsobiví šmoulové 

Kódy: velký časový úsek; nedostačující počet aktivit; neobtíţné; příliš mnoho aktivit; víc 

času neuškodí; menší děti = pomoc; něco se zrušilo; zvládaly; vhodné k věku dětí; přizpŧ-

sobivé; nic nechybělo; aktivity rŧzného zaměření; široké spektrum; některé dny moc akti-

vit; ráda bych více času; zhotovené výrobky; upustit; zrušit; prodlouţení odpočinku; nepo-

chopitelná; plynulost aktivit; předškolní věk; zkrátit; prodlouţit; víc času; lepší víc, jak 

míň; doplnění aktivit; uzpŧsobení. 

Respondentka (R1) uvedla, ţe v programu bylo příliš mnoho aktivit a na základě toho mu-

sely nějaké vypustit. Více času jim zabrala například „Výroba trička“. Místo dvou vyme-

zených odpoledních blokŧ, se vyrábění protáhlo na tři odpoledne, museli proto vynechat 

například „Šmoulí modelování. Dále vynechali výrobu lektvaru a činnost s názvem 

„Šmloulinka parádnice.“ Hlavním problémem se však u výroby triček ukázal fakt, kdy 

respondentka uvedla: „Trička…si museli donést rodiče pro ty děti…stávalo se, že někdy to 

tričko donesl rodič v pondělí, někdy v úterý, ale kdybychom to měli už od pondělka od té 

organizace, tak se to stíhalo ještě rychlejc.“ Jednodušší činnosti a výrobu výrobkŧ stíhali. 
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Zvolené aktivity nepovaţuje za obtíţné, jen bylo potřeba menším dětem u některých aktivit 

více pomoci. Činnosti tedy probíhaly v pořádku. Respondentka (R1) dále uvedla, ţe na 

některé dopoledne by zařadila více her. “Tak když už tam jsou detailně popsané od rána až 

do odpoledne všechny činnosti, tak tohle se mi zdálo… příliš velký časový úsek na jenom 

dojití do parku a zahrání…jakože jedné hry.“ Respondentka (R2) uvedla, ţe děti aktivity 

většinou zvládaly, ale v případě kdy měli ve skupině mnoho malých dětí, tak museli někte-

rou aktivitu zrušit. Jako konkrétní aktivitu zmínila „Hogátino koště“, kterou děti nepocho-

pily. Také kvŧli těmto dětem protáhly domu odpočinku, aby si více odpočinuly. Respon-

dentka (R3) uvedla, ţe děti většinou vše zvládaly. Někde by ovšem dala více času a méně 

aktivit, protoţe dětem trvala příprava na tyto činnosti, ale podotkla, ţe: „…ale jinak je 

dobré, lepší je toho mít víc, než míň potom.“ Respondentka (R4) uvedla, ţe jelikoţ je velmi 

kreativní osobou, tak v prŧběhu vymýšlela i aktivity navíc, pokud děti stihly aktivity dříve. 

Povaţuje aktivity, které jsou v programu za naprosto vhodné k věku dětí, neboť se dají 

dětem i přizpŧsobit. Program obsahoval pohybové hry, výtvarné činnosti atd., ţádná aktivi-

ta tam podle ní nechyběla. Povaţuje zvolené aktivit programu dokonce za silnou stánku 

programu. „Je to vždycky jenom o těch vedoucích, jak oni si to uzpůsobí. Každopádně my 

jsme si to uzpůsobily. A myslím si, že to vyhovovalo.“ Taktéţ respondentka (R1) povaţuje 

zvolené aktivity za silnou stránku programu, neboť byly širokého zaměření i spektra. Podle 

ní aktivity probíhaly plynule a nic jim nechybělo. 

5.7 Šmoulí dovádění aneb šmoulové nás baví 

Kódy: bavilo je vše; vyrábění; běhací hry; „hoňkové“ hry; překáţkové dráhy; opičí dráhy;  

„Kouzelník Gargamel“; „Obíhání stromŧ“; šmoulí pohádky; „Výroba triček“; „Výroba 

šmoulých domečkŧ“; „Unesení šmoulové“; „Hledání pokladu“; „Snoezelen“; šmoulí pís-

ničky; „Zaškleb se“; „Výroba šmoulích domečkŧ“; sportovní hry; seznamovací hry; pohy-

bové hry. 

Respondentka (R1) uvedla, ţe děti bavily aktivity, kde se mohly vydovádět, tedy rŧzné 

běhací a „hoňkové“ hry či opičí dráhy. Také je bavila hra s názvem „Kouzelník Garga-

mel“, „Obíhání stromŧ“. Dále měly radost z nejrŧznějších výrobkŧ, které mohly ukázat 

rodičŧm a také si je odnést domŧ. Respondentka (R2) uvedla, ţe děti bavilo například 

„Hledání pokladu“, „Výrova triček“, „Výroba šmoulých domečkŧ“, „Snoezelen“ či šmoulí 

písničky. Respondentka (R3) uvedla jako aktivity, které děti opravdu bavily nejrŧznější 

sportovní hry, hru s názvem „Zaškleb se“ nebo výrobu šmoulích domečkŧ. Respondentka 
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(R4) uvedla, ţe program obsahoval veškeré hry jak seznamovací, tak i pohybové a nevidí 

tedy ţádná problém. Také uvedla, ţe aktivity byly vyloţeně pro děti předškolního věku. 

5.8 Kdyţ něco nechápu, tak mě to nebaví 

Kódy: čtení pohádek; „Zaškleb se“; nechápu princip; „Hogátino koště“; „Kam teš moula 

plácne, tam se drţ“; přizpŧsobení menším; „Stavění šmoulých domečkŧ“; „Malá šmoulí 

olympiáda“; dŧleţité, jak to podáš; lehké aktivity; vţdy se najde někdo, koho to nebaví; 

dŧleţitá je motivace; ţádný problém; nechci relaxovat. 

Respondentka (R1) uvedla problém s hrou „Zaškleb se“, kdy holčička (3 roky) nepochopi-

la její princip. Dále uvedla, ţe děti nebavil polední odpočinek nebo, kdyţ jim četly šmoulí 

pohádky. Respondentka (R2) ovšem zmínila, ţe pokud byly tyto pohádky promítány, tak 

děti to bavilo. Respondentka (R2) dále uvedla, ţe děti nepochopily hru „Hogátino koště“. 

“Snažila jsem se to nahradit i jinou aktivitou například hrou „Rybičky, rybičky rybáři jed-

nou“, kterou také nebyly schopni pochopit…Tak jsem zkusila hru nebo…seznamovací hru s 

toaletním papírem, kdy …jsem děti naváděla sama, na co mají odpovídat…“ Respondentka 

(R3) označila tuto aktivitu také za problémovou, doporučovala by ji spíše pro starší děti. 

Nemyslí si ovšem, ţe by děti aktivity nebavily, nebo byly příliš těţké. Uvedla, ţe je dŧleţi-

té, jak se to člověk dětem podá. „Když to člověk podá s nadšením že, tak ty děti to hned 

baví.“ Další problémovou aktivitu zmínila respondentka (R2) „Kam tě šmoula plácne, tam 

se drţ“, některé děti nechtěly tuto hru hrát. Bály se, ţe si nějaký zpŧsobem ublíţí, přesto se 

vedoucím podařilo děti do hry vtáhnout.  Také zmínila aktivitu „Stavění šmoulích domeč-

kŧ.“ „Děti nepochopily, že po nich chceme, aby nosily nějaké klacíky, lístky atd.“ Respon-

dentka (R2) uvedla, ţe se starší děti musely přizpŧsobovat menším. Další problém nastal u 

činnosti s názvem „Malá šmoulí olympiáda“. Ovšem, jak vyplývá z rozhovoru, tak pro-

blém nebyl v aktivitě, která byla v programu uvedena, ale v aktivitě, kterou respondentka 

nahradila stávající aktivitu. „Vzhledem k věku dětí a vzhledem k počasí jsme to musely 

uskutečnit v tělocvičně.  Sestavily jsme jim něco, jako opičí dráhu. A vzhledem k tomu, že 

byly ty děti menší, tak např. nepochopily to, že se po nich, po těch dětech chceme, aby přes 

tu lavičku přešly, ale obešly ji místo toho. Nebo místo, aby prolezly tunelem, tak nevěděly, 

že do toho musí vlézt a podobně.“  Respondentka (R4) uvedla, ţe se vţdy najdou děti, kte-

ré nějaká činnost nebaví, ale pokud je dostatečně nemotivujeme, tak bývají spokojené. Ja-

ko problémovou uvedla také aktivitu s názvem „Hogátino koště.“ 
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5.9 (Ne)pohoda kolem nás 

Kódy: pohoda; legrace; veselo; smích; jakou chci, tak takovou si udělám; úţasná atmosfé-

ra,; stres; spokojenost dětí; příjemný tábor; dobrá atmosféra; klid; první den = stres; nervo-

zita; chaotické pondělí; fajn tábor; děkovný e-mail. 

Respondentky uváděly, ţe se během realizace tábora cítily dobře, atmosféra tedy byla dob-

rá. Respondentka (R4) dokonce uvedla, ţe atmosféra tábora byla úţasná. „Já si vždycky 

udělám atmosféru takovou, jakou chci. Bylo tam veselo, legrace, pořád jsme se smá-

li…akorát menší stresové situace jsou vždy, když třeba děti něco pobolívá.“ Tuto situaci 

ovšem vyřešily a  zase byl klid. Respondentka (R2) uvedla, ţe atmosféra byla dobrá, cítila 

se ovšem trochu ve stresu první den, kdy bylo vše nové a docházelo k seznámení.  Za stre-

sovou situaci označila také práci s dvěma dvojčaty. „Neměli až tak dobře vyvinuté ani 

stravovací návyky, ani hygienické návyky, takže nám celkem chvíli trvalo, než jsme si na 

sebe zvykli.“ Respondentka (R1) uvedla, ţe pociťovala z prvního dne nervozitu, neboť 

nevěděla, co ji čeká. První den tábora označila za nejchaotičtější. „To když přišly děti, ni-

kdo nevěděl, kdo je kdo. Musely jsme přebrat všechny dokumenty od dětí, od rodičů. Takže 

to bylo takové chaotičtější.“ Celkově si tábor uţila. Respondentka (R4) uvedla, ţe po 

skončení tábora dokonce dostala od dětí děkovný e-mail, ţe se jim tábor líbil. 

5.10 V jednotě je síla 

Kódy: nasazení na 150%;  kolegyně; SMS; komunikace byla ok; vše v pořádku; bezpro-

blémová domluva; ochota poradit; ochota pomoc; dostatečný počet; víc není potřeba; do-

mluva v pořádku; nerovnoměrné zapojení; nestálý parťák; 2 lidé; 4-5 osob; jednota a stá-

lost; stejné zapojení; snaha pomoci; nechali to na mě; domluva; dostatečné mnoţství; fifty 

fifty; zvládaly; ţádný problém; dobrá komunikace; úspěšná domluva; samozvaný vŧdce. 

Respondentka (R1) označila počet osob realizačního týmu jako dostačující a v pořádku. 

Více lidí nebylo potřeba. S kolegyní neměla problém se na čemkoliv domluvit. I ostatní 

pracovníci organizace byli ochotní s čímkoliv poradit a pomoci. Podotkla, ţe by se příště 

během realizace tábora ráda více zapojovala, neboť její „spoluvedoucí“ se samozvaně zvo-

lil vŧdcem a určoval chod tábora. Respondentka (R2) uvedla, ţe neměla během realizace 

tábora stálého parťáka, spolupracovala se třemi osobami, které se jí tam měnily. „ S někte-

rými se mi pracovalo líp, s některými hůř. Někteří se zapojovali úplně stejně jako já. Snaži-

li se dodržovat program. Snažili se mi pomáhat, jak mohli. Snažili se taky prostřídat….a 
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někteří zas naopak…spíš nechali vše na mně…“ Ráda by tedy měla během realizace jen 

jednoho a stálého spolupracovníka. Respondentka (R3) uvedla, ţe se vţdy dokázaly v po-

hodě domluvit. Pokud bylo potřeba, setkaly se ráno, neţ přišly děti. Také uvedla, ţe si vy-

stačily a více osob nebylo potřeba, vše stíhaly a zvládaly, úkoly i aktivity si rozdělily fifty 

fifty, ţádný problém neuvedla. Respondent (R4) zmínila, ţe komunikace byla naprosto v 

pořádku. Pokud bylo potřeba domluvily se i před SMS apod. “Já si myslím, že kolegyně 

plnila tak na 150% a já na 100%.“ 

5.11 Vím, kam směřuji aneb metodika má pravá ruka 

Kódy: jasné cíle; pochopitelné; spokojenost; dle metodiky OK; dobrá návaznost her; pře-

hledný program; přehledně rozčleněno; sloupečky; popis činností; materiál; cíle; časový 

harmonogram; velmi dobrá orientace; dobře rozepsané a popsané; dobře popsané postupy; 

vím co dělat; dobře popsané aktivity; dobré sestavení aktivit; pěkně postavený program; 

snadná orientace; pěkně rozepsané; vše jsem vyčetla; jednoduchá práce s programem; ţád-

ný problém při práci s programem; dobře vysvětlené cíle; plynulost; dobře napsané; návaz-

nost aktivit; nechyběl čas; vypsané aktivity; metodika = má pravá ruka; znám čas; vím co 

následuje; dostatečná orientace; neztrácím se; srozumitelné; vím, o co se jedná; vím, co 

potřebuji,, vím, co připravit; spokojenost; dobře napsáno; pěkné zpracování; dobrý; plnili 

jsme cíle; neorientuji se; dobré vypracování; sama píšu; chaotické; jiný systém; jasně na-

psané; zřetelné; napsané cíle; vyznám se; zřetelný cíl; dostatečný popis; není to dle mého 

gusta; zorientovala jsem se; metoda –cíle – materiál- pomŧcky = zřetelné; uzpŧsobené dě-

tem; srozumitelné cíle; konkrétní cíle; doba v pořádku; celý den rozvrţen; vše. 

Respondentka (R1) označila program tábora za přehledný, cíle programu za jasné, stručné 

a konkrétní. Aktivity povaţuje za dobře popsány a rozepsány. Věděla, co má dle metodiky 

dělat. Hry na sebe navazovaly. V programu se orientovala a dobře se jí s programem pra-

covalo. Respondentka (R2) povaţuje cíle za dostatečně konkrétní, věděla, čeho má aktivi-

tou dosáhnout, s formulací cílŧ je spokojena. Dále uvedla, ţe činnosti programu byly dobře 

promyšlené, smysluplně na sebe navazovaly a byly také do programu dobře včleněny. Re-

spondentka uvedla, ţe byl program pěkně rozepsaný, přehledný, dobře se v něm orientova-

la a práce s ním byla jednoduchá. „Spoustu her jsme viděla poprvé, přes to jsem…z pro-

gramu dokázala vyčíst, co je cílem hry, jak tu hru mám děti naučit a co mám k tomu pou-

žít.“ Respondentka (R3) povaţuje program za přehledný. „Věděla jsem vlastně, co bude 

následovat za tu aktivitu, která…a jak dlouho na ni zhruba mám….“  V programu se orien-
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tovala, neztrácela se. Vše bylo srozumitelné a podrobně napsané. Věděla, co má na jakou 

aktivitu nachystat. Povaţuje metodiku programu za dobře zpracovanou a je s ní spokojená. 

