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1.

BýtVedoucím

G0Vás to napadlo?

Vsaďme se,že tuhle nebopodobnou otázku slyšel snad každý, kdo

jednoho dne prohlásil, že vede, nebo chce vést nějaký dětský oddíl

či kroužek. Doma, od kamarádů, manželky, na pracovišti. Podotáz

kou bývápodezření:Co z toho ten člověk má, nebo chce mít? Kolik

za to bere ?Natu se dávětšinou odpovědětjednoduše: NIC.Ovýjim

kách až dál. Na tu základní–proč se člověkrozhodne dát a doslova

obětovat svůj volný čas nějakým „cizím dětem“–je odpověď složi

tější.

Síla vlastních zážitků

Mnozí dělají tuto práci nejspíšproto,že samivyrůstaliv nějakém solidním

oddíle. Co nakonec zachránilo dodnes leckým zatracované sdružení Pionýr?

Lidé, kteřív něm avjeho oddílech prožili to,počemtouží asi každý–kama

rádství, partu lidí, které to bavilo, někteří tu našli i své životní partnery

Povinnou mocenskou ideologii brali spíšjakohořkouzálivkunatom, co chut

nalojim i svěřeným dětem.A co nakonecživilo po desetiletích pronásledová

ní a stíhání junáky? Jistě i přitažlivá idea skautingu. Ale pokud některé

znáte,řeknou vám,že zase ty dávné společné zážitky z táborů a kluboven,

kamarádství a radost.

Takoví lidé se samozřejmě vracejí a někdy snad ipodvědomě chtějí vrátit

dalším generacím to, co považujíza správné a potřebné.

Někdo se možná „nechal přesvědčit“. Třeba k tomu, aby vedl nějaký

zájmový kroužekve škole, kam chodíjeho dítě. Nezatracujme takové– když

to budou dělat poctivě, udělají kus užitečné práce a nemělo by vadit ani to,

že si možná přivydělají pár stovek navíc.

Jsou zapotřebí jistěi idealisté z různých hnutí– náboženských, ekologic

kých, humanitárních a charitativních, zapálení pro věc a chápající, že bez

vlivu na děti a mladé lidi jejich ideály a přesvědčení uschnou azajdou.



Nemluvěužo sportovních nadšencích milujících svůj sport taksilně,že mu

obětujívětšinučasupřiproháněníklukůa děvčatna hřištích av tělocvičnách.

Pochopitelně: běžný občan takové lidi chápat nemusí právě proto, že je jen

běžný.A pochopí-li někdy, určitěz průměruvyskočí–ačasto i pomůže.

0ddíl, kroužek, klub,tým – malá dětská skupina

Býtvedoucímjakéhokoli oddílu, kroužku, klubu, sboru,týmu(ajakévšech

ny názvy dáváme malým, ale organizovaným dětským skupinám),to není jen

funkce s oprávněním nosit na sobě případně v nějakém sdružení stejnokroj

azískaná vyznamenání. Jde o děti ajde o jejich výchovu v čase, který patří

hlavně jim (ajejich rodičům).

Ajakéty děti a mladí budou?Na to se přece ptajíi mnozíprůměrní obča

né: „Uživí násvůbec, až zestárneme?“ děsí se často,

Ukazuje se,že správnou odpověď hledajíprávě ti, kdo pro děti dělají dob

rovolně něco víc, nežje v jejich povinnostech. Ti, kteřívědí,že dnešní mládí

bude takové,jakýmje naučíme být.

A co vlastněVedeme, nebo chceme vést?

Oddíl,zájmový kroužek, klub,sportovnítým,uměleckýsouborve své obci,

partu dětí, která se stará o přírodu, skupinu dětí, která vznikla na inzerát

s cílem prožítzajímavé prázdniny u nás či vzahraničí? Užívejme v této pub

likaci nadále označenímalá dětská skupina.

Vtermínech, coje co,je chvílemi nejasno. Určitěje rozdíl mezi oddílem

kopanéznámého sportovního klubu a oddílem skautských světlušek.

Oddílv dobrovolných dětských sdruženích se chápe zpravidlajako pevná

organizační jednotka bez právní subjektivity podřízenájinému vyššímu cel

ku (např. skautskému středisku, pionýrské skupině, ve sdružení Duha Duži

ně). Oddíly těchto sdružení mají také za úkol naplňovat a realizovat přímo

s dětmi a mladými lidmi jejich výchovné cíle a poslání.

U oddílů se předpokládá stálejší členství, širší okruh zájmů,forem a me

tod činnosti, různé tradice, vnitřně stanovené povinnosti členů, vnitřní hie

rarchie vedení, nezřídkai přiměřený podíl dětských členů na tvorbě a reali

zaci oddílových programů.

Kroužekje spojován spíše s ryze zájmovou činností (taneční kroužek, čte

nářský kroužek, kroužek dovedných rukou apod.). Jde tedy o zaměření na

konkrétnízájem o určitou oblast lidskéčinnosti, bez nároků na širší spekt
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rum dalšíchzájmů (i když malým čtenářům jistě neuškodí, když si občas pro

cvičí svá těla a roztomilým tanečnicím zase přečtení zajímavé knížky).Zatím

co oddíly jsou spíše doménou dobrovolných sdružení dětía mládeže, kroužky

se objevují většinou při školách, domech dětí a mládeže (tady připomeňme,

že veškeré postupy uváděnév této knížečce se týkají také vedoucích zájmo

vých útvarů domů dětí a mládeže, ale i příležitostných akcí těchto zařízení)

a některých zájmových organizacích a svazech.

Klub je moderní a možná i trochu módní termín pro sdružování dětí

a mladých lidí, kde hlavnízásadouje dobrovolnost účastipodle zájmujedno

tlivých účastníků. Kromě základních pravidel bezpečnosti účastníků zde

obvykle chybí nějaké členskézávazky a povinnosti.Zdá se,že právě klubová

Členové malých dětských skupin si do života odnášejí nezapomenutelné zážitky
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činnost v posledním období láká děti i mladé lidi víc než přece jen pevnější

struktury organizovaných sdružení.