Respondentka (R4) měla zprvu s orientací v programu problém, ztrácela se a přišel ji chao-

tický. „…jsem navyklá si psát programy sama a pracuji i s dětma, tak jsem zvyklá na svůj 

řád a těžko se mi potom orientuje v ostatních…“ S programem se ovšem vţila. Cíle pova-

ţuje za srozumitelné, konkrétní a i stanovenou dobu povaţuje za dostačující. Program ob-

sahoval vše, co měl. Byl vhodně přizpŧsoben dětem a nebyl problém činnosti dle programu 

realizovat. Aktivity byly jasně a zřetelně napsané, povaţuje je dokonce za silnou stránku 

programu. 

5.12 A co já? 

Kódy: nervozita; uţila jsem si to; naplnilo se; najít kolegyni; rozumět si s kolegyní; odvést 

tábor; ţádné zranění; spokojené děti; jen ať pláčou; příjemný tábor; fajn tábor; líbil se mi 

od začátku. 

Ať uţ měly respondentky jakákoliv očekávání, tak k jeho naplnění došlo. Respondentka 

(R3) uvedla, ţe tábor proběhl v klidu a pohodě. Ţádné problémy ani stresové situace se 

během realizace neobjevily a připravený program její očekávání naplnil. Respondentka 

(R1) vedla, ţe i přes počáteční nervozitu si tábor uţila. Její očekávání se tedy naplnilo. 

Atmosféru tábora povaţuje za pohodovou i přes chaotičtější první den tábora, coţ se jiţ 

druhý den zlepšilo. Ţádné stresové situace neuvedla a celkově hodnotí prŧběh kladně. Re-

spondentka (R2) také uvedla, ţe první den tábora byl taky trochu chaotičtější. Za stresovou 

situaci povaţuje práci s dvojčaty s chlapci, „kteří neměli, až tak dobře vyvinuté ani stravo-

vací návyky, ani hygienické návyky, takže nám celkem chvilku trvalo, než jsme si na sebe 

zvykli.“ Atmosféru tábora povaţuje celkově za pohodovou a její očekávání, ţe tábor bude 

fajn, se naplnilo. Respondentka (R4) měla hned několik očekávání a to „najít kolegyni se 

kterou si budu rozumět a ten tábor odvést, nemít žádné zranění a mít spokojené děti, které 

potom s brečem odcházely, že nechcou jít domu, tak se naplnilo. A byl to myslím příjemný 

tábor.“ Její očekávání se tedy taktéţ naplnilo. S atmosférou tábora je také spokojena, ne-

boť jak uvedla „já si vždycky udělán atmosféru takovou, jakou chci. Bylo tam veselo, le-

grace, pořád jsme se smáli, tancovali jsme si, myslím si, že…atmosféra byla úžasná.“ Jako 

případný menší stres během realizace tábora uvedla případ, kdy děti něco pobolívá, ale 

takové situace se vyřešily a zase byl klid. S prŧběhem akce je spokojená. 
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5.13 (Ne)rada chodím k hotovému 

Kódy: zájem; chystám tábor; těším se; určitě; vymýšlím programy; dle sebe; dobré si to 

vymyslet; plus; nemám zájem; ráda chodím k hotovému; roznos letáčku; obtíţné; zájem by 

byl; propagace; internet; vymýšlení programu. 

Co se týče účasti na přípravě tábora, tak respondentka (R1) uvedla, ţe zájem by určitě mě-

la. Letos dokonce s kamarádkou příměstský tábor připravuje. Respondentka (R2) uvedla, 

ţe by ji kromě vymýšlení aktivit pro děti bavila i propagace, a to jak roznos letáčkŧ, tak i 

propagace na internetu. Respondentka (R4) by se také ráda zúčastnila a podotkla, ţe je 

vţdy lepší, pokud se člověk na přípravě programu podílí…„máte promyšlenější, propraco-

vanější. Máte přesně už vymyšlené, co kdy budete chtít dát. Takže ono je vážně jako…je to 

spíše plus, pro to, když vypracováváte ten program vy“. Respondentka (R3) je ovšem ráda, 

ţe „přišla k hotovému“. Povaţuje přípravnou fázi programu – vymýšlení, za velmi obtíţ-

nou „je hodně těžké, jakoby něco vymyslet nebo takhle, aby byly ty děcka spokojené.“ 

Moţná by se zapojila do roznosu letáčkŧ. Ostatní respondentky by se ovšem rády podílely 

na přípravné fázi tábora. 

5.14 Rub a líc 

Kódy: příliš mnoho aktivit; málo času na aktivitu; toalety; nic; já nic neshledávám; sezná-

mení s prostory; krmení dětí; lehké činnosti; vím, co mám dělat; zpracování metodiky; 

zpracování programu; rŧzné zaměření;  široké spektrum aktivit; rŧzné činnosti; zvolené 

aktivity; přizpŧsobivé aktivity; rozvrţení činnosti; jasný harmonogram. 

Respondentka (R1) uvedla, jako silnou stánku realizovaného tábora, dobré zpracování pro-

gramu. Programu vytkla ovšem to, ţe v některých částech programu se vyskytovalo aţ 

příliš mnoho aktivit. Některé aktivity jim trvaly delší dobu a všechny tedy nezrealizovali. 

Na programu by jinak nic neměnila. Respondentka (R2) povaţuje za silnou stránku reali-

zovaného programu přehlednost a jasnost. Za slabou stránku realizovaného tábora povaţu-

je umístění toalet pro děti. „Záchod byl až na chodbě, kdesi za rodem, kam jsme s dětmi 

museli chodit.“  Také uvedla, ţe bylo potřeba menší děti krmit. Co se týče metodiky, ţádné 

slabé stránky neuvedla, jen by prodlouţila dobu odpoledního klidu z dŧvodu velkého 

mnoţství menších dětí. „Vzhledem k tomu, že tam bylo více malých dětí, než těch větších, 

tak se ten odpočinek musel protáhnout …aby byly víc odpočaté.“ Respondentka (R3) 

označila za silnou stránku zpracování metodiky, dle které věděla, co má přesně dělat. Také 
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zmínila, ţe se v metodice nevyskytovaly pro děti příliš těţké hry. Za slabou stránku nebo 

spíše nedostatek povaţuje to, ţe v cílech chybí seznámení dětí s prostory organizace. Ve 

stávajícím programu by jinak nic neměnila. Respondentka (R4) povaţuju za silnou stránku 

realizovaného programu volené aktivity, které se daly uzpŧsobit počtu i věku dětí. Ţádné 

slabé stránky programu neuvedla. Při realizaci dalšího tábora by ovšem ráda vyuţila i dříve 

zmiňovaný park, který je jistě uţ zrekonstruován. Nic, co se týče realizovaného programu 

by neměnila. 

5.15 Hlásit se to musí! 

Kódy: „Hogátino koště“; nestíhala; málo času; cesta; seznámení s prostory; zrušeno; rodi-

če; pomoc dětem; víc odpoledne; toaleta; málo aktivit?; improvizace; počasí; nerovnoměr-

né zapojení; parťák; MHD; nŧţky; nechápu princip; fixy; namáhavé; hŧř; nechápe; upustit 

od; prodlouţit; moc malé děti; menší děti; cizinci; šibování; neorientuji se; chaotické; není 

dle mého gusta; ní kaţdého to baví; venkovní prostory; vše nesplníš; něco vynecháš; 

100%?; slátanina; náhradní program. 

Respondentka (R1) uvedla, ţe v programu bylo aţ příliš mnoho aktivit a proto nestíhaly 

některé činnosti splnit, jako např. „Šmoulí modelování“. Ovšem uvedla i to, ţe někde by 

aktivity naopak přidala. Dále zmínila, ţe v prŧběhu programu musely z dŧvodu nepřízni-

vého počasí improvizovat a některé aktivity přehazovat. Také zmínila, ţe se dětem během 

poledního odpočinku nechtělo moc odpočívat, relaxovat a také byl mezi dětmi velký věko-

vý rozdíl. Pro menší děti byla namáhavější cesta do lesa, ale nebyl problém vyuţít MHD. 

Menší děti měly také problém se stříháním, proto jim bylo potřeba více pomáhat. Tyto 

menší děti nepochopily např. princip hry „Hogátino koště“. Dále uvedla, ţe by se ráda více 

během realizace tábora zapojovala. Její spolupracovnice se jakoby sama zvolila vŧdcem a 

celý tábor řídila. Také byla nespokojena s umístněním toalet pro děti. Zmínila i to, ţe rodi-

če nedodrţovali stanovený čas programu – jeho začátek a konec. Vodili děti, jak se jim 

hodilo. Upozornila také na velké mnoţství fixí, které nepsaly. Respondentka (R2) uvedla, 

ţe měly ve skupince příliš mnoho malých dětí, musely tedy mnohdy upravovat čas u akti-

vit a činností. Musely dokonce upustit od činností s názvem „Hogátino koště“, „Malá 

šmoulí olympiáda“, „Stavění šmoulých domečkŧ“, které děti nepochopily, neboť byly 

opravdu příliš malé. Také měly problém s aktivitou „Kam tě šmoula plácne, tam se drţ“, 

kdy se děti bály, ţe si ublíţí. Během realizace tábora pociťovala stres při práci s dvěma 

dvojčaty, které neměly dobře vyvinuté hygienické a stravovací návyky. Také se jí neustále 
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měnili kolegové, proto postrádala stálého parťáka. Dále uvedla, ţe jedna z maminek per-

manentně vodila dítě pozdě, coţ narušovalo prŧběh programu. Upozornila na to, ţe měla 

ve skupince dítě z ciziny. „…mluvili na půl česky, na půl anglicky, takže to byl mnohdy 

problém ses s nimi domluvit. Někdy nerozuměli oni nám, někdy my jím, protože ty slova 

byly taková slátanina češtiny a angličtiny.“ Respondentka (R3) uvedla, ţe by u některých 

činností dala více času, neboť dětem trvala příprava na činnosti. “Ale jinak dobré, lepší je 

toho mít víc, než míň potom.“  Zmínila, ţe děti měly problém s hrou „Hogátino koště“, tuto 

hru by doporučovala spíše starším dětem.  Starosti ji přidělávala cesta kolem organizace, 

kde se obávala, aby jim děti nevběhly pod auto. Také uvedla, ţe v programu chybělo se-

známení s prostory, doplnila by to tedy do cílŧ programu, aby na to vedoucí táboru neza-

pomněli. Respondentka (R4) uvedla, ţe vţdy nejde splnit vše, co je naplánované, musely 

něco vynechat, ale základní a dŧleţité cíle byly splněny. Jako problémovou aktivitu uvedla 

„Hogátino koště, kterou děti nepochopily. “Tak samozřejmě, že se najdou děti, které čin-

nosti nebaví. Každopádně jsme měly menší děti a ty když je trochu více namotivujete, tak ty 

děti s těma činnostma byly spokojení vždycky.“ Jako nepříjemnou situaci označila tu, kdyţ 

děti něco pobolívá, ale to vyřešily a zase byl klid. Podotkla, ţe v okolí organizace jí chybě-

lo dostatek travnatého prostranství, kde by mohla děti vypustit. Také měla problém s orien-

tací v programu, ve kterém se trochu ztrácela, připadal ji chaotický. „Jsem navyklá si psát 

programy sama…jsem tak zvyklá na svůj řád a systém, těžko se mi potom orientuje v ostat-

ních…“ S programem se ovšem vţila. Uvedla, ţe v případě nepříznivého počasí musely 

vymýšlet náhradní program, kdy musely přesouvat aktivity programu. Také uvedla, ţe ve 

skupince měla cizince, kteří měli trochu problém v komunikaci mezi dětmi. Vedoucí se s 

nimi ovšem bez problémŧ domluvili. 
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6 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A DOPORUČENÍ PRO PRAXI 

Hlavní výzkumná otázka, kterou jsme si poloţili, zněla, jak hodnotí vedoucí tábora vytvo-

řený program? Díky zpracovaným informacím z výpovědí respondentŧ neboli vedoucích 

táborŧ, jsme zjistili následují informace. 

Realizace vytvořeného programu příměstského tábora pro děti předškolního věku proběhla 

v období letních prázdnin v prostorech organizace, která se nachází v centru města Zlín. 

Toto umístnění organizace povaţují vedoucí jako výhodné a to hlavně z pohledu rodičŧ 

dětí, neboť nemají problém s přístupem. V blízkosti organizace se nachází parky, les či 

řeka Dřevnice, kam bylo moţné s dětmi zajít a rŧzné aktivity zde realizovat. Ovšem bylo 

uvedeno i to, ţe v okolí organizace chyběl dostatek travnaté prostranství, kde by bylo moţ-

né děti volně vypustit. Jako nedostatek bylo dále vytčeno, ţe kolem organizace je cesta, 

kde bylo potřeba zvýšené pozornosti. Vedoucí jsou ovšem z velké části s okolím organiza-

ce spokojené. Dále uváděly, ţe pro realizaci programu byly prostory organizace dostatečně 

prostorné a taky bezpečné. Jako jediný nedostatek týkající se prostorŧ organizace je pova-

ţováno umístnění toalet pro děti. Toalety se nacházejí na chodbě, kam nelze děti samotné 

pustit, docházelo tak k narušení plynulosti chodu tábora. V organizaci nechybí dostatečné 

mnoţství pomŧcek a materiálŧ, které lze při hrách a všech činnostech vyuţít. Dokonce 

bylo uvedeno, ţe vybavení organizace je velmi kvalitní a nalezneme zde vše, na co si 

vzpomeneme. Jediná výtka týkající se pomŧcek upozorňovala na velké mnoţství fixí, které 

nepsaly, coţ je určitě potřeba napravit. Dále bylo uvedeno, ţe obědy probíhaly v restauraci, 

která se nachází ve stejné budově, jako sídlo organizace. S obědy byly všichni účastníci 

velmi spokojení jak vedoucí, tak i děti. Obědy byly vţdy v čas připravené a vedoucí měly o 

starost míň, neboť svačinky chystat musely, ale to jako problém nevidí. Během tábora byl 

také samozřejmě dodrţován pitný reţim. Celkově povaţují vedoucí tábora prostředí orga-

nizace za vyhovující. Dokonce bylo uvedeno, ţe by bylo moţné v organizaci 

za nepříznivého počasí trávit i celý den.  