Tým se nejčastěji užívá ve sportovních aktivitách. Týmy se ale utvářejí

také v různých institucích a sdruženích k zajištění určitého definovaného

úkolu, pro reprezentaci v soutěži, která se sportem nemá nic společného.

Zájezdovéatáborové dětskéskupiny organizujízpravidla cestovní kan

celáře nebo různé společnosti kzajištění dětské rekreace. Nezáviďmetěm, kdo

je vedou,že to nedělajízadarmo. Jejich zodpovědnost je stejnájako uvedoucích

oddílů, kroužků a klubů. Stejná musí býtijejich příprava a kvalifikace. Navíc

ale musejíčelit nebezpečí„dětí na inzerát“.Tyto skupiny sezpravidla scházejí

párkrát před zahájením akce, někdyaž doslova u autobusuči na letišti. Děti se

často neznají, pro vedoucíjsou to nepopsané listy–a někdyičasované bomby,

o nichž nelze tušit, kdyvybuchnou a spáchají nějaký maléra škodu. Informa

ce rodičů, kteří si to přece zaplatili, nemusejí býtvždypřesné(o tom i v dalších

kapitolách)–přece nepřiznají, že jejich potomek má trojku z chováníza krá

deže ve školníšatně.Ototěžší to mají jejich vedoucí. Věřme,že provozovate

létěchto aktivit si vedoucí opravdu vybírají podle jejich zkušeností, kvalifika

ce, znalostí o práci s dětmi–a nejen na inzerát.

Dodejme ještě,že po vstupuČeska do Evropské unie se přirozeně rozšiřu

je spektrum zahraničních zotavovacích akcí. Ty obvykle kladou na

vedoucí dětských skupin vyšší nároky nežakcetuzemské. Přibývajíjim další

povinnosti a předpisy. Rozsah této brožury nám nedovoluje věnovat se jim

dopodrobna.V dostatečné míře je všaktato tematika podchycena v publika

ci Tábory a jiné zotavovací akce – průvodce jejich přípravou, kterou IDM

MŠMTvydal v roce 2004

Jak si s dětmi říkat,jak se 0sl0V0Vat?

Ty neh0 Vy?

Vedoucí z dětských sdružení mají odpověď na tuhle otázku jednoduchou.

Podle zvyků a tradic svých oddílů mají často různé přezdívky a dovolují

dětem, abyjim tykaly.

Zažité ve školství samozřejměje,že pedagogům se uctivě vyká.Vprostře

dívolnočasových aktivitje odpověďpřece jen složitější. Směšně může vypa

dat osmnáctiletá slečna vedoucí, která se od -náctiletých členek svého oddílu

dožaduje vykání, stejnějako podivně na některé lidi působí, když šestiletý

špunttyká šedovlasému starci.
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Ve škole vykání podle zažitého úzu podporuje a vytváří autoritu pedago

gů. Otázkou je, nakolik vykání podporuje autoritu vedoucího oddílu před

dětmi vjejich volném čase –zdaji naopak nesnižuje ve smyslu zformalizo

vánívzájemných vztahů.Zpraxe známe mnoho vedoucích,jimžbez ohledu

navěk dětitykají,apřitomjejich slovo aněkdyi pohled majícharakterzáko

na a příkazu. Známijsou i vedoucí, kteří na tyknutí nereagují a neslyší–

a o nějaké kázni a pořádku podjejich vedením lzejen pochybovat.

Třetí variantou někdy bývá,že tykání je povolenojen spolehlivýmčlenům

oddílu, zatímco nováčci sije musejí nějakzasloužit.

Přezdívky

Ve velkých a uznávaných sdruženích dětía mládežejsou přezdívky běžné,

někdy se zdá,že skoro povinné. Určitě mnozíznáme přezdívku spisovatele

a mnohaletéhovedoucí oddílu Jaroslava Foglara–Jestřáb. Byl na ni hrdý do

posledních chvil svého života. Přišel kní přitom vlastně náhodoujako kluk:

skautovat začal v oddíle Jestřábů, kde bylijeho starší bratr. Moc se mutam

ale nelíbilo, vyprávělv rozhovoruproznámýdeník. „Staršíhoši měli svésta

rosti a bavili se na schůzkách o svých problémech–aměto nebavilo. Našel

jsem si pak jiný oddíl (ten pozdějii vedl– pozn. aut.),atamjsem dostal pře

zdívku Jestřáb, protožejsem přišel od Jestřábů.“

Oslovení příjmením asi každému připadne jako dost úřední. Dětem

může připomenout přísnou učitelku víc než staršího kamaráda–kamarád

ku vedoucí.

Přezdívky vedoucíchi dětí vznikajíve společné činnosti někdyjaksi sa

movolně. Obvykle vyjadřují nějakou výraznou vlastnost, připomínají událost,

již její nositel způsobil, různěkomolíjména apříjmeníčlenů oddílu. Např. už

nejednoujsmena různých nádražíchz odjíždějících dětských skupinzaslech

li osloveníŠámot. Čti obráceně a je to jasné. Co také dělat, když se v oddíle

sejdou tři Tomášové aje třeba je nějak odlišit. Záleží na zvycích různých

sdružení, ale zdá se, že okamžité přidělení nějaképřezdívky novémučlenovi

neníto nejlepší,čím ho můžeme poctít. Někdyho nevědomkymůžeme iura

zit nebo naštvat.

Začínající vedoucíby tedy spřezdívkamineměli spěchat, ony nějaké vznik

nou. Dbát bychom ale měli nato, aby nebyly hanlivé a urážlivé,i když sám

jejich nositel neprotestuje. Cestující ve vlaku s naším oddílem jistě trochu

vyděsí, kdyžvedoucízačne volat: „Čuňasi, kde jsi?“ Hrubost, ani v náznaku,

zkrátka do správných oddílů nepatří.

Nevíme-li si rady, máme pořád k dispozici k oslovení dětí jejich křestní

jména. Například užzmíněnýTomášmůže být nejen Šámotem, ale iTomem,

Tomíkem,Tomáškem,Tomym... Jak se komu líbí.



2.