Při realizaci tábora spolupracovaly obvykle dvě vedoucí. Vedoucí byly spokojené, uvádě-

ly, ţe počet osob byl dostačující, práci si rozdělily a vše stíhaly. Také nebyl problém 

s komunikací, domluvou. Vedoucí pozitivně hodnotí i ostatní pracovníky organizace, kteří 

byli vţdy ochotní s čímkoliv poradit či pomoci. I přes spokojenost vedoucích se vyskytl 

problém, kdy došlo k tomu, ţe během realizace tábora neměla vedoucí stálého spolupra-

covníka. V prŧběhu konání akce spolupracovala střídavě s dalšími třemi lidmi, kteří měli 
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odlišný přístup k spolupráci. Také bylo uvedeno, ţe se jedna ze „spoluvedoucích“ zvolila 

jakoby vŧdcem, vše řídila a celý týdne určovala. Obě situace, kdy docházelo ke stálému 

střídání pracovníkŧ či nerovnoměrnému postavení vedoucích, vidíme jako problém. Jak je 

uvedeno ve druhé kapitole, personál by měl tvořit, co nelepší tým, neboť existuje princip, 

který tvrdí, ţe „jaký tým, takový účastníci“, proto je potřeba, aby vedoucí fungovali a spo-

lupracovali, co nejlépe. 

U hodnocení činností a aktivit programu jsou názory vedoucích trochu odlišné. Bylo zmí-

něno, ţe je v programu příliš mnoho aktivit, proto některé nestíhaly zrealizovat. Co se týče 

velkého počtu aktivit v programu, tak to nepovaţujeme za problém. Aktivity byly konci-

povány tak, aby je bylo moţné nabídnout všem dětem předškolního věku, tedy těm mlad-

ším i starším. Aktivity programu mají slouţit především jako „nabídka“ činností, kdy se 

předpokládá, ţe vedoucí program přizpŧsobí skupině, se kterou pracují. Tuto skutečnost 

dokládá i kapitola třetí, kde je uvedeno, ţe program není dobré brát jako návod 

k nastudování, neboť aktivity je potřeba přizpŧsobovat a upravovat dle momentální situace 

během dne. Nicméně ze strany vedoucích bylo uvedeno i to, ţe je lepší mít připravených 

více aktivit, neţ aby potom nějaká scházela. Na druhou stranu bylo zmíněno, ţe vedoucí 

někde aktivity chyběly, jako např., kdyţ byla v plánu uvedena procházka do parku, tak tam 

byla jen jedna aktivita, coţ se zdálo vedoucí málo a nějaké by přidala. Tento úsek progra-

mu byl ovšem cíleně zvolen jako „klidnější“, neboť zde měli vedoucí prostor pro vyuţití 

her, které během programu nestihli zrealizovat. Navíc v programu, v jeho zadní části byly 

vypsány doplňkové aktivity, které bylo moţné v těchto situacích zařadit. V programu se 

vyskytovaly aktivity, se kterými bylo potřeba menším dětem více pomáhat. Jako příklad 

uvedla aktivitu s názvem „Výroba triček nebo „Výroba šmoulíkŧ“. Tento poznatek ovšem 

nevnímáme jako problém, ale jako samozřejmost, neboť se dá očekávat, ţe pokud je tábor 

určen dětem předškolního věku, tedy ve věku 3 - 6 (7) let, tak bude potřeba většího zapoje-

ní a pomoci ze stran vedoucích. Doporučujeme tedy v případě velkého počtu menších dětí 

navýšit stav pracovníkŧ, neboť v takových případech se hodí kaţdá ruku. U výroby triček 

vedoucí uvedla, ţe místo dvou vymezených odpoledních blokŧ se aktivity protáhly na tři 

odpoledne, coţ bylo také dŧvodem, proč nestíhaly další aktivity. Tyto dva časové bloky 

v programu ovšem povaţujeme za dostačující, neboť z výpovědi vedoucí vyplývá, ţe trič-

ka měli nosit rodiče a to byl „kámen úrazu.“ Rodiče na trička zapomínali a nosili je pozdě. 

Doporučovali bychom tedy lépe informovat rodiče a to hned první den. Bylo by moţné 
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vytvořit informační letáčky, kde by byl popsán prŧběh tábora i to, co je po rodičích poţa-

dováno, neboť někteří mohli na poţadavky ze strany organizace jiţ zapomenout. 

Jako problémová aktivita byla uvedena hra „Zaškleb se“, u které holčička (tři roky) nepo-

chopila její princip. Některé aktivity bylo potřeba úplně zrušit z dŧvodu toho, ţe měly ve 

skupince příliš malých dětí a ty některé aktivity nepochopily. Konkrétní aktivitou je „Ho-

gátino koště.“ Tuto aktivitu nahradila respondentka hrou „Rybičky rybičky, rybáři, kterou 

děti taktéţ nepochopily. Jako další problémové aktivitou, které děti nepochopily bylo „Sta-

vění šmoulích domečku“, kdy děti nechápaly, ţe mají nosit klacíky a lístečky, aby bylo 

moţné tyto domečky postavit. Také byla zmíněna aktivita „Malá šmoulí olympiáda“. Jak 

ovšem vyplývá z výpovědi vedoucí, tak problém nebyl se stanovenou aktivitou „Malá 

šmoulí olympiáda“, ale s aktivitou, kterou respondentka stávající aktivitu nahradila. Děti 

měly také trochu problém s aktivitou „Kam tě šmoula plácne, tam se drţ“. Bály se, ţe si 

nějakým zpŧsobem ublíţí. Vedoucím se ovšem podařilo děti do hry vtáhnout. Děti nebavi-

ly čtené šmoulí pohádky během poledního odpočinku, který je mimo jiné také nebavil. 

Ovšem pokud byly pohádky promítány, děti s tím neměly problém. Jedna z vedoucích na-

opak uvedla, ţe musely polední klid protáhnout, aby si děti více odpočinuly. Nejvíce děti 

bavily nejrŧznější sportovní, běhací, „hoňkové“ hry či opičí dráhy, kde se mohly dostateč-

ně vydovádět - „Kouzelník Gargamel“, „Obíhání stromŧ“. Také měly radost 

z nejrŧznějších výrobkŧ, které si mohly odnést domŧ. Dále je bavil „Snoezelen“ nebo hra 

„Zaškleb se“. Z výpovědí také vyplývá to, ţe aktivity byly k věku vhodné, neboť se daly 

dětem přizpŧsobit, nebyly tedy příliš obtíţné. Některé vedoucí dokonce povaţují volené 

aktivity za silnou stránku programu. Na základě tvrzení, kdy bylo uvedeno, ţe záleţí na 

vedoucích, jak si to uzpŧsobí a také, jak se to těm dětem podají, si myslíme, ţe některým 

vedoucím nejspíše chyběly dostatečné zkušenosti s prací s touto věkovou skupinou, coţ 

povaţujeme za dŧleţitý aspekt, který vedl k problémŧm během realizace aktivit. Tuto sku-

tečnost potvrzuje i vedoucí, která podotkla, ţe kdyţ se to podá s nadšením, tak je to hned 

více baví. Ovšem na základě tvrzení vedoucích bude z programu odstraněna hra „Hogátino 

kostě“, která se jevila jako opravdu problémová a je vhodnější pro starší děti. 

Děti byly ovšem celkově s programem spokojené. Jak bylo uvedeno, vţdy se najdou děti, 

které činností nebaví, ale pokud děti dostatečně namotivujeme bývají spokojené. Pokud 

děti něco nebavilo, bylo to zpŧsobeno zpravidla tím, ţe hru nepochopily a to většinou men-

ší děti. K nepochopení docházelo, jak uvedla vedoucí u dětí ve věku 3,5 - 4,5 let. Těmto 

dětem bylo potřeba více při činnostech pomáhat a popřípadě je i krmit v době oběda. Také 
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jim trochu déle trvala příprava na činnosti. Mezi problémové aktivity patřily, jak uţ jsme 

uvedli „Hogátino koště“, které bude z programu odstraněna nebo aktivita s názvem „Sta-

vění šmoulích domečkŧ.“ Během tábora byly dle respondentek vhodně volené jak aktivity, 

tak pomŧcky k jednotlivým činnostem a aktivitám. Neohroţovaly tedy zdraví dětí ani ni-

koho jiného. Za méně bezpečnou pomŧcku byly označeny pouze nŧţky, ovšem při mani-

pulaci s nimi byla vţdy zvýšená ostraţitost vedoucích. Jediná problémová situace, kdy 

některé děti pociťovaly strach, bylo při hře „Kam tě šmoula plácne, tam se drţ“. Bály se, 

ţe si nějakým zpŧsobem ublíţí. Z výpovědí vedoucích ale vyplývá, ţe se dětem program 

líbil a byly spokojené. V případě potřeby se starší děti přizpŧsobily tě menším. Během rea-

lizace programu došlo dokonce k naplnění očekávání vedoucí, kdy uvedla, ţe se dětem na 

táboře tak líbilo, ţe se jim nechtělo ani domŧ. Jedna z respondentek dokonce obdrţela od 

chlapce z ciziny děkovný e-mail. Přesto doporučujeme, aby byl vţdy přítomen aspoň jeden 

z vedoucích, který mluví jazykem, který je dětem vlastní, neboť jedna z respondentek 

uvedla, ţe komunikace s těmito dětmi byla problémová. 

Co se týče zpracování programu jsou vedoucí z velké části spokojené. Označily program 

za přehledný a srozumitelný. S realizací činností neměly problém, neboť vše bylo jasně a 

dostatečně popsáno. Uvedly, ţe i kdyţ některé aktivity viděly poprvé, tak nebyl problém 

činnosti uskutečnit, práce s ním byla snadná. Věděly, co aktivity obnáší, co je potřeba na-

chystat, i co je cílem. V programu se orientovaly, jen u jedné z vedoucích se vyskytl pro-

blém. Zprvu se v programu ztrácela, neboť sama programy běţně vytváří a je zvyklá na 

jiný systém, zdál se jí chaotický, s programem se ovšem vţila. Zpracovaná metodika byla 

dokonce označena za silnou stránku realizovaného programu, neboť jak uţ jsme uvedli 

výše, byl přehledný, jasný a věděly tedy, co mají dělat a čeho dosáhnou. Jediné,  co bylo 

programu vytčeno je to, ţe v cílech metodiky chybí seznámení s prostory organizace, coţ 

napravíme a následně doplníme, aby na to další vedoucí táborŧ nezapomínali. K vytyče-

ným  cílŧm vedoucí další připomínky neměly. Uvedly, ţe byly jasné, stručné a konkrétní 

s formulací cílŧ jsou spokojené. Co se týče časového vymezení pro plnění cílŧ, tak pro-

blém shledáváme hlavně v tom, ţe respondentky chtěly stihnou více, neţ bylo vzhledem k 

dané situaci moţné. Ovšem i přes tuto skutečnost povaţují vedoucí stanovené cíle 

z pohledŧ dětí jako reálné a dosaţitelné, neboť děti činnosti zvládaly a cíle se jim dařilo 

naplnit. Z pohledu dětí byly tedy tyto cíle realistické a splnitelné, coţ je z pohledu poţa-

davkŧ na cíle velmi dŧleţité. Dŧleţité a základní cíle byly tedy vţdy naplněny.   



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 70 

 

Ať uţ měly respondentky jakékoliv očekávání, tak k jeho naplnění došlo. Zmínily, ţe tábor 

probíhal v klidu, cítily se dobře a atmosféra tábora byla velmi dobrá. Bylo tam veselo, le-

grace, pořád se smáli. Za chaotickou situaci, kdy se cítili nervózně, označily první den tá-

bora, kdy bylo vše nové, ale to překonaly a zase byl klid. Nepříjemně se cítily například 

v situacích, kdy se musely s dětmi přemisťovat, neboť kolem organizace je cesta, kde bylo 

potřeba zvýšené pozornosti. Za stresovou situaci označila respondentka práci s dvěma 

chlapci, kteří neměli příliš vyvinuty hygienické a stravovací návyky. Další stresovou situa-

cí bylo označeno to, kdyţ děti něco pobolívalo, ale jak vedoucí uvedla, tuto situaci vyřešily 

a zase byl klid. Celkově si respondentky tábor uţily a jsou s ním spokojené. Pokud by měly 

moţnost se podílet na přípravné fázi tábora, tak by se rády zúčastnily. Měly by například 

zájem o vymýšlení aktivit programu nebo by se rády podílely na propagaci či roznosu le-

táčkŧ. Jedna z respondentek ovšem přiznala, ţe je ráda, ţe se této části nemusela účastnit a 

„přišla k hotovém.“ Vymýšlení programu, ať uţ se jedná o vymýšlení jídelníčku či aktivit 

povaţuje za obtíţné, neboť jak uvedla, je těţké se všem zavděčit, aby byli všichni spokoje-

ní.  

Následující tabulka představuje zjednodušené shrnutí výsledkŧ realizovaného výzkumného 

šetření. V tabulce jsou uvedeny silné a slabé stránky realizovaného programu. 

 

Jak hodnotí vedoucí tábora vhodnost prostředí pro realizaci programu? 

Silné stránky Slabé stránky 

Přístup k organizaci 

Okolí (parky, lesy,…) 

Prostory organizace  

Stravování 

Pomŧcky a materiály 

Umístnění toalet pro děti 

Cesta kolem organizace 

Travnaté prostranství 

 

 

Jak hodnotí vedoucí tábora práci realizačního týmu? 

Silné stránky Slabé stránky 

Dostatečný počet osob Nestálý „parťák“ 
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Domluva 

Spolupráce 

Ostatní pracovníci organizace 

Samozvaný vŧdce 

 

 

 

Jak hodnotí vedoucí tábora činnosti a aktivity programu? 

Silné stránky Slabé stránky 

Sportovní hry 

Běhací hry 

„Hoňkové“ hry 

Opičí dráhy 

Výrobky 

Snoezelen 

Vhodné k věku 

Přizpŧsobivé 

Mnoho aktivit 

Málo aktivit 

Pomoc dětem 

„Výroba triček“ 

„Hogátino koště“ 

„Kam tě šmoula plácne, tam se drţ“ 

Čtené pohádky 

 

Jak hodnotí vedoucí tábora program ve vztahu k cílové skupině? 

Silné stránky Slabé stránky 

Spokojenost dětí 

Vhodně volené aktivity 

Vhodně volené pomŧcky 

 

Nutná pomoc menším 

Nŧţky 

Cizinci 

„Kam tě šmoula plácne, tam se drţ“ 

„Hogátino koště“ 

 

Jak hodnotí vedoucí tábora práci s programem? 

Silné stránky Slabé stránky 

Přehlednost Neorientuji se 
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Srozumitelnost 

Jasnost 

Spokojenost 

 

Jak hodnotí vedoucí tábora cíle programu? 

Silné stránky Slabé stránky 

Jasné 

Stručné 

Konkrétní 

Realistické  

Splnitelné 

Chybí seznámení s prostory 

Průběh tábora 

Silné stránky Slabé stránky 

Klid  

Dobrá atmosféra 

Veselo, legrace, smích 

Spokojenost 

První den 

Přemisťování (cesta kolem organi-

zace) 

 

Tab.  1 Silné a slabé stránky realizovaného programu 
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ZÁVĚR 

Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu programu letního příměstského tábora pro děti 

předškolního věku, tedy ve věku od 3 do 6 (7) let. Tvorbou programu pro děti této věkové 

skupiny jsme se zabývali, neboť s výchovou ve volném čase je potřeba u dětí začít, co 

nejdříve a nejrŧznější činnosti nabízet dětem v dostatečném mnoţství. Zejména v době 

letních prázdninách, neboť MŠ bývají v tomto období obyčejně uzavřené a rodiče, kteří 

musí do práce, nemají na děti dostatek času.  Z tohoto dŧvodu je potřeba nabízet nejrŧzněj-

ší zájmové činnosti v dostatečném mnoţství i kvalitě. 