Základy pedagogiky a psych0l0gie

při Vedení dětí

VyChOVáVáme

Nyní sibudeme všímatprocesů, které se odehrávajív malé skupi

ně dětí a mohou ovlivnit jejich vývoj. Činnost a život v občanských

sdruženíchje doménouvolného času. Jeho naplňovánía organizace

mápodstatnývýchovnývliv.Vedoucí se pakvedle rodinya školyvý

znamněpodílínaformování osobnosti dítěte.Uvažujme proto ospo

lupráci s nejvýznamnějšími výchovnými činiteli.

Z hlediska vedoucího bude zásadní navázání vztahu s rodiči svě

řených dětí.Seznámeníse sjejich názory,postojia představaminám

pomůže lépe pochopit život konkrétního dítěte. Různá občanská

sdruženía další instituce pracující s dětmivevolném čase se různou

měrou snaží o vytvoření vazeb mezi oddílem, kroužkem, klubem či

sborem a rodinou. Mnohdy se rodinnípříslušníci přímo zapojují do

činnosti, organizují akce,zajišťují propagacia dopravu,pomáhají se

stavbou tábora, údržbou materiálu,výrobou pomůcek,zlepšováním

táborové základny a podobně. Jinde jsou kontakty minimální. Ve

všech případech je však nanejvýš žádoucí získávat od rodičů sou

hlas s účastíjejich dětí najednotlivých akcích,informace ozdravot

ních čijiných potížích, omezeních, užívaných lécích a dalších indi

viduálních odlišnostech. Tyto základní zásady budouještě zmíněny

v kapitolách o zdraví a právních předpisech.

Vychováváme-li, ujasněme sinejprve základní prostředky, kterénámktomu

slouží. Pro upřesněníuvádíme na konci kapitoly zvlášťněkterézákladní pojmy,

Čeho chceme dosáhnout?

Pustíme se do vedení skupiny dětí. Jaké budou naše prvníúvahy?Zřejmě

sebudoutýkattoho, pročto děláme,čeho chceme dosáhnout, jakémáme cíle,
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kjakým metám chceme své svěřence dovést.V odborné literatuře mluvíme

ovýchovných cílech. Naše plány zahrnujíjednak dlouhodobé výhledy –

například naškolní rok, několik let,jednakkrátkodobé–proschůzku,výpra

vuči akci. Přizvažování vlastních cílů bereme v úvahufunkce, které ve vol

némčase můžeme naplňovat:

– rekreačnía relaxační;

– poznávací– nové aktivity, poznatky, zkušenosti;

– tělesný, pohybový, smyslový rozvoj– sportovníčinnosti, hry;

– mravnírozvoj– respektování pravidel, přijetí morálních hodnot;

– rozvoj dalších dovedností – pozornost, postřeh, řeč a komunikační

dovedností, pozorování.

Pro dokreslení uvedeme konkrétní příklady:

Stanovení výchovných cílů pro rybářský oddíl

Časové období Výchovný cíl

Dva roky děti vytvoří soudržnou skupinu s kvalitními kamarádskými

vztahy mezi členy a prohloubí se jejich zájem o obor

Jeden rok děti získají hlubší a systematické znalosti a dovedností

v oboru

Víkendovávýprava posílení soudržnosti skupiny (prostředkem mohou být

společné zážitky, rituály apod.)

Jedna schůzka posílení motivace dětí k práci s odbornou literaturou

Čím a jak toho můžeme docílit?

Prostředků a metod, kterých použijeme při dosahování svých cílů,je

celá škála. Slouží námjako cesty k metě. Neměly by tedy být voleny samo

účelně. Různé metody se dotýkají různých oblastí, které chceme u dětí roz

víjet. Můžeme taknapříklad vybírat prostředky verbální(doménou je slovní

komunikace), prožitkové (rozvíjejí emoční oblast),praktické (zahrnují nejrůz

nější typy činnosti, cvičení apod.),

Výchovnéprostředky obecnětřídíme na:

– přesvědčování–vzor, slovnípůsobení,vliv skupiny, osobní příklad aj.;

– organizace činnosti– hra, pracovníčinnost, cvičení, soutěž aj.;

– hodnocení–posilováníapotlačování určitého jednání aj.

Některých využíváme v občanských sdruženích a institucích pracujících

s dětmi ve volném čase ve větší míře než ostatních. Proto se několika z nich

budeme věnovat podrobněji.
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Vůdčípostavení ve volném čase dětí mábezesporu hra.Znamená pro nás

jeden z nejvýznamnějších a nejčastěji používaných výchovných prostředků,

Proto jívěnujeme samostatnou kapitolu. Dozvíme sev ní o hrách a soutěžích,

jejich druzích, funkcích, zásadách jejich výběru, přípravy, organizace a vy

hodnocení.

Běžnýmvýchovným prostředkem,zejména při osvojováníznalostí, jejedno

stranné slovní působení–výklad,popis nebovyprávění. Použijeme-litento

způsob při práci se skupinou, nezapomínejme,že klade vysokénároky na udr

žování pozornosti dětí. Dalším omezenímje horší uchovánízískanýchinforma

cív paměti. Podrobněji a srozumitelně to osvětluje následujícítabulka:

Vybavování naučeného v závislosti na způsobu osvojování vědomostí

Sděleno Sděleno,ukázáno

Sděleno a ukázáno a vyzkoušeno

Po třech týdnech | 70% 72% 85%

Po třech měsících | 10 %, 32% 65 %

Zdrojem zpětné vazby pro vedoucího bývá rozhovor nebo debata. Touto

formou můžeme u dětí rozvíjet také komunikační dovednosti. Učíse vyjádřit

vlastní názor, hledat argumenty, nacvičit si vyjednávání a rozhodování.

Zásadní vlivmáosobnípříklad vedoucího. Mnohýznichnás může v dět

ství ovlivnit na celý život. Nevědomky totiž vstřebáváme způsoby chování

přijaté autority. Přebíráme vzorce reagováníve stresu, při konfliktuapodob

ně. Chceme-li proto například, aby dítě dodržovalo určitá pravidla, musíme

je v prvnířadě respektovat my sami. Nepodceňujme ani vliv skupiny vrs

tevníků. Další prostředky a metody,které můžeme často využívat přivede

ní dětského oddílu, jsou:

– pracovní činnosti– různé rukodělné, výtvarné techniky a pracovní

aktivity;

sportovní činnosti;

tradice, rituály, společnézážitky;

– hodnocení,u něhožse zastavíme déle.