Hlavním cílem práce bylo vytvořit program týdenního příměstského tábora pro děti před-

školního věku, který bude moţné dětem a jejich rodičŧm nabídnout a zrealizovat. Jednotli-

vé kapitoly teoretické části práce s problematikou úzce souvisí. V praktické části jsme rea-

lizovali výzkumné šetření. Evaluace realizovaného programu proběhala na základě rozho-

vorŧ s vedoucími táboru, které se na realizaci tábora podílely a měly tak s vytvořeným 

programem dostatečné zkušenosti. Zjistili jsme tedy, jak vedoucí táborŧ hodnotí vytvořený 

program.  

I přes to, ţe byl program realizován v samém centru města Zlín, povaţují vedoucí prostředí 

(prostory organizace i její okolí) pro realizaci programu za vyhovující.  U výpovědí týkají-

cí se práce realizačního týmu byl shledán problém, kdy vedoucí uvedla, ţe během realizace 

programu docházelo ke stálému střídání pracovníkŧ. Další vedoucí uvedla, ţe docházelo k 

nerovnoměrnému postavení vedoucích, kdy se její kolegyně zvolila jakoby vŧdcem a celý 

program řídila. K ţádné z uvedených situací by v ţádném případě nemělo docházet, neboť 

spolupráce vedoucích se mŧţe odráţet v realizaci programu a spokojenosti dětí. Zvolené 

aktivity programu byly celkově dle vedoucích hodnoceny kladně. Některé vedoucí dokon-

ce povaţují tyto aktivity za silnou stránku realizovaného programu. I přes tuto skutečnost 

se vyskytla aktivita, která byla z programu odejmuta, neboť se jevila k dané věkové skupi-

ně jako nevhodná, děti ji nepochopily. Některé vedoucí uváděly, ţe měly ve skupině příliš 

malých dětí, kterým bylo potřeba během realizace programu více pomáhat, přesto se s tou-

to situací vţdy nějakým zpŧsobem vypořádaly. Vhodným řešením by bylo navýšení stavu 

pracovníkŧ v případě velkého počtu menších dětí. Děti byly dle vedoucích s programem 

celkově spokojené. Bylo uvedeno, ţe vţdy se najde někdo, koho něco z programu nebaví, 

ale pokud je dobře namotivujeme, baví je činnosti vţdycky, coţ hlavně platí u menších 

dětí. Co se týká zpracování programu, jsou vedoucí z velké části spokojené. Označily pro-
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gram za přehledný a srozumitelný, obsahoval vše potřebné.  Jeho cíle byly dle responden-

tek jasné, stručné a konkrétní. Stanovené cíle byly z pohledŧ dětí realistické a splnitelné, 

coţ je z pohledu poţadavkŧ na cíle velmi dŧleţité. Celkově si respondentky tábor uţily a 

jsou s ním spokojené. Pokud by měly moţnost se nějakým zpŧsobem podílet na přípravné 

fázi tábora, tak by se rády zúčastnily. 

Na základě výpovědí vedoucích, které se účastnily výzkumného šetření, budou nedostatky 

stávajícího programu upraveny, odstraněny. Lze konstatovat, ţe vytvořený program, který 

je uvedený v této bakalářské práci, je vhodný pro danou věkovou skupinu dětí, proto jej lze 

v budoucnu opět dětem nabídnout a zrealizovat.  
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PŘÍLOHA P I: ETAPY PLÁNOVÁNÍ KONKRÉTNÍHO PROGRAMU 

V jedné z předešlých kapitol jsme se seznámili s prŧběhem projektování v obecné rovině, 

nyní si představíme konkrétní etapy realizovaného programu. 

Cílování a tvorba základní myšlenky.  

Vytvořený program vznikl na základě zadání zlínské organizace, kde jsem v rámci studia  

absolvovala praxi. Nejprve jsem byla touto organizací poţádána o zamyšlení se nad aktivi-

tami, které by bylo moţné a vhodné zařadit do programu, který jiţ v tomto centru probíhal. 

Tyto činnosti měly vést k obměně stávajícího programu. Rozhodla jsem se, ţe se pokusím 

vymyslet nejen aktivity pro daný program, ale ţe vytvořím zcela nový plán programu. V 

minulosti jsem ţádný podobný ani jiný program takového charakteru nevymýšlela, proto 

jsem tuto nabídku brala jako další zajímavou zkušenost. Při sestavování programu jsem 

tedy vycházela ze základních poţadavkŧ organizace. Poţadavky organizace byly jasné. 

Vytvořit týdenní příměstský tábor pro děti předškolního věku. Tedy ve věku od 3 do 6 (7) 

let. Plánovaným období realizace tábora byly letní prázdny a to kaţdý den vţdy od 8:00 do 

16:30. Cena tábora pro kaţdé dítě činila 1.600,- Kč, tudíţ bylo potřeba brát ohled i na 

moţnosti týkající se financí. Tématem programu byly šmoulové, které mají děti tohoto 

věku v oblibě. 

Stanovení cílů 

 V následující tabulce jsou uvedeny základní cíle, které byly podkladem k vytvoření pro-

gramu. K cílŧm byly následně přiřazeny konkrétní aktivity z programu. 

Základní cíle programu 

převzít děti od rodičŧ 

převzít dŧleţité dokumenty od rodičŧ – přihláška, písemný souhlas rodičŧ s účastí jejich 

dítěte na akci, lékařské potvrzení, telefonický kontakt na rodiče,… 

zjistit základní dŧleţité informace o dětech - alergie, astma, omezení,… 

seznámit dětí s pravidly chování + vytvořit tabulku chování 

seznámit děti mezi sebou i se zaměstnanci, zapamatovat si jména – seznamovací hry 

zjistit očekávání dětí – diskuse, povídání s dětmi o táboře 

seznámit děti s prostory objektu – herna, šatna, jídelna, WC, … 



 

 

navodit tematickou atmosféru – výzdoba, šmoulí písničky,… 

spolupracovat ve skupinách - kolektivní činnosti a hry,… 

úspěšně odloučit děti od rodičŧ a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 

navodit dŧvěru 

odpočívat, relaxovat – odpolední odpočinek,… 

rozvíjet jemnou motoriku – stříhání, lepení, kresba, malba,… 

rozvíjet hrubou motoriku – běh, skoky, poskoky, … 

rozvíjet fantazii, představivost, kreativitu - konstruktivní, výtvarné, pohybové činnosti, 

hudební a hry,… 

rozvíjet paměť – seznamovací hry, rŧzné příběhy, povídání co jsme proţili 

rozvíjet vnímání – zrakové, sluchové,... 

rozvíjet fantazii -  výtvarné, pohybové činnosti, hudební a hry,… 

rozvíjet kreativitu - výtvarné, pohybové činnosti, hudební a hry,… 

rozvíjet postřeh - konstruktivní, pohybové činnosti, hudební a hry,… 

rozvíjet přesnost - konstruktivní, výtvarné, pohybové činnosti a hry,… 

rozvíjet rychlost - konstruktivní, pohybové činnosti a hry,… 

vyrobit si něčeho na památku – výroba trička 

slavnostně zakončit tábor, předání diplomŧ a výrobkŧ 

 

Do sestavování realizačního týmu jsem nezasahovala. Organizace se, kterou spolupracuji 

má své pracovníky, kteří mají jasně dané role a povinnosti v rámci takových akcí. Při reali-

zaci projektu jsem byla vedoucí tohoto příměstského tábora. Během akce byli vţdy pří-

tomní 2 - 3 vedoucí, kteří po celou dobu konání akce pracovali a byli v kontaktu s dětmi. 

Úkolem nebyla jen samotná práce s dětmi, ale i příprava jednotlivých činností, materiálŧ a 

pomŧcek pro dané činnosti.  

 



 

 

Zajištění ubytování, stravování.  

Shánění objektu pro plánovaný příměstský tábor nebylo potřeba. Centrum, které tábor rea-

lizovalo, má své prostory, kde se běţně akce takového charakteru konají. Organizace má 

velmi dobře zařízenou hernu. Dále je k dispozici tělocvična, která je dostatečně vybavena 

nejrŧznějšími pomŧckami, jako jsou podloţky, míčky, lavičky, balóny atd. Tuto místnost 

lze vyuţít i k odpolední relaxaci a odpočinku. Prostory zařízení poskytují také šatnu, toale-

tu a ústřední místnost, kde probíhají svačinky nebo rŧzné výtvarné činnosti. Také se zde 

nachází krytá terasa, krou je moţno vyuţít v případě nepříznivého počasí. V době oběda 

jsme navštěvovali restauraci, která se taktéţ nachází v budově, jako sídlo organizace. Tu-

díţ nebylo potřeba opouštět budovu a sloţitě se s dětmi přemisťovat. V okolí zařízení jsme 

s dětmi pro realizaci aktivit vyuţili parky a nedaleký les. 

Zajištění všech materiálů a sluţeb, které byly potřeba k realizaci tábora obstarávala orga-

nizace, dle poţadavkŧ uvedených v programu.  

K propagaci příměstského tábora byly vyuţity letáčky, které jsme rozmístili do mateř-

ských škol a spolupracujících organizací. Dále byly vyuţity webové stránky a Facebook 

organizace. Zmínku o plánované akci bylo moţné nalézt i v magazínu Zlín. Informovala 

jsem se, ţe organizace fundraising pro akce takového charakteru nevyuţívá. Podporu má 

ovšem ze strany města Zlína, která poskytuje jistou finanční pomoc tomuto zařízení. 

Organizace zajišťuje spolupráci, komunikaci s účastníky akce za pomocí e-mailu, pro-

střednictvím kterého zasílá zájemcŧm nejrŧznější informace a dokumenty týkající se akce. 

Účastníci mohou samozřejmě navštívit kdykoliv organizaci osobně. 

Práce týmu. Vymýšlení metodiky programu jsem si vzala na starosti já, ostatní pracovali 

na svých úkolech a povinnostech. V přípravné fázi projektu proběhla organizační schŧzka 

a proškolení o bezpečnosti. Schŧzka se konala 10. 6. od 15.30 v organizaci, která programu 

realizovala. 

Prŧběh schŧzky: 

15.30 – 16.00 – základní organizační instrukce k táborŧm 

16.00 – 16.45 – bezpečnost a hygiena práce 

16.45 – 17.30 – metodika a systematičnost her 

17.30 – 18.00 – příklady dobré praxe – aneb co vše se mŧţe hodit vědět 



 

 

PŘÍLOHA P II: SCHÉMA POLOSTRUKTUROVANÉHO 

ROZHOVORU 

1. ÚVODNÍ ČÁST 

 představení výzkumného šetření 

 ţádost o poskytnutí rozhovoru 

 ujištění o anonymitě 

 ţádost o souhlas pořídit zvukový záznam z rozhovoru 

 ověření, zda respondent s vytvořením programem skutečně pracoval 

Dobrý den, pozvala jsme si Vás z důvodu evaluace příměstského tábora VÝPRAVA 

ZA ŠMOULY, který je součástí mé BP. Chtěla bych Vás poţádat o poskytnutí ano-

nymního rozhovoru, týkajícího se tohoto tábora. Tento rozhovor má slouţit přede-

vším jako pomoc k evaluaci zmíněného tábora. Vaše zkušenosti a postřehy během 

realizovaného tábora mohou přispět k vylepšení stávajícího programu. Dále můţe 

pomoci vyvarovat se případným chybám v budoucnu, které se během realizace tábo-

ra vyskytly. Jde tedy o jakési vylepšení stávajícího tábora. 

 

 Bylo by tedy moţné rozhovor uskutečnit? 

 Souhlasíte s účastí na tomto výzkumném šetření? 

 Souhlasíte s nahráváním rozhovoru? 

 Mohl/a byste mi říct, popsat vaši funkci, jenţ jste v rámci tábora zastupoval/a?  

 

2. HLAVNÍ ČÁST 

DVO 1:  JAK HODNOTÍ VEDOUCÍ TÁBORA CÍLE PROGRAMU? 

 Jak jste spokojen/a s formulací cílů 

 Jak Vám vyhovovala stanovená doba pro plnění cílů u činností a aktivit?  

 Jak se vám dařilo plnit stanovené cíle?  

 



 

 

DVO 2: JAK HODNOTÍ VEDOUCÍ TÁBORA ČINNOSTI, AKTIVITY PROGRAMU? 

 Co si myslíte o výběru aktivit vzhledem k věku dětí?  

 Jak hodnotíte včlenění aktivit do programu? 

 Jak jste spokojena s vybavením potřebným k jednotlivým aktivitám?  

 Jak Vám vyhovovalo uspořádání okolí s ohledem na aktivity? 

 Jak hodnotíte spokojenost dětí s činnostmi?  

DVO 3: JAK HODNOTÍ VEDOUCÍ TÁBORA VHODNOST PROSTŘEDÍ PRO 

REALIZACI PROGRAMU? 

 Jak Vám vyhovovaly prostory, v nichţ se program realizoval?  

 Jak jste spokojen/a se zajištěním stravování během programu?  

 Jak hodnotíte atmosféru během realizace programu?  

 Jak jste spokojen/a se zázemím organizace?  

 Jak Vám vyhovovalo okolí s ohledem na aktivity?  

DVO 4: JAK HODNOTÍ VEDOUCÍ TÁBORA VHODNOST PROGRAMU VE 

VZTAHU K CÍLOVÉ SKUPINĚ? 

 Jak hodnotíte přizpůsobení programu vzhledem k cílové věkové skupině, které 

je určen?   

 Co si myslíte o výběru činností a aktivit ve vztahu k cílové skupině?  

 Povaţujete volbu pomůcek a materiálů ve vztahu k cílové skupině za vhod-

nou?  

DVO 5: JAK HODNOTÍ VEDOUCÍ TÁBORA PRÁCI S PROGRAMEM? 

 Jak se Vám orientovalo v programu?  

 Jak hodnotíte popis aktivit a činností v programu?  

 Je něco, co by Vám ulehčilo práci s programem? 

 Jak celkově hodnotíte práci s programem? 

 



 

 

DVO 6: JAK HODNOTÍ VEDOUCÍ TÁBORA PRÁCI REALIZAČNÍHO TÝMU? 

 Jak Vám vyhovoval počet osob v realizačním týmu tábora?  

 Jak jste spokojena se zapojováním členů realizačního týmu?  

 Jak hodnotíte komunikaci v týmu?  

 Měl/a byste  zájem se podílet na přípravné fázi programu?  

 

3. NAVAZUJÍCÍ ČÁST 

 Jaké bylo Vaše očekávání a na kolik se naplnilo?  

 Jak jste spokojena s průběhem akce?  

 Jaké jsou dle Vašeho mínění silné stránky realizovaného programu? 

 Jaké jsou dle Vašeho mínění slabé stránky realizovaného programu? 

 Co byste zlepšil/a nebo změnil/a? 

 

4. UKONČUJÍCÍ ČÁST 

 Chtěla byste zdůraznit nějakou oblast, o které jsme se nebavili? 

 

5. UKONČENÍ ROZHOVORU A PODĚKOVÁNÍ ZA ROZHOVOR 



 

 

PŘÍLOHA P III: ROZHOVOR  

Dobrý den. 

R: Dobrý den. 

Pozvala jsem si Vás z důvodu evaluace příměstského tábora VÝPRAVA ZA 

ŠMOULY, který je součástí mé BP. Chtěla jsem Vás pořádat o poskytnutí anonymní-

ho rozhovoru, týkajícího se tohoto tábora. Tento rozhovor má slouţit jako pomoc 

k evaluaci tohoto tábora. Vaše zkušenosti a postřehy během realizovaného tábora 

mohou pomoci vylepšit stávajícího tábor a také mohou pomoci se vyvarovat 

v budoucnu případným chybám, které se naskytly během realizace. Jde tedy o jakési 

vylepšení stávajícího tábora. Bylo by tedy moţné tento rozhovor uskutečnit?  

R: Ano. 

Souhlasíte tedy s účastí na tomto výzkumném šetření? 

R: Ano. 

Ještě bych se chtěla zeptat, jestli by bylo moţné rozhovor pro účely BP nahrávat. 

Nemusíte se ničeho bát, rozhovor proběhne anonymně. 

R: Ano, samozřejmě. 

Jak uţ jsem zmínila, tak Vy jste spolupracovala na realizaci příměstského tábora. 

Chtěla jsem se zeptat, jestli byste mi mohla říct, jakou funkci jste v rámci tábora za-

stávala, zastupovala. 

R: V rámci tábora jsem zastupovala funkci vedoucí tábora. 

Takţe jste pracovala s připraveným programem pro děti? 

R: Ano. 

Dobře děkuju. 

Dále bych se chtěla zeptat, jak jako vedoucí tábora hodnotíte cíle programu? Byla 

jste spokojena s formulací cílů? 

R: Ano, byla. Dle mého názoru byly cíle dostatečně konkrétní, pochopila jsem,…čeho 

mám tou aktivitou dosáhnout a…myslím si, ţe ve formulaci cílŧ nebyla ţádná chyba. 

Dále bych se chtěla zeptat, jak Vám vyhovovala stanovená doba pro plnění cílů u čin-

ností a aktivit. Jestli bylo vlastně dostatek času apod. 



 

 

R: Dostatek času na všechny aktivity byl. Někde se musel čas trošku poupravit z toho dŧ-

vodu, ţe zrovna na táboře, na kterém jsem zrovna pŧsobila jako vedoucí…byly děti zrovna 

mladšího věku, které nechápaly…přímo nepochopily, jak se to po nich chce ta aktivita, 

takţe se někde čas musel čas trošku zkrátit a nahradit se jinou aktivitou. A někde se čas 

musel naopak prodlouţit. 

Máte nějaké konkrétní aktivity, které třeba byly jako problém? 

R: Například u hry „Hogátino koště“. Konkrétně…zhruba po 10 aţ 15 minutách vysvětlo-

vání, děti nebyly schopné pochopit to, ţe se po nich chce, aby chytily to koště a…řekly na 

příklad svoje jméno nebo svŧj věk nebo…něco o sobě. Takţe se čas musel trochu protáh-

nout a nakonec se aktivita musela úplně zrušit, protoţe děti nepochopily, co se po nich 

ţádá. 

Dále by mě zajímalo, jak se Vám dařilo plnit stanovené cíle? 

R: Tak jak uţ jsem zmínila, vhledem k tomu, ţe děti byly menší, tak od některých aktivit 

se upustit muselo, jinak se ale cíle dařilo plnit. 

Dále bych se Vás chtěla zeptat, jak jako vedoucí tábora hodnotíte činnosti a aktivity 

programu. Co si myslíte o výběru aktivit vzhledem k věku děti? 

R: Tak jak uţ jsem zmínila, děti byly…menšího věku, takţe některé aktivity se musely 

opravdu úplně zrušit, ale jinak ty aktivity byly postavené dobře, byly postavené smyslupl-

ně, navazovaly na sebe a celkově ty hry byly dobře promyšlené. 

Můţete zmínit nějakou konkrétní aktivitu, která prostě jakoby nešla uskutečnit 

vzhledem k věku dětí? 

R: Jak uţ jsem zmiňovala, tak to bylo to „Hogátino koště“. Snaţila jsem se to nahradit i 

jinou aktivitou, například hrou „Rybičky, rybičky rybáři jedou“, kterou také nebyly schop-

ni pochopit…Tak jsem zkusila hru nebo…seznamovací hru s toaletním papírem, 

kdy…jsem děti naváděla sama, na co mají odpovídat, kolik informací o sobě mají říct. 

Čemu připisujete tento problém? 

R: Rozhodně to bylo tím, ţe děti byly opravdu moc malé. 

Jak hodnotíte včlenění aktivit do programu? Vhodnost, návaznost, smysluplnost a 

podobně. 



 

 

R: Tak, jak uţ jsem říkala, aktivity na sebe navazovaly velice dobře…bylo to smysluplné, 

jedna aktivita navazovala na druhou. Takţe si myslím, ţe včlenění aktivit do programu 

bylo velmi dobré. 

Dále bych se Vás chtěla zeptat, jak jste spokojena s vybavením potřebným 

k jednotlivým aktivitám? 

R: Vzhledem k tomu, ţe se program uskutečňoval v prostorách organizace XY, kde byla 

k dispozici tělocvična, byla tam k dispozici herna, takţe jsme měli k dispozici opravdu 

hodně pomŧcek, veškeré míče, padáky, tunely, lavice, míčky…všechno, na co si člověk 

vzpomene. 

Takţe není něco, co Vám tam vyloţeně chybělo při programu? 

R: Myslím si, ţe ne. 

Jak Vám vyhovovalo uspořádání okolí s ohledem na aktivity? Jestli byl ten prostor 

dostatečně prostorný apod. 

R: Vzhledem k tomu, ţe toho termínu tábora, na kterém jsem dělala vedoucí, se zúčastnilo 

pouze šest nebo sedm dětí, tak…ten prostor byl dostatečný. Aţ příliš. Ten prostor dostačo-

val…Kdyţ bylo pěkné počasí, tak jsme chodili s dětmi i ven do přilehlého parku, případně 

jsme jeli na výlet do lesa. Takţe i to okolí organizace XY bylo dostačující. 

Jak hodnotíte spokojenost dětí s činnostmi, které jste realizovali? 

R: Tak já si myslím, ţe přesto, ţe se od některých her muselo upustit, tak děti program 

bavil. Bavily je i hry, které jsem pouţila z programu. A děti celkově byly nadšené. 

Vzpomene si na některou konkrétní aktivitu, která děti opravdu nebavila, nebo neby-

lo moţné ji zařadit? 

R: Nechtěly dělat například hru „Kam tě šmoula plácne, tam se drţ“. Tu hru jsme zařadily 

přesto, ţe se děti ze začátku bály toho, ţe… si nějakým zpŧsobem ublíţí. Jeden chlapeček 

se nám dokonce rozplakal. Nicméně se nám ho podařilo uklidnit a děti do hry vtáhnout. 

Takţe nakonec vše proběhlo v pořádku? 

R: Ano. 

Další nějakou aktivitu si nevybavujete? 

R: Myslím, ţe uţ ţádná taková další aktivita nebyla. 



 

 

Dále bych se Vás chtěla zeptat, jak hodnotíte jako vedoucí vhodnost prostředí pro 

realizaci programu? Jak Vám vyhovovaly prostory, v nichţ se program realizoval? 

R: Jak uţ jsem říkala, uskutečňovalo se to v organizaci XY, kde jsme měli k dispozici jak 

hernu, tak tělocvičnu, která byla plně vybavena, stejně tak jako herna. Rŧznými míči, la-

večkami, tunelem, padákem a vším moţným. 

Takţe se v průběhu programu ţádný problém s prostory nevyskytl? 

R: Ne. 

Jak jste spokojena se zajištěním stravování během programu? 

R: Během programu jsme se stravovali v restauraci, v budově ve které organizace XY je. 

Děti byly s jídlem spokojené, velice jim chutnalo. My vedoucí jsme byly také plně stravo-

vány. Dostávaly jsme svačinky, dostávaly jsme rŧzné koláčky, ovoce. Na svačinky odpo-

ledne zeleninu, čerstvé pomazánky a obědy jsme měly teda v té restauraci. 

Takţe hodnotíte stravování jako vhodně zvolené? 

R: Ano, určitě.  

Dále bych se Vás chtěla zeptat, jak hodnotíte atmosféru během realizace programu? 

R: Tak já si myslím, ţe…atmosféra byla velice dobrá, aţ na ten první den, kdy docházelo k 

seznámení s dětmi, seznámení toho na, co jsou děti zvyklé, co děti umí, neumí. Zejména 

jsem se cítila docela ve stresu z práce se dvěma chlapci s dvojčaty, kteří neměli, aţ tak 

dobře vyvinuté ani stravovací návyky, ani hygienické návyky, takţe nám celkem chvilku 

trvalo, neţ jsme si na sebe zvykli. 

Takţe ten stres nepřipisujete tomu programu? 

R: Ne, určitě ne. 

Jak jste spokojená se zázemím organizace? S jejím prostředím, vybavením? 

R: Tak myslím, ţe organizace je…jak dobře situovaná ve městě Zlín v samém centru, tak 

je i dobře vybavená. Jsou tam prostory, ve kterých se děti mohou vydovádět. Jsou tam také 

prostory, kde…mŧţou děti odpočívat, takţe to zázemí té organizace je velice dobré. 

Zmínila jste, ţe je organizace dobře situovaná. Chtěla jsem se zeptat, jak Vám vyho-

vovalo tady to okolí s ohledem na aktivity? Tím myslím parky, lesy a podobně. 



 

 

R:  Já si myslím, ţe i kdyţ je organizace v samém centru Zlína, tak hned v blízkosti jsou 

dva parky, kam se s dětmi dalo jít. Určitě se s dětmi dalo jít na procházku i do centra Zlína 

i k řece Dřevnici. A nebo…se dalo vyjet autobusem na přilehlý Maják. 

Takţe jste tedy vyuţívaly toho okolí? 

R: Ano. 

Dále bych se Vás chtěla zeptat, jak hodnotíte jako vedoucí tábora vhodnost programu 

ve vztahu k cílové skupině. Jak hodnotíte přizpůsobení programu vzhledem k cílové 

skupině, které je určen? 

R: Vzhledem k tomu, ţe byl tábor určen  pro děti ve věku 3 aţ 7 let a nám se tam objevily 

dva nejmladší chlapci, kteří měli  3,5 roku a nejstarší holčička měla 6let, tak to věkové 

rozpětí  byl velmi znát…hlavně,  co se týkalo těch  aktivit, které zejména menší děti nedo-

kázaly pochopit a nedokázaly se jim přizpŧsobit, takţe se to muselo pojmout tak, aby se 

starší děti přizpŧsobily těm menším. 

Co si myslíte o výběru činností a aktivit ve vztahu k cílové skupině? 

R: Já si myslím, ţe ty aktivity v tom programu byly sestaveny velice dobře. Akorát…si 

myslím, ţe některé nejsou, aţ tak vhodné pro ty malé děti. 

Můţete zmínit nějakou konkrétní? 

R: Například…„Hogátino koště“…dále „Stavění šmoulích domečkŧ“ v lese, kdy děti ne-

pochopily, ţe po nich chceme, aby nosily nějaké klacíky, lístky atd. No a potom „Malá 

šmoulí olympiáda“, kdy vzhledem k věku dětí a vzhledem k počasí jsme to museli usku-

tečnit v tělocvičně. Sestavili jsme jim něco, jako opičí dráhu. A vzhledem k tomu, ţe ty 

děti byly menší, tak např. nepochopily to, ţe po nich….po těch dětech chceme, aby přes tu 

lavičku přešly….ale obešly ji místo toho. Nebo místo, aby prolezly tunelem, tak nevěděly, 

ţe do toho tunelu musí vlézt a podobně. 

To předpokládám byly zase ty menší děti? 

R: Ano  

Kolik měli tak let? 

R: 3,5 - 4, 5 

Povaţujete volbu pomůcek a materiálů ve vztahu k cílové skupině za vhodnou? Nebo 

za nebezpečnou? 



 

 

R: Myslím si, ţe ne, ţe všechny pomŧcky i materiály byl zvoleny vhodně, tak aby neohro-

ţovaly zdraví dítěte ani nikoho jiného. 

Vám konkrétně tam nic nechybělo v tom programu? Nějaké pomůcky nebo tak? 

R: Určitě ne. 

A nic byste neměnila? 

R: Ne. 

Dále bych se Vás chtěla zeptat, jak hodnotíte jako vedoucí táboru práci 

s programem? Jak se Vám orientovalo v programu? 

R: Vzhledem k tomu, ţe ten program byl postavený  pěkně, i co se týkalo…časového roz-

loţení, jednotlivých aktivit, tak orientace v programu byla snadná, všechno bylo pěkně 

rozepsané. 

Takţe jste neměla problém, ţe byste nevěděla…? 

R: Ne. 

Jak hodnotíte popis aktivit a činností v programu? Bylo to dostatečně popisné, sro-

zumitelné? 

R: Myslím si, ţe ano. Spousta her nebo spoustu her jsem viděla poprvé, přesto 

jsem…z programu dokázala vyčíst, co je cílem hry, jak tu hru mám děti naučit, co mám 

k tomu pouţít. 

Takţe Vám bylo jasné, co se po Vás chce? 

R: Ano. 

Je něco, co by Vám ulehčilo práci s programem? Co Vám třeba nevyhovovalo a po-

dobně? 

R: Myslím, ţe nic takového není. 

Jak celkově hodnotíte práci s tímto programem? 

R: Tak práce s programem byla jednoduchá. Vzhledem k tomu, ţe byl program velmi dob-

ře napsaný. Bylo jasně dané, který den, od jakého času, do kterého se bude dělat, jaká akti-

vita. Aktivita byla velmi dobře vysvětlená. Byly velmi dobře vysvětlené i cíle a metody té 

dané aktivity. Takţe při práci s programem jsem neviděla ţádný problém.  



 

 

Dále bych se Vás chtěla zeptat, jak hodnotíte jako vedoucí tábora práci realizačního 

týmu. Jak Vám vyhovoval počet osob realizačního týmu tábora? 

R: Vzhledem k tomu, ţe jsem k sobě neměla stálého…parťáka, který by mi pomáhal ce-

lých pět dní, tak se během těch pěti dní protočili tři osoby…se kterými jsme spolupracova-

la. Takţe nás bylo celkem 4 aţ 5 osob na realizaci. 

Vy jste tedy byla jediná stála a ostatní se k Vám přidával? 

R: Ano…tak, jak kdo měl čas. 

Jak to hodnotíte? Tady to střídání těch partnerů? 

R: Vzhledem k tomu, ţe s některými se mi pracovalo líp a s některými hŧř, tak bych byla 

radši, kdyby měla tu moţnost si vybrat jenom jednu osobu, se kterou bych pracovala ce-

lých pět dní. 