Hodnocení má dvě základnífunkce:

– informační– poskytuje dítěti zpětnou vazbu;

– emoční–vypovídá o přijetí nebo naopakodmítnutí dítěte, o jeho úspě

chu či neúspěchu.

Efekty pochvaly atrestu jsou rozdílné. Pochvalaje upevňovánípozitivní

ho, žádoucího chování,je výchovně účinnější než trest. Trestje signál, že
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tudy cesta nevede. Znamená odmítnutí. Chybí ale vzorec požadovaného cho

vání. Dítěti dáváme na srozuměnou,že se tímto způsobem příště nemá cho

vat. Ale neukážeme mu,jakýmjednáním mášpatnou variantu nahradit.

Hodnocení při vedení dětské skupiny někdy mylně zužujeme na úvahy

o bodování, sestavování žebříčků úspěšnosti,zisky při plnění úkolů apodob

ně. Zpětnou vazbu poskytujemejedinci myjako vedoucíi ostatní děti veške

rým jednáním.Zkušenost dokonce ukazuje,že ty„nebodovací“ složky hodno

cení jsou pro vývoj člověka mnohem důležitější. Přidělování bodů, korálků,

odznaků, ale i hraček, předmětů ajiných atributů úspěchu se označuje za

hmatatelné, materiální odměny.

Kromě nich používáme odměny emoční – pohlazení, úsměv, slovní

povzbuzení a pochvalu, ale i projevení zájmu,věnování pozornosti. Na rozdíl

od materiálních je často používámezcela intuitivně,někdyi neuvědoměle.To

jim však neubírá na jejich významu. Dítě, které potřebuje vaši pozornost

a nedokáže ji získat jinak, může volit i pro vás nepříjemné cesty. Klasickým

případemje „zlobení“. Tedy dítě dělá, co nemá,přestože ví,že to dělatnemá.

V okamžiku, kdyzačne zlobit, obrátíme kněmu svou pozornost a budeme se

jím zabývat. Často v negativním slova smyslu. Tím bohužel u něj můžeme

nechtěně posilovat nežádoucí chování. Takového chronického zlobila ale

radějiv okamžicích,kdy nedělá nic špatného, chvalme,věnujme musvoupří

zeň. Možnánás samotnépřekvapí,jaké účinky se počase dostaví.

Odmítnutí,zavržení určitého chovánímátakéširoké spektrum možností.

Známéje třídění nafyzickéa psychickétresty. Sfyzickýmitresty je obvy

kle spojena představa výprasku.Zahrneme semtaké různé tělocvičné apra

covní úkony prováděnéza trest. Přestože je pro většinu vedoucích představa

bití dítěte naprosto nepřijatelná, kliky, dřepy,štípání dřeva a podobné akti

vity jsoujako trest poměrně rozšířeny. Mají ovšem mnohá úskalí. Nedopo

ručujeme například trestat děti prací, kterou jindy běžně vykoná

vají. Trestáme-li mytím nádobí, kopáním odpadovéjámy, štípáním dřeva

a podobně, lehce se nám stane, že příště to dítě odmítne dělat. Proč by mělo,

vždyťpřece nic neprovedlo! Přitomkaždýznásmusídříve či později přijmout

fakt,že i nepříjemnépráce musíme někdy vykonat. Pocit povinnosti převáží

nad snahou vyhnout se tomu, co mě nebaví. Trestáníprací tento vývojvol

ních a charakterových struktur komplikuje. Lepší možností je, pokud jsou

ktomu okolnosti, volit napravenínásledků nevhodného chování.

Další kategoriíjsoupsychickétresty. Představují opakemočních odměn.

Patřísem například odnětí pozornosti, křik, vyhubování, ale i zesměšněníči

znevážení dítěte.

Strestyje třebazacházet velmi uvážlivě.Vždyzvažujme,jakýbudou

mít efekt, zda splní svou funkci. Nezapomínejme, že trest by neměl být
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pomstou, ale prevencí opakování nežádoucího chování. Zdůrazněme,že účin
-- --- --- ---

nejS1

Př

Př.

nežtrest je pochvala v pravou chvíli.

i hodnoceníbychom se obecně měli držet některých pravidel:

hodnotit spravedlivě;

adresně;

bezprostředně po akci;

úměrně věku dětí;

vysvětlit důvody;

netrestat v afektu.

i výběruprostředků a při organizacičinnosti nezapomínejme nazáklad

ní pravidla–pedagogickézásady. Nejdůležitějšíjsou:

přiměřenost, postupujme v souladu svěkem aindividualitou dítěte;

systematičnost a cílevědomost, zachovejme posloupnost, nepůsob

me nahodile;

jednota a soustavnost, udržujme stejnépožadavky. Ideální je sjedno

cení nároků všech vychovatelů (rodičů, učitelů, vedoucích, trenérů

apod.). Pravidlaje třeba stanovitjasněa srozumitelně. Přičastýchzmě

nách se stanou pro dítě nečitelné a matoucí. Obtížně je pak může

respektovat;

důslednost;

aktivita dítěte, neberme dítějako pasivní objekt našeho působení.

Musíme se přizpůsobovat aktuálním potřebám a proměnám dítěte.