Jak jste teda spokojena se zapojením členů realizačního týmu? 

R: Jak uţ jsem říkala, s některými se mi pracovalo líp, s některými hŧř. Někteří se zapojo-

vali úplně stejně… jako já. Snaţili se dodrţovat program. Snaţili se mi pomáhat, jak moh-

li. Snaţili se taky, abychom se prostřídali např. při uspávání dětí, při hrách s dětmi, aby 

kaţdý měl taky chvilku času vydechnout. A někteří zas naopak…spíš nechali všechno na 

mně a jenom tak pozorovali, sem tam se připojili. 

Jak tedy hodnotíte komunikaci týmu? 

R: Myslím si, ţe i přesto, ţe se mi ti spolupracovníci měnili, více méně kaţdý den, tak 

jsme se nakonec dokázali všichni domluvit. 

Měla byste zájem se podílet na přípravě přípravné fázi programu? Například vymýš-

lení nebo propagaci a podobně? Co by Vás konkrétně bavilo? 

R: Tak podílet bych se určitě chtěla. Bavilo by mě vymýšlení určitě nějakých aktivit pro 

děti. Určitě by mě bavila i propagace, jak roznášení a tvorba letáčkŧ, tak propagace na in-

ternetu. 

Takţe příště byste se určitě ráda zapojila? 

R: Určitě. 

Jaké bylo Vaše očekávání a nakolik se naplnilo? 



 

 

R: Já jsem očekávala, ţe…ten tábor bude stejně fajn jako ten, kterého jsem se účastnila 

předtím. První den jsem byla docela hodně v šoku. Hlavně z těch dvou malých chlapcŧ. 

…Ale podařil se mi, s těmi dětmi s pomocí kolegŧ najít společnou cestu a myslím, ţe se 

naplnilo mé očekávání toho, ţe tábor bude fajn. 

Takţe jste spokojena? 

R: Ano. 

Chtěla bych se ještě zeptat, jste celkové spokojena s průběhem akce? Od začátku do 

konce. Jestli kromě tady toho, ţe jste se setkala dětmi, které Vám moc nerozuměly. 

Jestli jako tak celkově… 

R: Myslím si, ţe akce probíhala plynule. Jediné, co byl docela problém bylo to, ţe rodiče 

nedokázali dodrţovat stanovený čas, kdy děti měli přivést. Zejména jedna maminka vodila 

chlapce permanentně pozdě. Nicméně to neshledávám, jako chybu daného programu, ale 

uţ prostě jako chybu té maminky, ţe i přes několik opakování, ţe musí dovést chlapce 

v tolik a v tolik hodin, je v tolik a tolik hodin nepřivedla. Přivedla je třeba o 20-30minut 

později. Coţ nám zase zasahovalo do programu a museli jsme ten program nějakým zpŧ-

sobem přizpŧsobit. 

Jinak co se tedy týče toho programu, tak jste spokojená as průběhem? 

R: Ano. 

Dále bych se chtěla zeptat, jaké jsou dle Vašeho mínění silné stránky realizovaného 

programu? 

R: Za velmi silnou stránku programu povaţuji to, ţe…všechno bylo rozvrţeno do jednotli-

vých časŧ, takţe bylo jasně dané, ţe od určitého času se bude s dětmi cvičit, v určitou dobu 

mají děti svačinu…ţe pak mají zase nějakou aktivitu, potom je oběd, odpočinek, ţe potom 

jak se děti probudí, tak je zase svačina a zase nějaká závěrečná aktivita. 

Takţe přehlednost? 

R: Ano, ţe ten program byl velmi přehledný. Bylo jasné, co se s dětmi má dělat v tu danou 

dobu a v ten daný den. 

Také bych se chtěla zeptat, jaké jsou dle Vašeho mínění slabé stránky realizovaného 

programu? 



 

 

R: Tak za slabou stránku shledávám hlavně to, ţe v té organizaci byl záchod aţ na chodbě, 

kdesi za rodem, kam jsme s dětmi museli chodit. Znamenalo to tedy, ţe jsme program mu-

seli přerušit a museli jsme jít se všemi hromadně na záchod…Hlavně proto, ţe některé děti 

prostě nebyly schopné jít na ten záchod sami. A taky to, ţe některé děti byly malé a nedo-

kázali se ani sami najíst, takţe v době oběda v restauraci jsme museli některé z nich krmit. 

A ty další ve chvíli, kdy zjistili, ţe nemají tu stejnou pozornost, jako ty menší děti, tak si 

vyţadovaly stejnou pozornost, přestaly jíst taky a museli jsme je krmit taky.  

Takţe máte ještě něco, co se týče konkrétního programu, metodiky? 

R: Konkrétně té metodiky si myslím…ţe to ţádné slabé stránky nemá. 

Co byste zlepšila nebo změnila na tom programu? 

R: Vzhledem k tomu, ţe tam bylo více malých dětí, neţ těch větších, tak se ten odpočinek 

musel protáhnout. Takţe jsme jim protahovali odpočinek místo do dvou hodin do odpoled-

ne aţ do pŧl třetí…aby byly víc odpočaté, protoţe ty aktivity je zmáhaly mnohem víc, neţ 

ty větší děti, ale jinak bych nic neměnila.  

Chtěla bych se ještě zeptat, jestli byste ráda zdůraznila nějakou oblast, kterou jsme 

nezmínily. 

R: Tak rády bych zdŧraznila aktivity, které děti bavily asi úplně nejvíc. Jednalo se o výro-

bu triček, o výrobu šmoulích domečkŧ. Strašně je bavila hra „Unesení šmoulové“, kdy 

museli zachraňovat ty šmouly a já jsem si hrála na toho zlého Gargamela, který je k nim 

nechtěl pustit. Strašně moc je bavilo hledání pokladu pro, které se dokázali úplně maxi-

málně nadchnout…a bylo úplně jedno, jestli je tomu dítěti 3,5 roku nebo 6. Prostě byly 

úplně nadšené. Strašně se jim líbil Snoezelen, kdyţ jsme jim tam pustili nějaké světýlka, 

relaxační hudbu, tak byly úplně mimo. A strašně se jim líbily i šmoulí písničky, které ně-

kteří z nich znali, takţe si na to mohli i zatančit, někteří….A to je tak asi všechno. A ještě 

bych chtěla zdŧraznit, ţe jsme tam měli dva chlapce, kteří mluvili na pŧl česky, na pŧl an-

glicky, takţe bylo mnohdy problém se s nimi domluvit, někdy nerozuměli oni nám, někdy 

my jim, protoţe ty slova byly taková slátanina češtiny a angličtiny. Takţe bych doporučo-

vala…aby příště rodiče třeba upozornili na to, ţe ty děti nemluví úplně česky. A aby se 

mohli lektoři a vedoucí toho tábora připravit na to, ţe tam nějaké takové děti budou, aby 

případně jeden aspoň jeden z těch dvou vedoucích byl tím, který tím jazykem hovoří. Pro 

mě to problém nebyl, protoţe anglicky hovořím. 



 

 

Takţe je ještě něco, co byste chtěla zmínit nebo….? 

R: Já myslím, ţe je to všechno. 

Takţe já Vám děkuju za rozhovor. Na shledanou 

R: Na shledanou. 

 



 

 

PŘÍLOHA P IV: PROGRAM VÝPRAVA ZA ŠMOULY 

Pondělí  

Dopolední činnosti: 

od - do      stručný popis                materiál a pomŧcky         cíle                    metoda 

8:00- 

8:30 

Přijímání dětí - převzetí dŧ-

leţitých dokumentŧ od rodičŧ, 

zjištění případných alergií a 

dalších věcí, které děti nemo-

hou dělat, ukázání šatny, kde 

se mají děti převlíkat, kde si 

mohou nechat věci… 

Spontánní činnosti  

Aktivity neţ přijdou všechny 

děti 

seznam dokumen-

tŧ, které musí rodi-

če odevzdat,… 

…pomŧcky dle 

vybrané aktivity 

převzít děti od rodičŧ, 

informovat děti, zjistit 

základní dŧleţité in-

formace o dě-

tech,…seznámit děti 

s prostory organizace 

Slovní metoda 

(rozhovor) 

 

Seznámení dětí s pravidly - 

na záchod si vţdy říkáme a 

chodíme s vedoucím, před 

jídlem si umýváme ruce, kdyţ 

nás něco bolí hned to řekneme 

apod. - ptáme se dětí, co se 

smí a co ne. Budeme mít ta-

bulku chování. Na konci kaţ-

dého dne dostane kaţdý obrá-

zek podle toho, jak se choval 

ten den. Obrázek nalepíme do 

připravené tabulky. 

tabulka chování 

+ obrázky k tabul-

ce 

 

 

 

 

 

seznámit děti s pravidly 

chování 

Slovní metoda 

(vysvětlování, 

rozhovor) 

Pomoc s vyzdobením ná-

stěnky - kaţdé dítě si namalu-

je obrázek (šmoulí tématika) a 

podepíše si ho nebo mu po-

mŧţeme, pak obrázek připích-

ne na nástěnku a bude tam 

celý týden.  

pastelky, tvrdý 

papír, fixy apod. 

rozvíjet jemnou motori-

ku, fantazii, navodit 

tematickou atmosféru 

Praktická meto-

da (výtvarná 

činnost) 

Povídání s dětmi, na co se na 

táboře těšíme. 

 zjistit očekávání dětí Slovní meto-

da(rozhovor, 

diskuze) 

8:30– 

10:00 

Jmenovky - děti si sami vyro-

bí své jmenovky, dostanou 

nachystané jmenovky se 

šmoulou, které si vymalují, 

vystřihnou a podepíší (menším 

dětem pomŧţeme). Pomocí 

svíracího špendlíku (sichrhaj-

sky) pak jmenovky připevní-

tvrdý papír 

s obrázkem šmouli/ 

Šmoulinky, fixy, 

pastelky, voskov-

ky, nŧţky, připí-

náčky na jmenovky 

 

rozvíjet jemnou motori-

ku 

Praktická meto-

da (výtvarná 

činnost - mani-

pulování) 



 

 

me dětem na tričko. 

Dívky – jmenovka se Šmou-

linkou 

Chlapci – jmenovka se šmou-

lou 

 

Seznamovací hry: - (vţdy 

dětem nejprve názorně před-

vedeme) 

Koumákova síť – (Koumák 

našel klubíčko a napadlo ho 

vyrobit síť na ryby, pokusíme 

se mu pomoci - vytvořte si 

vlastní síť). 

Děti se posadí do kruhu. Jedno 

z nich dostane do ruky klubíč-

ko. Na signál hodí hráč 

klubíčko hráči sedícímu na-

proti němu a konec provázku 

drţí u sebe. Druhý hráč musí 

klubíčko chytit, jednou rukou 

uchopí provázek tak aby byl 

mezi ním a prvním hráčem 

propnutý - kdo chytí klubíčko 

představí se a hodí dále, kří-

ţem přes jiţ nataţený prová-

zek dalšímu hráči na proti 

sobě. Takto hra pokračuje aţ 

se všichni „zasíťují“. 

Hra se dá prodloužit ještě o 

opětovné "odsíťování", které 

začíná u hráče, kde síťování 

skončilo. Vedoucí může určo-

vat, komu se má klubíčko ho-

dit, ale to až se budou děti 

lépe znát.  

 

 

 

klubíčko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seznámit se, 

zapamatovat si jména, 

rozvíjet paměť, hrubou 

motoriku 

 

 

 

Slovní metoda 

(motivační vy-

právění) 

 

Praktická meto-

da (nácvik po-

hybových do-

vedností –

motorika) 

Příjmení 

Kaţdé dítě se představí pomo-

cí svého vlastního křestního 

jména + vymyslí si nějaké 

příjmení. Příjmení, které se 

například hodí ke křestnímu 

jménu (rýmují se, …), souvisí 

se skutečným příjmením či 

popisuje toho člověka – jeho 

fyzický nebo psychický stav. 

Příjmení mŧţe být jakýmkoli 

slovním druhem.  

Vedoucí může upřesnit podobu 

příjmení – jak má souviset s 

osobami či jakým má být slov-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seznámit se, 

zapamatovat si jména 

 

rozvíjet paměť, vnímání 

Slovní metoda 

 

 



 

 

ním druhem,…  

Házení balónem - dítě vţdy 

hodí balónek někomu, koho si 

vybere a musí pořádně nahlas 

říct jeho jméno.  

míč 

 

seznámit se, 

zapamatovat si jména, 

rozvíjet paměť, hrubou 

motoriku 

Praktická meto-

da (nácvik po-

hybových do-

vedností –

motorika) 

Který šmoula to je? - děti 

rozdělíme do dvou skupin. Je 

potřeba i dvou vedoucích, 

kteří budou drţet napnutou 

deku asi ve výšce ramen. Kaţ-

dá skupinka si sedne na jednu 

stranu za deku tak, aby sku-

pinky na sebe vŧbec nevidě-

ly!!! Hra mŧţe začít... kaţdá 

skupinka si v tichosti vybere 

jednoho hráče a dotyčný vy-

braný hráč si sedne těsně obli-

čejem k dece. Princip je v tom, 

ţe aţ budou oba vybraní hráči 

na svých místech vedoucí, 

kteří drţí deku ji pustí na zem 

a dotyční hráči se uvidí! Který 

hráč řekne dřív (zbývající 

členové skupinek nesmějí 

radit!) správné jméno toho 

druhého získává tím bod pro 

svoji skupinku a vedoucí opět 

mŧţou zvednout deku a hra 

pokračuje, opět si vyberou 

jednoho hráče… Které druţ-

stvo má víc bodŧ, vyhrává. 

deka     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seznámit se, 

zapamatovat si jména, 

rozvíjet paměť,  vnímá-

ní, postřeh 

Názorně de-

monstrační 

metoda (cílevě-

domé pozoro-

vání, práce s 

„obrazem“) 



 

 

Ptáčku, jak zpíváš? 

Děti jsou volně v prostoru 

(klek sedmo s hlavou na kole-

nou). Jeden hráč je poslán 

učitelkou za dveře a vyčkává 

tam na zavolání. Učitelka 

zatím z ostatních hráčŧ určí 

jednoho hráče (ptáčka), který 

po příchodu dítěte, které bylo 

za dveřmi, bude reagovat na 

jeho otázku: „Ptáčku jak zpí-

váš?“, citoslovcem: Píp. 

Ostatní hráči musí byt 

v naprosté tichosti, aby bylo 

ptáčka slyšet. Hráč, který byl 

za dveřmi, musí podle hlasu 

rozpoznat, které dítě, bylo 

ptáčkem - řekne jmého ptáčka 

Možná obměna: Ptáčci mohou 

měnit hlas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

seznámit se, 

zapamatovat si jména, 

rozvíjet paměť, vnímá-

ní, postřeh 

Názorně de-

monstrační 

metoda (před-

vádění, pozoro-

vání - naslou-

chání) 

Hledání míče - (Jednou si 

chtěli Šmoulinka, Nešika a 

další šmoulové hrát s Poetou, 

ale ten zrovna vymýšlel bás-

ničku a proto odhodil míč 

pryč, aby ho nadále už nevy-

rušovali, jenže míč se zatoulal, 

pomůžeme jím ho najít…) 

Jedno dítě jde za dveře a v 

místnosti, kde zbylé děti zŧ-

staly se schová míč. Jakmile je 

schován, je zavoláno dítě za 

dveřmi, které chodí po míst-

nosti a hledá schovaný míč. 

Ostatní v místnosti mu napo-

vídají slovy- mrzne (kdyţ je 

od míče daleko), přihořívá 

(kdyţ se k míči přibliţuje) a 

hoří (kdyţ ho najde). 

Míč rozvíjet vnímání Slovní metoda 

(motivační vy-

právění) 

 

Názorně de-

monstrační 

metoda (pozo-

rování - naslou-

chání) 

 

10:00 Svačina (hygiena )  uplatňovat základní 

kulturně hygienické a 

zdravotně preventivní 

návyky 

 

10:30

– 

11:45 

Procházka do parku 

Zaškleb se! Princip hry je 

stejný jako tichá pošta. Jeden 

pošle grimas. Cílem je co nej-

věrohodněji napodobit grimas 

tak, aby k "autoru" došel co 

 rozvíjet hrubou motori-

ku 

 

rozvíjet přesnost 

Praktická meto-

da (pohybová 

činnost) 

Dovednostně -

praktická meto-

da (uvědomělá 



 

 

 

Odpolední činnosti: 

od - do        stručný popis              materiál a pomŧcky           cíle                       metoda 

 

 

 

 

 

 

 

nejpodobnější.  imitace) 

12:00 Oběd (hygiena)  uplatňovat základní 

kulturně hygienické a 

zdravotně preventivní 

návyky 

 

12:30- 

14:00 

Odpolední odpočinek 

 

Podloţky relaxovat, odpočívat  

14:00 Budíček proběhne ve šmou-

lím rytmu za tónŧ šmoulích 

hitŧ. 

rádio, CD - šmoulí 

písničky 

probudit děti  

14:00 Svačina (hygiena)  uplatňovat základní 

kulturně hygienické a 

zdravotně preventivní 

návyky 

 

14:30 

– 

16:30 

Výroba triček - příprava trič-

ka – pouţití šablon, do trička  

vloţíme noviny, aby se nám 

neobarvila i druhá strana trič-

ka, nanášená barev pomocí 

houby (tupováním), na neo-

barvená místa mŧţeme nastří-

kat barvu pomocí rozprašova-

če, obličeje šmoulŧ dokreslí-

me po zaschnutí černým fixem 

na textil. 

Kdo bude mít tričko hotové, 

tak si vybere omalovánky 

šmoulŧ, které dáme po dokon-

čení na naši nástěnku. 

tričko bílé barvy, 

barvy na textil, 

černý fix na textil, 

šablonky s motivy 

šmoulŧ, houba, 

rozprašovač na 

barvu 

 

 

 

omalovánky šmou-

lŧ 

 

vyrobit si něčeho na 

památku 

rozvíjet jemnou motori-

ku, fantazii 

 

 

 

 

Dovednostně –

praktická, me-

toda produkční 

(ruční práce) 



 

 

Úterý 

Dopolední činnosti: 

od - do              stručný popis             materiál a pomŧcky        cíle                        metoda 

8:00- 

8:30 

 

 

 

 

Příchod dětí  Převzít děti od rodičŧ  

Spontánní činnost 

Skládání puzzle, malování, 

omalovánky, společenské hry 

v herně. 

Povídání s dětmi o jejich nála-

dě, jak se vyspali, na co se těší. 

pomŧcky dle vy-

brané aktivity- 

puzzle, pastelky, 

fixy, omalovánky, 

hry 

zjistit náladu dětí a je-

jich chuti do činností 
 

8:30 Spuštěním šmoulích písniček 

děti ukončují volnou činnost a 

uklízejí hračky. 

rádio, CD- šmoulí 

písničky  

ukončit spontánních 

činností, úklid hraček 
 

8:30– 

12:30 

Rozcvička – protaţení, např. 

protaţení hlavy, rukou, nohou, 

trupu, dřepy, kliky,… 

ţíněnka 

 

 

rozvíjet obratnost, po-

hyb, motoriku 

 

Dovednostně -

praktická meto-

da (uvědomělá 

imitace) 

Výlet do kouzelného lesa - u 

lesa si s dětmi zahrajeme hru. 

pokrývky hlavy, 

pití, svačina 

rozvíjet obratnost, po-

hyb, motoriku 

Praktická me-

toda-pohyb  

Kouzelník Gargamel (Gar-

gamel vymyslel kouzlo, po 

kterém zkamení každý, koho se 

dotkne, ale Gargamelovi se 

moc jeho kouzla nedaří a proto 

není toto kouzlo trvalé. Může-

me své kamarády zachránit 

jednoduchým trikem) 

Vybereme jedno dítě, které 

bude kouzelník - Gargamel, 

ostatní děti budou šmoulové. 

Kouzelník má za úkol pochytat 

co nejvíce šmoulŧ. Koho se 

kouzelník dotkne, zkamení a 

zŧstane v poloze, jaké se ho 

kouzelník dotknul. Zkameně-

lého šmoulu mohou ostatní 

šmoulové zachránit tak, ţe 

kolem něho oběhnou kruh 

(nebo ho podlezou). 

Svačina kolem 10:00 sbalená 

z organizace 

rozvíjet pohyb, rychlost, 

hrubou motoriku, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktické hry 

 

Praktická me-

toda-pohyb 



 

 

 

Odpolední činnosti: 

od – do         stručná popis                 materiál a pomŧcky           cíle                    metoda 

14:30 Svačina (hygiena)  uplatňovat základní kul-

turně hygienické a zdra-

votně preventivní návyky 

 

 

Stavění šmoulích domeč-

ku(Zlý čaroděj Gargamel na-

šel v lese šmoulí vesnici, kterou 

už tak dlouho hledal, ale nevě-

děl, že šmoulové jsou dnes 

stejně jako my na výletě. Hroz-

ně ho to rozhněvalo, když tady 

nenašel žádné šmouli, neboť je 

nemohl pochytat. Proto šmou-

lům jejich vesnici poničil. 

Šmoulové budou určitě smutní, 

až se vrátí z výletu domů. Do 

večera svoji vesnici nestihnou 

opravit, pomozme jim tedy a 

postavme pro ně v lese malé 

domečky, ať mají dnes v noci 

kde přespat, až se vrátí 

z výletu. Zítra si svou vesnici 

jistě dají do pořádku). 

Děti budou v lese stavit malé 

domečky pro šmouly, pouţít 

mŧţou vše, co v lese najdou – 

větvičky, mech, listí…ale je 

třeba upozornit na to, aby netr-

haly větvičky a listy se zdra-

vých stromŧ a keřŧ, aby brali 

jen popadané větvičky a listy.  

vše, co v lese na-

jdou – větvičky, 

mech, listí…ale je 

třeba upozornit na 

to, aby netrhaly 

větvičky a listy se 

zdravých stromŧ a 

keřŧ, aby brali jen 

popadané větvičky 

a listy!!! 

rozvíjet představivost, 

fantazii 

Praktická me-

toda (manuální 

činnost) 

12:30 Oběd (hygiena)  uplatňovat základní 

kulturně hygienické a 

zdravotně preventivní 

návyky 

 

13:00 Odpolední odpočinek Podloţky odpočívat, relaxovat 

14:30 Budíček proběhne ve šmoulím 

rytmu za tónŧ šmoulích hitŧ. 

rádio, CD - šmoulí 

písničky 

 



 

 

15:00– 

16:30 
Výroba šmoulích domečků 

(Každý z pohádek o šmoulech 

ví, jak šmoulí vesnice vypadá. 

My si dnes takovou šmoulí 

vesnici uděláme tady u nás) 

Děti dostanou šablonu 

šmoulího domečku mucho-

mŧrky. Děti si domeček ob-

kreslý, vystřihnou, nakreslý 

okýnko, dveře – dle fantazie, 

vybarví ho. Natrhají si malé 

kousky barevných papírkŧ, 

které zmačkají a poté je budou 

lepit na domeček. 

tvrdý bílý papír, 

barevné papíry 

(krepový), pastel-

ky, nŧţky, lepidlo 

 

 

 

 

 

 

 

rozvíjet jemnou motori-

ku, fantazii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická me-

toda (manuální 

činnosti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trička – děti, které nestihly 

předešlí den dodělat tričko 

budou nyní pokračovat. 

tričko bílé barvy, 

barvy na textil, 

šablonky s motivy 

(šmoulŧ) 

Vyrobit si něčeho na 

památku, rozvíjet jemnou 

motoriku, kreativitu 

Dovednostně –

praktická, me-

toda produkční 

(ruční práce) 

 

Středa 

Dopolední činnosti: 

od – do       struční popis                  materiál a pomŧcky                cíle                  metoda 

8:00- 

8:30 

Příchod dětí  převzít děti od rodičŧ  

Spontánní činnost 

Skládání puzzle, malování, 

omalovánky, společenské hry 

v herně. 

Povídání s dětmi o jejich nála-

dě, jak se vyspali, na co se 

těší. 

pomŧcky dle vy-

brané aktivity- 

puzzle, pastelky, 

fixy, omalovánky, 

hry 

zjistit náladu dětí a jejich 

chuti do činností 

 

8:30 Spuštěním šmoulích písniček 

děti ukončují volnou činnost a 

uklízejí hračky. 

rádio, CD- šmoulí 

písničky  

ukončit spontánních čin-

ností, úklid hraček 
 

8:30– 

10:00 

 

Rozcvička – protaţení, např. 

protaţení hlavy, rukou, nohou, 

trupu, dřepy, kliky,… 

Ţíněnka 

 

rozvíjet pohyb, obratnost, 

hrubou motoriku 

Dovednostně -

praktická meto-

da (uvědomělá 

imitace) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kam tě šmoula plácne, tam 

se drţ – jedno dítě má za úkol 

chytat ostatní. Koho se do-

tkne, tak ten přebírá roli a 

chytá ostatní, ale musí se po 

celou drţet tam, kde se ho 

předešlé dítě dotklo (noha, 

hlava, rameno, noha,…), neţ 

chytne někoho dalšího. 

 

 

 

 

 

 

rozvíjet hrubou motoriku, 

rychlost, obratnost 

 

 

 

Didaktické  

Hry 

 

Praktická meto-

da (nácvik po-

hybových čin-

ností) 

Šmoulí dovádění v tělocvičně 

-Opičí dráha – připravíme pro 

děti opičí dráhu, děti budou 

překonávat nejrŧznější pře-

káţky např.  

Balanční podložka Bosa – 

skok přes potok po kamenech 

Lavička – spadlí kmen stromu 

Švédské Bedny - hory 

Tunel – prŧchod ve skále, 

karimatky, pěnové balóny, 

kruhy,…dále skok snoţmo, po 

jedné noze, kotoul apod. 

lavička, kruhy, 

tunel, kruhy, švéd-

ská bedna, kari-

matky, Bosa pod-

loţka, podloţky 

 

 

 

 

 

rozvíjet obratnost, hrubou 

motoriku 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická meto-

da (nácvik po-

hybových čin-

ností) 

Šmoulinka uţ vaří makaro-

ny – pokusíme se děti naučit 

taneček „macaréna“ na písnič-

ku „ Šmoulinka uţ vaří maka-

rony“. 

rádio, CD – písnič-

ka „Šmoulinka už 

vaří makarony“ 

rozvíjet obratnost, hrubou 

motoriku 

Praktická meto-

da (nácvik po-

hybových čin-

ností) 

10:00– 

10:30 

Svačina (hygiena)  uplatňovat zákl. kulturně 

hygienické a zdravotně 

preventivní návyky 

 

10:30– 

11:45 

Procházka do parku 

Obíhání stromů - zasoutěţí-

me si, kdo oběhne stromy 

nejdřív, obměňujeme- např. 

klasický běh, skákání jako 

klokani, skákání po jedné 

noze, slalom mezi stromy). 

 

 

 

 

 

rozvíjet hrubou motoriku 

 

rozvíjet rychlost, pohyb, 

hrubou motoriku 

 

Praktická meto-

da (pohybová 

činnost) 

 

12:00 Oběd (hygiena)  uplatňovat zákl. kulturně 

hygienické a zdravotně 

preventivní návyky 

 

12:30- 

14:00 

Odpolední odpočinek podloţky,  odpočívat, relaxovat  

14:00 Budíček proběhne ve šmoulím 

rytmu za tónŧ šmoulích hitŧ. 

rádio, CD - šmoulí 

písničky 

  



 

 

Odpolední činnosti: 

od – do          stručný popis               materiál a pomŧcky             cíle                       metoda 

14:00-  Svačina (hygiena)  uplatňovat zákl. kulturně 

hygienické a zdravotně 

prev.  návyky 

 

14:30- 

15:15 

Snoezelen – multisenzorické 

místnost 

 

pomŧcky 

v multisenzorické 

místnosti 

relaxovat Názorněde-

monstrační 

metoda (pozo-

rování) 

15:15 – 

16:30 

Šmoulí modelování (ze sla-

ného těsta) Děti mŧţou vymo-

delovat cokoliv s tématikou 

šmoulŧ nebo stanovíme kon-

krétní postavičku atd. 

Hrnek hladké mouky 

Půl hrnku soli 

Půl hrnku vlažné vody. 

Do mísy nasypeme mouku, sŧl 

a dobře promícháme. Postupně 

přidáváme vlaţnou vodu. Těs-

to hněteme asi 15min. Pak 

těsto zabalíme do igelitového 

sáčku, aby nám neoschlo, a 

necháme odleţet 15 minut na 

chladném místě. 

Těsto mŧţeme uměle dobarvit 

přidáním potravinářského 

barviva. Barvivo přidáme na 

začátku, smícháme ho v pŧl 

hrnku vlaţné vody. 

mouka, sŧl a voda, 

na zdobení a otis-

kování rŧzné 

předměty – knof-

líčky, špejle, vi-

dličky, …  

 

 

 

 

 

 

rozvíjet jemnou motori-

ku, kreativitu, fantazii 

 

 

 

 

 

 

Produkční 

metoda (mode-

lování) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Čtvrtek 

Dopolední činnosti: 

od – do        stručný popis                 materiál a pomŧcky         cíle                         metoda 

8:00- 

8:30 
Příchod dětí  

 

 převzít děti od rodičŧ  

Ztracený šmoula (šmoula se 

ztratil, pomůžeme mu najít 

cestu zpět). 

Děti dostanou pracovní list na 

kterém je bludiště se šmoulou, 

pokusí se najít cestu 

z bludiště. 