Podporujme podíl dítěte na plánování a organizaci činnosti i rozhodo

V311011.,

Přivýchovném působení na skupinuje podstatnou okolností styl

vedení. Odvíjí se od osobnosti vedoucího ajeho dispozic (např. povaha,vý

chova v původní rodině). Nejčastěji rozlišujeme třizákladnítypyvedení sku

piny, které se liší v mnoha ohledech:

autoritativní (autokratický), charakterizuje ho dominantní postavení

vedoucího. Dětijsou na něm závislé. Dospělý vše posuzuje, organizuje

a o všem rozhoduje. Členové oddílu, družiny, kroužku, klubu či sboru

mohou být proto pasivnější. Často mezi nimi vzniká rivalita. Usilují

o pozornost a pochvalu vedoucího.Výhodoutohoto styluje poměrněvy

sokávýkonnost skupiny;

liberální (volný), osoba vedoucího je naopak nevýrazná. Děti na něm

nejsou závislé. Vztahy ve skupinějsou nepřehledné, nevyvážené,někdy

až chaotické. Pravidla a požadavky nebývají jasné. Členové bývají ne

spokojení, nejistí.Výkonnost je nízká.Tento styl může býtzajímavý pro

dospívající, kteří usilují o větší samostatnost;
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– demokratický, v demokraticky vedené skupině se tvoří přátelské

vztahy, členovéjsou spokojeni. Vedoucí je spíše partnerem, průvodcem

dětí. Převažuje spolupráce, diskuse o problémech, většízapojení dětí do

řídících a rozhodovacích procesů. Tento styl ale klade velmi vysoké

nároky na osobnost vedoucího.

V praxi se jednoznačně vymezené typy vedení vyskytujízřídka

kdy. Nejčastějšíjsou jejich kombinace. Každýz násmá kněkterémuz nich

převažující sklon, ale uplatňuje i prvky jiných.

Plánujeme a Organizujeme

Podmínkou úspěchu v práci s dětmi ve volném čase je správné rozložení

různých typů aktivit–vyváženírelaxace,zábavy,zážitků a poznáváníi pocit

společného sdílení. Brzy zjistíme,žeje to úkol poměrněnáročný. Po několika

prvních schůzkách vyčerpáme své nápady,u dětí ochladne počáteční nadše

ní. Co dál? Chceme-li mít ve svéčinnosti systém, skutečně naplňovat vybra

né cíle, neobejdeme se bez důkladného plánování.

Jak zařídím, aby vše klaplo?

Základem propráci oddílu, klubu,sboru, družiny či kroužku býváplánna

jeden rok. Dobře fungující útvar bude mít navíc alespoňrámcovývýhled na

roky tři. Naše úvahy o budoucích aktivitách by se měly odvíjet od zvoleného

cíle. Kjeho dosaženípakmůžeme vybíratvhodnéprostředky a metody. Pod

statná je i důkladná a důsledná organizace činnosti s dostatečnou časovou

rezervou. Zajistíme si včas všechny pomůcky a materiál. Nesnažme se pod

heslem vše udělám nejlépe já realizovat celý program sami. Přiberme sipo

mocníky. Nezapomínejme rozdělit úkoly, zapojit dořízení i organizace také

děti. Osvojují si tím přirozenou cestou velmi důležité sociální dovednosti

(např. rozhodování, vyjednávání, převzetí odpovědnosti).

Plán činnosti by mělzahrnovat:

– hlavní úkoly, cíle (případně rozpracovanépro menší celky–družiny apod.);

obsah aformy aktivit;

časové členění;

významné akce;

– v případě potřebytaké materiální a finanční zajištění.

Dlouhodobýplán pak rozpracujeme na krátkodobější části. Roční se bude

dělit na měsíční a tak dále. Mějme na paměti, že míru své vlastní systema

tičnosti a cílevědomosti předáváme svěřeným dětem.
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Příkladem kvalitního plánování může býtpříprava konkrétní hry. Zásady

její organizace najdete v samostatné kapitole.

Každé dítěje 0s0hn0st

Kdomá delšízkušenostsvedením skupin dětí, ví,že každéz nich

je jiné. Ke každému proto musíme přistupovatjinak. Každéje jedi

nečné a neopakovatelné. Mluvíme o individualitě. Abychom tak

mnohotvárný útvar, jako je člověk, dokázali lépe popsat, obvykle

členíme osobnost na složku tělesnou, duševní a sociální. Některé

části osobnosti podléhají vlivům více,jiné naopakjen málo. Jsou

stabilnější.Vývojprobíháv čase.Vněčemjsou lidérozdílní,v něčem

se podobají.

To, čím se mezi sebou navzájem liší, nazýváme individuálními

zvláštnostmi.

Rozdíly majízdroje:

a)vnitřní

– biologické předpoklady (dědičnost, fyzický vzhled, kondice, zdravotní

stav, pohlaví aj.);

– psychicképředpoklady (temperament, duševní schopnosti, nadání aj.);

b) vnější

– sociálně podmíněné zvláštnosti (zkušenosti, výchova, vzdělání, postoje,

hodnoty aj.).

Vedle uvedených individuálních odlišností můžeme pozorovat specifika

charakteristická pro určitou věkovou skupinu. Označujeme je jako věkové

zvláštnosti.Velmivýrazné jsouprávěv dětství. Ovlivňujízpůsobzacházení

s dětmi, do určité míry také obsah činnosti. Uvádíme některé z nich společ

ně s opatřeními, která z nich vyplývají. Centrem našeho zájmu budou čtyři

věkové kategorie od šesti do dvaceti let. Sledujeme zpravidla tělesný, dušev

ní a sociální vývojjedince.Z duševních procesů nászajímá rozumová, citová

avolní oblast.

Mladší školní věk (asi 6–10 let)

V myšlení převažuje konkrétnía názorné uvažování. Dítěpřivyká postup

něpovinnostem a odpovědnosti. Morální hodnoty nejsou dosud plně rozvinu

ty. Svědomíjako vnitřní korektiv se teprve formuje. Motivacípro dodržování

pravidel jsou odměny a tresty (mysleme na to zejména při posuzování pro

hřešků u danévěkové kategorie). Fantazie může být velmi živá a někdy se
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objevuje vymýšlení mylněpovažovanézazáměrnélhaní. Souvislé soustředě

ní je možné maximálně po dobu 20 minut. Děti se někdy přeceňují, neod

hadnou vlastní možnosti. Únava nastupuje rychleji nežu starších dětí. Totéž

nastávái při tělesné námaze, ale síly se obnovují rychle.

Mladšíškolní dětijsou většinou bezelstné, důvěřivé, dobře přijímají auto

ritu dospělého, vidív něm vzor. Přizpůsobí se skupině, ale dosudjsou znač

nézávislé na své rodině.