Puzzle, malování, omalován-

ky, společenské hry v herně 

Povídání s dětmi o jejich nála-

dě, jak se vyspali, na co se 

těší. 

pracovní list – 

bludiště, pastelky 

 

 

 

 

 

 

 

rozvíjet jemnou motori-

ku, orientaci 

 

 

 

 

 

 

Písemná meto-

da (písemné 

cvičení) 

8:30 Spuštěním šmoulích písniček 

děti ukončují volnou činnost a 

uklízejí hračky. 

rádio, CD- šmoulí 

písničky  

ukončit spontánní činnos-

tí, uklidit hračky 

 

8:30 – 

12:30 

Malá šmoulí olympiáda – 

děti budou plnit jednotlivé 

úkoly. Po ukončení olympiády 

dostane kaţdé dítě diplom a 

medaili za účast na šmoulí 

olympiádě. 

Rozcvička – protaţení, např. 

protaţení hlavy, rukou, nohou, 

trupu, dřepy, kliky,… 

Svačina kolem 10:00 (sbalená 

z organizace) 

 Společný běh – zahá-

jení, oběhnout nějaký 

úsek v parku 

 Šmoulí běh ve dvoji-

cích 

 Šmoulí skoky do dálky 

 Skoky v pytli 

 Shazování kuželek mí-

čem 

 Skákání po jedné no-

ze, snožmo 

 Přenášení pingpongo-

vého míčku na lžíci 

píšťalka, křída (na 

vyznačování startu, 

cíle,…), balón, 

kuţelky, pytle na 

skákání, lţíce, 

pingpongové míč-

ky, diplomy, me-

daile 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozvíjet pohyb, obratnost, 

hrubou motoriku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická me-

toda (pohybová 

činnost) 



 

 

12:30 Oběd (hygiena)  uplatňovat základní kul-

turně hygienické a zdra-

votně preventivní návyky 

13:00 Odpolední odpočinek Podloţky odpočívat, relaxovat 

14:30 Budíček proběhne ve šmoulím 

rytmu za tónŧ šmoulích hitŧ. 

rádio, CD - šmoulí 

písničky 

 

 

Odpolední činnosti: 

od - do            stručný popis             materiál a pomŧcky              cíle                     metoda 

14:30- 

14:45 

Pozor na Azraela! (Kouzelník 

Gargamel poslal svého kocou-

ra Azraela, aby našel šmoulí 

vesnici, proto hrozí šmoulům 

nebezpečí. Vesnici může za-

chránit pouze kouzlo Taťky 

šmouly, ale k tomuto kouzlu 

potřebuje obrázek Azraela. Po 

tomto kouzlu bude šmoulí 

vesnice na čas pro Azraela 

neviditelná. Pomůžeme proto 

šmoulům, aby byli v bezpečí) 

Nachytáme si nastřihané ob-

rázky kocoura Azraela.  

Děti rozdělíme do dvou sku-

pin. Kaţdá skupina bude mít 

za úkol získat a poskládat 

obrázek kocoura  Azraela. Na 

povel vyběhne z kaţdé sku-

pinky první dítě pro jednu část 

obrázku Azraela, jakmile má 

dítě část obrázku, tak běţí zpět 

a předává štafetu dalšímu, 

který běţí pro další obrázek. 

Jakmile bude mít skupinka 

všechny části obrázku je po-

třeba z těchto částí poskládat 

obrázek (jako puzzle). 

Dále mŧţeme pouţít například 

obrázek kouzelníka Gargame-

la nebo obra Tlamouna,… 

nastříhaný obrázek 

kocoura Azraela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rozvíjet pohyb, jemnou, 

hrubou motoriku, spolu-

práci ve skupinách 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktická me-

toda (pohybová 

činnost) 

14:45  Svačina (hygiena)  uplatňovat zákl. kulturně 

hygienické a zdravotně 

prev. návyky  



 

 

15:15 – 

16:30 
Výroba kouzelného lektvaru 
Kaţdé z dětí si vyrobí kouzel-

ný lektvar, který poté mŧţe 

vypít. 

Kaţdý si do sklenice nalije 

vodu, přidá potravinářské 

barvivo a nakonec přihodí 

šumivou tabletu (vitamín C ½ 

- 1 tablety). 

voda, potravinář-

ské barvivo, šumi-

vé tablety 

 

 

rozvíjet fantazii 

Výroba šmoulů – roličku od 

toaletního papíru natřeme 

modrou barvou a necháme 

zaschnout. Rozdáme si obráz-

ky se šmouli (šmoulí obličej), 

které vykreslíme a vystřihne-

me. Kdyţ trubička uschne, tak 

nalepíme vystřiţený obličej 

šmouli k roličce (tělu), ustřih-

neme si bílý prouţek papíru a 

nalepíme - tričko, Dále mohou 

děti dokreslit ruce,… 

rulička od toaletní-

ho papíru, vodové 

barvy, obrázek 

hlavy šmouli, bílý 

prouţek papíru, 

nŧţky, lepidlo, 

pastelky 

 

 

 

 

 

rozvíjet jemnou motoriku, 

tvořivost, fantazii 

Dovednostně -

praktická me-

toda (manipu-

lování) 

 

Pátek 

Dopolední činnosti: 

od - do            stručný popis             materiál a pomŧcky             cíle                       metoda 

8:00- 

8:30 

Příchod dětí  převzít děti od rodičŧ  

Spontánní činnost 

Hry v herně - puzzle, hrač-

ky,… 

puzzle, omalován-

ky, pastelky,… 

  

8:30 Spuštěním šmoulích písniček 

děti ukončují volnou činnost a 

uklízejí hračky. 

rádio, CD- šmoulí 

písničky 

ukončit spontánní činnos-

ti, uklidit hračky 

 



 

 

8:30 – 

12:30 
Hledání šmoulího pokladu. 

(Šmoulové zjistili, že při naší 

první návštěvě v lese jsme pro 

ně postavily domečky na 

oplátku pro nás, jako poděko-

vání připravili poklad) 

Opět vyjedeme k lesu/na hřiš-

tě/do parku. Procházkou dě-

tem povídáme o pokladu, kte-

rý pro nás schovali šmoulové 

v lese. Procházkou budeme 

plnit úkoly.  

Svačina kolem 10:00 sbalená 

z organizace 

pokrývky hlavy, 

pití, svačina, po-

mŧcky 

k jednotlivým úko-

lŧm 

 

 

 

 

 

 

rozvíjet kreativitu, před-

stavivost, motoriku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Didaktické hry, 

praktické hry 

První úkol - Sběr šmorŧvek 

(borŧvek) – natrháme malé 

kousky krepového papíru a 

uděláme z nich malé kuličky 

(borŧvky), které rozmístíme 

po place, na signál mají děti za 

úkol posbírat co nejvíce „šmo-

rŧvek“ 

krepový papír – 

šmorŧvky 

 

 

 

rozvíjet jemnou motoriku Praktická čin-

nost 

(manuální čin-

nost) 

Druhý úkol – postavit společ-

ně pro šmouli domeček 

les a v něm větvič-

ky, listí, kapradí 

apod. 

rozvíjet fantazii, kreativi-

tu, spolupráci 

Praktická me-

toda 

(manuální čin-

nost)  

Třetí úkol- (šmoula Poeta tuze 

rád zpívá, proto mu zazpíváme 

písničku nebo řekneme bás-

ničku) -- zazpívat nebo říct 

básničku 

 rozvíjet výslovnost, ver-

bální projev, 

Slovní metoda 

Čtvrtý úkol- strefování se šiš-

kami do stromu, kde je při-

pevněný obrázek s některým 

hrdin, který škodí šmoulŧm. 

Kaţdý má za úkol najít si 5 

šišek a těmi se bude strefovat 

do určeného stromu (aby 

šmoulové věděli, že se doká-

žeme sami ubránit šiškama) 

větší obrázek Gar-

gamela, kocoura 

Azraele, Čaroděj-

nice Hogáty, obra 

Tlamouna, šišky z 

lesa 

 

rozvíjet motoriku, přes-

nost 

Praktická me-

toda (pohybová 

činnost) 

Pátý úkol – postavíme se do 

kruhu a společně zkusíme  

zatancovat taneček, který jsme 

se naučily na písničku „ 

Šmoulinka už vaří makarony“. 

 rozvíjet motoriku Praktická čin-

nost (pohybová 

činnost) 



 

 

Bitva o Šmoulov - celý 

Šmoulov se rozdělí na dvě 

části a ty budou bojovat proti 

sobě. Kaţdý ze šmoulŧ dosta-

ne na rameno přidělaný fábo-

rek a úkolem bude strhnout 

fáborek soupeři, čímţ ho vy-

řadí ze hry. Pokud se tak sta-

ne, "oškubaný" šmoula na-

vštíví oţivovací stanici, kde 

dostane fáborek nový a mŧţe 

opět vyrazit do boje. Ţivotŧ 

má kaţdý ze šmoulŧ celkem 

pět.  

lepší terén, barevné 

fáborky např. pás-

ky z krepových 

páskŧ 

rozvíjet rychlost, přes-

nost, motoriku 

Praktická me-

toda (pohybová 

činnost) 

12:30 Oběd (hygiena)  uplatňovat zákl. kulturně 

hygienické a zdravotně 

prev.  návyky 

 

13:00- 

14:30 

Odpolední odpočinek Podloţky odpočívat, relaxovat  

14:30 Budíček proběhne ve šmoulím 

rytmu za tónŧ šmoulích hitŧ. 

rádio, CD - šmoulí 

písničky 

  

 

Odpolední činnosti: 

od – do            stručný popis                materiál a pomŧcky               cíle                   metoda 

14:30- 

14:45 

Unesení šmoulové – (Zlý 

kouzelník Gargamel unesl 

šmouly a vězní je na svém 

hradě, pomůžeme je zachrá-

nit). 

Do vymezeného prostoru 

(hradu) o prŧměru asi jednoho 

metru rozházíme papírové 

obrázky šmoulŧ (unesení 

šmoulové). Paní učitelka určí 

jedno dítě, které bude Garga-

mel, a to pŧjde hlídat šmou-

li(obrázky) do vymezeného 

prostoru (hradu). Ostatní děti 

se budou snaţit „Gargamelo-

vi“ co nejvíce šmoulŧ sebrat 

(mohou však brát vţdy jen 

jednoho šmoulu). Koho se 

však „Gargamela“ při odebí-

rání šmoulŧ dotkne, ten vypa-

dává ze hry. Hře určíme časo-

vý limit. Děti se mohou v roli 

kuţele na vytyčení 

herního prostoru, 

20 aţ 30 obrázkŧ 

šmoulŧ 

 

 

 

rozvíjet hrubou motori-

ku, pohyb, spolupráci 

Praktická metoda 

(pohybová čin-

nost) 



 

 

„Gargamela“ vystřídat. 

14:45  Svačina (hygiena)    

15:15 – 

16:00   

Šmoulinka parádnice 

Výroba náramkŧ z brček. Brč-

ka nastříháme na válečky, 

které si pak děti budou navlé-

kat na šňŧrku a tak vznikne 

dětský náramek, náhrdelník. 

Korálky (nastříhaná brčka) si 

děti mohou pomalovat. Mo-

hou si udělat korále na krk i 

náramek na ruce. 

nŧţky, brčka, fixy, 

šňŧrka 

 

vyrobit si něčeho na 

památku, rozvíjet krea-

tivitu, jemnou motoriku 

Praktická metoda 

(výtvarná činnost) 

16:00 -  

16:30 

Předávání diplomů- Předáme 

dětem slavnostně diplomy, 

pogratulujeme jim. 

Po předání dáme dětem do-

hromady všechny výrobky, 

které si během týdne vyrobily. 

Jak si po děti chodí rodiče, 

postupně je předáváme a lou-

číme se. Zkontrolujeme, zda si 

dítě vše sbalilo.  

Diplomy slavnostně zakončit, 

předat diplomy a vý-

robky, které děti během 

týdne vytvořily, rozlou-

čit se s dětmi 

 

 

Doplňkové aktivity: 

 Ţidle do kruhu s hudbou 

Ţidle jsou poskládány do kruhu s opěrátky do středu kruhu. Ţidlí o jednu méně, neţ počet hrá-

čŧ. Hráči chodí kolem ţidlí (vnějším kruhem kolem ţidlí). Vedoucí hry hraje na kytaru či vy-

dává jiný trvalý zvuk, který nenadále přeruší. Přerušení zvuku je pokynem pro děti, aby si 

rychle sedly. Na koho ţidle nezbyde, vypadne ze hry a sebou si odnese i jednu z ţidlí z kruhu. 

Hra končí s poslední ţidlí a vítězem hry. 

 Kuba řekl   

Jedno z dětí stojí před skupinou dětí a vyhlašuje: Kuba řekl: vzpaţit, Kuba řekl: dřep, … Při-

tom sám tyto pohyby předvádí. Děti však musí pohyb zopakovat pouze tehdy, kdyţ to řekl 

Kuba. Pokud ne, (dítě řekne jen dřep a ne Kuba řekl dřep) pokyn splnit nesmí. Kdo se splete, 

musí se opravit, vypadavá ze hry nebo vystřídá vyvolávače. 

 

 



 

 

 Tichá pošta 

Hráči sedí v kruh nebo za sebou. První si vymyslí nějakou zprávu a pošeptá ji sousedovi, který 

ji pošeptá dalšímu dítěti. Hra pokračuje, neţ se zpráva tiché pošty dostane k poslednímu hráči. 

Poslední hráč vysloví zprávu, která k němu dorazila a hráč, který zprávu vyslal poví, co ve 

skutečnosti řekl.  

 Chodí pešek okolo 

Hráči sedí v kruhu čelem dovnitř v předklonu. Jeden z hráčŧ obchází kolem kruhu a říká: 

„Chodí pešek okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj koukne, toho pešek bouchne“. Hráč, 

který obchází kolem kruhu pohladí jedno z dětí. Dítě, které sedělo a bylo pohlazeno musí chyt-

nou dítě, kterým bylo pohlazeno. Dítě, které říkalo: „Chodí pešek….“ se nyní snaţí obsadit 

volné místo spoluhráče, čímţ se zahrání. Pokud se nestihne zachránit a dítě ho chytí, opět cho-

dí kolem kruhu, v opačném případě si děti vymění role. 

 Horký brambor  

Děti rozdělíme do dvou skupin a kaţdá skupina obsadí polovinu hrací plochy. Kaţdý z hráčŧ 

má nějaký míč (tenisák, molitanový, gumový míč). Na povel pošlou všichni hráči svŧj míč po 

zemi na soupeřovu polovinu. Jakmile se přikutálí po zemi soupeřŧv míček, pošle ho hráč oka-

mţitě zpět, a tak pořád dokola. Vítězí to druţstvo, které má u sebe méně „horkých míčkŧ“. 

 Hra na vláčky 

Hráči se postaví do kruhu, kaţdý z hráčŧ představuje jeden ţelezniční vagon. Kaţdý hráč vidi-

telně označí své místo, kde stojí. Ve středu kruhu stojí jeden hráč-lokomotiva, který se libovol-

ně pohybuje od jednoho dítěte („vozu“) k druhému. U koho se zastaví, ten se k němu připojí a 

musí ho následovat. Takto potom vlak „jezdí“ a zvětšuje se. Kdyţ uţ je dost dlouhý, lokomoti-

va nečekaně hvízdne a kaţdý hráč („vŧz“) skočí na jedno z označených míst. Jeden z hráčŧ 

zŧstává bez místa a stává se novou lokomotivou. 

 