Potřebují láskyplnou, souvislou a trpělivou péči. Vyžadují individuální

vztah s dospělým.Zejména při dlouhých pobytech (například na táboře) jim

věnujeme zvýšenou osobní pozornost.

Kromětoho dbejme důsledně na dodržovánízákladních hygienických pra

videl. Nebývají dosud plně zautomatizována. Děti potřebují přes den dosta

tečně odpočívat,v noci klidněa souvisle spát asi deset hodin. Případné noční

hry doporučujeme zařadit před ukládáním dětí ke spánku.Vyhneme se tak

zbytečnémupsychickému atělesnému zatížení dětského organismu při noč

ním nepřirozenémprobouzení. Nevystavujme děti dlouhéačasté námaze. Je

vhodné střídat tělesné a duševníčinnosti.

| | |

Noční hry, zvláštěpro mladší děti, organizujeme uvážlivě: Vyvarujeme se buzení

uprostřed noci í zbytečného strašení– mohli bychom napáchat víc škody než užitku.

17



Střední školní věk (asi 11–13 let)

Postupněse rozvíjí logickéa abstraktní myšlení,pozornosta soustředěnost.

Toto období se označuje pubescence neboprepuberta–nástup puberty.Typic

kýje růst citové zranitelnosti, přecitlivělost, náhlé změny nálad. Dochází

kpřeroduv zájmech dětí. Formuje se mravní cítění–prožitky nespravedlnos

ti, radost z pomoci slabšímu apod. Tělesný a duševnívývojjsou často nerov

noměrné. Rychlý růst narušuje pohybovou koordinaci. Objevují se příznaky

sexuálního dozrávání. Pohybová vytrvalost roste. Dítě potřebuje dostatek

pohybu–jinak se ve větší míře vyskytne neklid a neposednost.

Dítě se postupněodpoutává od své rodiny, roste vliv vrstevníků. Vícepozo

ruje samo sebe, srovnává se s ostatními.Snažíse býtsamostatné.V chování

se objevuje hlučnost, ostych, zájem o opačnépohlaví a další protichůdnéten

dence. Zvyšuje se kritičnost. Klesá ochota plnit příkazy autorit.

Respektujme výkyvy. Vyhněme se zesměšňování dítěte. Berme v úvahu

důležitost a proměny vztahů ve skupině. Zajistěme dětem dostatek odpočin

kua spánku.

Starší školní věk (asi 14–16 let)

Období nazývané puberta je provázeno bouřlivým rozvojem citů a vytvá

řením vlastních postojů a názorů. Nastává vrchol vývoje myšlení a dalších

poznávacích operací. Paměť, pozornost a představivost jsou plně rozvinuty.

Dítě se osamostatňuje, což vede k negaci (odmítání) autorit. Typickéjsou

nejistota a pochybnosti o vlastní osobě. Někdy to bývá zakrýváno hlučným

a přehnaně sebevědomým chováním. Zájmy se proměňují a prohlubují.

Dochází k dosažení pohlavní zralosti. Tělesné a duševní dozrávání je bouř

livé a způsobuje proměny nálad i chování.

Poskytujme dětemvtomto období důvěru, samostatnosta pozitivní hodno

cení. Potřebují uznání a bezpečí, přestože si o ně neumějí přiměřeně říci.

Dokáží nás svýmjednání naopak odradit. Nepodceňujmejejich osobníproblé

mya prožitky,

Adolescence (asi 17-20 let)

Duševní i tělesný vývoj se stabilizuje. Intelektuální potenciál dosahuje

svého vrcholu, není dosud doplněn o životnízkušenost. Zlepšuje se sebeovlá

dání, dále seformuje morální cítění. Sebehodnocení asebepojetí se stále pro

měňují. Objevuje se experimentování v různých oblastech života (zájmy,

sporty, partnerskévztahy apodobně). Dospívajícítouží po originalitě ainten

zivních emočních prožitcích. Vůči okolíjsou zvýšeně kritičtí,atozejména ve

vztahu k autoritám.S dospělými chtějí jednat na stejné úrovni, rovnopráv

ně.Vtomto věku potřebují citovou jistotu a bezpečí. Do popředí se dostávají
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na úkor rodiny partnerské vztahy. Fyzická odolnost a výkonnost se zvyšují.

Tělesnéfunkcejsou ustálené.

Při práci s touto věkovou kategorií si vždy uvědomme její možnosti a vy

užijme jich. Dávejme dospívajícím důvěru a možnost samostatného rozhodo

vání. Dokáží už totiž přijmout odpovědnost. Buďme však ochotni pomáhat

a poradit. Nezapomínejme zadané úkoly kontrolovat a poskytovatjak nega

tivní, takipozitivnízpětnou vazbu.

Delší pobytové akce může provázet snaha adolescentů o bohatý nočníži

vot. Chtějí se vyrovnat dospělým a využíttoho,žejsou mimo dosah rodičov

ské kontroly. Snažme se předejítzbytečné únavě, potížím a konfliktům. Pro

dospívající mládež stanovme předemjasná pravidla fungování.

Z vlastnízkušenostijistě všichni víme,že aniznačné osobní nasazení při

přípravěčinnosti nám nezaručíjejí úspěch. Zájem dětí ajejich zapojení jsou

přímo úměrné úrovnijejich motivace. Někdy se tohoto termínu nesprávně

používá pro označení legendy ke konkrétní hře, která se používá pro vytvo

ření žádoucí atmosféry. S motivací dítěte to souvisí, ale není to totéž. Nemě

li bychom proto tyto pojmyzaměňovat.

Motivacíse rozumíjednakmomentální, okamžitézaujetí, nadšení

pro věc,jednak celková dlouhodobějšízaměřenostjedince.

Z krátkodobého hlediska rozlišujeme motivaci:

– vnitřní–vycházízvnitřních pohnutek, vlastních potřeb (člověk se učí

novým poznatkům pro vlastní potěšení,zvlastního zájmu.);

– vnější–stimulemjsou vnějšítlaky, požadavky, nároky, okolnosti (člo

věk se učí, protože jej někdo nutí– odměnami, sankcemi a podobně).

Trvalejší motivační strukturu člověku určují jeho potřeby, uznávané

hodnoty a zájmy.

Lidské potřebyvytvářejí určitou hierarchii.

Vývojově staršíjsou potřebyprimární. Zajišťují přežití a objevují se také

u nižších živočichů. Zpravidla fungují na bázi udržení rovnováhy. Potřebu

jídla pocítíme, máme-li jej nedostatek. Pak se naše snažení upře na uspoko

jenítéto potřeby aždoté doby, nežjsme nasycenia nastane rovnovážný stav.

Ten potrvá až do dalšího pocitu hladu. Mezi primárnířadíme potřebu kyslí

ku, jídla,tekutin,tepla, bezpečí apod.

Potřeby sekundární jsou typicképro člověka. Nejsou vrozené, podléhají

osobnímu vývojijedince. Někdy bývají nazývány potřebami duševními.Zahr

neme sem potřebu poznání, sociálních vazeb, uplatnění, uznáníapod. Jestli

že nejsou v dostatečné míře uspokojovány nižší potřeby, nemohou se rozvi

nout potřeby vyšší.
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Dítě ve skupině Vrstevníků

Zmínilijsme se, že na vývoj a formování jedince má kromě osobnostní

vybavenosti a dědičnosti vliv takéjeho okolí. Zaměřme se natyto vnější čini

tele. Nezapomínejme, že my sami k nim patříme. Podílíme se na výchově

dítěte, jsme součástí jeho sociálního prostředí.

Dalšípodstatnou částí jsou stejně staré děti. Zejména ve volném čase má

zkušenost s vrstevníky zásadní význam, protože se značně liší od života

v rodině. Vliv ostatních dětíve skupině najednotlivcejsme uvedlijakojeden

z prostředků výchovy

Vysvětleme teďpojem socializace.Znamená celoživotní procespostupné

hozačleňování jedince do společnosti prostřednictvím takzvaného sociálního

učení. To se uskutečňuje vzájemným působením jedince a jeho sociálního

prostředí. Základními mechanismy sociálního učení jsou:

– nápodoba (chovám se tak, jakjsem to viděl ujiných);

– přímézpevňování(chovám se tak, abych byl pochválen);

– identifikace (ztotožňuji se se svým vzorem, ideálem, chci býtjako on).

Dítě může některé dovednosti získat výhradně mezi ostatními dětmi.

Patří sem například vytváření a udržování vztahů, umění rovnoprávné

komunikace, prosazení se. Naučí se přijímat nezdari pochvalu, zveřejňovat

vlastní pocity, diskutovat, argumentovat, spolupracovat na společném úkolu,

nést odpovědnost vůči ostatním, respektovat je.

Abychom lépe pochopili pojem socializace, porovnejme ho s dalšími zná

mými pojmy:

socializace

vzdělávání
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Každýjedinec je formován svým okolím, stáváse v životěčlenem různých

uskupení, kterájej ovlivňují. Stejně takje tomui v podmínkách občanských

sdružení a institucí pracujících s dětmi ve volném čase. Seskupení osob,

která spojuje určitý znak, nazýváme z hlediska psychologie sociálnískupi

nou.Vpřípadě oddílu, družiny, kroužku či souboru mluvíme o malésociál

nískupině. Odvelké ji odlišuje nejen počet členů (přibližně od 50osob), ale

i jejich vzájemná osobní znalost, vnitřní vazby a kontakty

Někdy se setkáváme s pojmy tým nebo kolektiv. Nejde o synonymum

k odbornému termínu sociální skupina. Jejich vymezení se však zčásti pře

krývá. Za tým zpravidla považujeme fungující uskupenízaměřené na splně

níurčitého cíle. Pojeho dosaženímůže zaniknout. Mluvímepako pracovním,

vědeckém nebo sportovnímtýmu. Dříve hojněužívané slovo kolektivmádnes

pro mnohéideologickézabarvení. Označuje malou sociální skupinu, kteráve

svém vývoji dosáhla určitých vyšších kvalit. Cíle, jichž se snaží dosíci, jsou

společensky žádoucí, hodnotné. Neoznačíme taktedy partu zlodějů aut, byť

by byla výborně vedena a organizována.

Zmiňme pro úplnost ještě některé další druhy sociálních skupin. Primár

nía sekundárníse liší blízkostíčlenů aintimitou vztahů. Jako příklad pri

mární skupiny poslouží rodina, za sekundární můžeme označit například

pracovní tým. Členění na formální a neformální celky pomáhá rozlišit

skupiny vzniklé spontánně a ty, které byly vytvořenyzvnějšku působícími

okolnostmi. Jako příklad neformální skupiny můžeme uvést partu kamará

dů. Formální skupinou je například školní třída, jelikož je sestavena pro

střednictvím úředních úkonů.

Pro násje navýsostzajímavývzájemný vliv dítěte a skupiny vrstevníků.

Jedinec v nízaujímá pozice a přijímá různé role, plní očekávánív závislosti

na cílech skupiny. Všichni si přinášejí také své vlastní osobní role z vnějšku.

Chlapec může být synem,bratrem,žákem a podobně.Vkaždéplníjiná oče

kávání, používájiné vzorce chování. Dítě se postupně učí zvládat přechody,

někdy velmi rychlé, mezijednotlivými společenskými rolemi.Voddíle,krouž

ku, klubu nebo družině se může stát mluvčím, organizátorem, šaškem, rej

palem nebo naopaktichým pracantem.Výčet rolíbybyl dlouhý

Pozice jedince ve skupině se odvíjí odjeho oblíbenosti a osobní moci. Není

vždy pravidlem,že oblíbené dítě máv oddíle nejvýznamnější slovo při rozho

dování. Velký vliv může míti méněoblíbenýjedinec. Pozice podle oblíbenos

ti se většinou popisuje pomocíškály od populárníhoažpotrpěnéhoa mimosto

jícího jedince. Chceme-li vytvářet uskupení s přátelskými vztahy mezi členy,

měli bychom si všímat právě dětí stojících natěchto mezních protipólech.
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Podle uznání, osobní moci rozlišujeme vůdce,pomocníky,souputníky,

jedince pasivní a periferní. Pro vedení bude důležité spolupracovat zejmé

na spřirozenými vůdci, kteří ovlivňují mínění skupiny nejvíce. Je výhodné

využítjejich přirozenou pozici a zapojit je do plánování a organizace čin

nosti.

Vkaždéskupině se vytvářejíapřijímajískupinové normy.Vedoucí stím

musejí počítat a aktivně se podílet najejichformulování. Jsouto nejrůznější

pravidla chování, která mohou býtvyřčena i tiše předpokládána, dohodnuta

i napsána, přirozeně vytvořena i nadiktována z vnějšku, například právě

vedoucím. Skupina si také při překročení pravidel spontánně vytváří sank

(88,

Vzájemnépůsobení jednotlivých členů, rozdělení rolí, přijetí pozic, vytvo

ření pravidel a norem, soudržnost, napětí, velikost celku i vznik menších

částí vytvářejí skupinovou dynamiku. Ovlivňuje ji také styl vedení, který

vedoucí uplatňuje. Skupina se postupně vyvíjí, prochází různýmifázemi.Ty

kladou na vedení rozdílné požadavky. Změny bývají výraznéprávěu skupin

dětí. Jejich vývojje rychlý,někdy ažbouřlivý. Například v dospívání se vzta

hyv dosud stabilnískupině mohou výrazněproměnit.

Existují různé metody, kterými můžeme diagnostikovat vztahy, atmosfé

ru, komunikaci a další proměnné ve skupině. Mezi laiky je například dost

známatechnika sociometrie, při nížčlenové skupiny volíjedince podle oblí

benosti a vlivu na skupinu (například se dá dětem položit otázka, kdo by

s kým nejraději bydlel ve stanu, žil na pustém ostrově a podobně). Abychom

se mohli podobným aktivitám věnovat seriózně, měli bychom se nejen

podrobně seznámit s danou technikou, ale zvažovat rovněž proč a zajakým

účelem ji používáme. Získaná data musíme vyhodnotit velmi citlivě a dů

kladně. Na tuto interpretaci pak navazují odpovídající výchovné zásahy.

Vžádném případě ale nemůžeme získané výsledky zveřejňovat.

Diagnostika skupiny dětí je značně složitá. Zasluhovala by širší pojedná

ní. To však přesahuje možnosti této publikace, a proto nadšenýmzájemcům

doporučujeme specializovanou odbornou literaturu.

Vybrané p0jmy

didaktika– součástpedagogiky zabývající se zákonitostmi vyučování;

dovednost– učením získaná schopnost správně a úsporně vykonávat

určitou činnost;

hodnota– vlastnost, kterou jedinec přisuzuje určitému objektu, situaci,

události nebo činnosti;
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individuální zvláštnosti– charakteristiky, v nichž se lišíjedinci mezi

sebou;

kolektiv–skupina lidí se společným cílem, která je organizována, vede

na (termín používal Makarenko,význam máideovézabarvení);

motiv–pohnutka kčinnosti;

motivace–souhrnčinitelů, které podněcujía řídíchováníaprožíváníčlo

věka;

pedagogika–věda o výchově;

potřeba– nutnost organismu něcozískat nebo se něčeho zbavit;

pozice – umístění jedince ve skupinové hierarchii podle oblíbenosti

a uznání;

psychologie –věda zabývající se duševnímijevy;

role– očekávané chování;

skupina– seskupení osob, které spojuje určitý znak;

socializace–postupnézačleňováníjedince do společnosti;

sociální psychologie – oblast psychologie zabývající se společenskými

vztahy a vazbami;

tým–neformální skupina usilující o stanovený cíl;

věkovézvláštnosti–změnytělesné i psychické, které se vztahujík urči

tému období vývoje člověka;

výchova– cílené,záměrné, dlouhodobépůsobení naformování osobnosti;

vzdělávání – souhrn určitých systematických vědomostí, dovedností,

postojů a názorů;

zájem –schopnost trvalejšího zaměření na určitou činnost,

(Obšírnější vysvětlení některých zde uvedených i některých dalších pojmů

najdete v příští kapitole.)
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3.

Základy pedagogiky V0lnéh0 času

0čem to je vlastně řeč?

Mnozí si představují, že samo pedagogické působení na lidskou

bytostvede knejrůznějším omezením,že každépedagogicképůsobe

nímusíznašeho vztahu k dítěti čouhatjako slámazbot.Vůbec tomu

tak však nemusí být, naopak, může docházet k velice příjemnému

harmonickémuvztahu mezisnahoutoho, kdovychovává, a mezipo

citytoho, kdoje vychováván.

Abychom se mohli dohodnout na společných východiscích, musíme siuvědomit,že

každý znásmáurčité vědomosti, každýčerpázezískanéhovzdělánínebozrad svých

spolupracovníků a přátel.Atady nastává první zádrhel. Ne vždy označujeme stejné

věci stejnými termínyapojmy apaktrávíme zbytečněčas diskuseminad tím, který

termín je správný. Dovolujeme si proto navrhnout operační definice– dohodu,co

budemejaknazývat.

Jestliže budeme na následujících stránkách popisovatzáklady pedagogi

ky volného času, budeme se snažit zprostředkovávatjen ty nejzákladnější

poznatky z této obsáhlé pedagogické disciplíny, nezabíhat do podrobností.

Těm, kdojsoujiž zkušenými harcovníky v práci s dětmi a mládeží, bychom

chtěli osvěžit, možná i rozšířit poznatky a informace, které jsou uvedeny

v publikacích,jejichž výčet najdete v kapitole Použitá a doporučená literatu

"3l,

Pročjsme tototéma zařadiliprávě do naší publikace? Jeto proto,že (ať si

to někdo uvědomuje, nebo neuvědomuje)jako vedoucí oddílů, kroužků aji

ných skupin dětí působíme jako pedagogové. A ti by měli o problematice

pedagogiky volnéhočasu něco vědět.

0perační definice, termíny a pojmy

Co názor skupiny pedagogických vědců (a těch názorůje hodně), tojiná

definice (stručný výtah z některých z nich jsme uvedli také v závěru předcho

zí kapitoly). Pro naši potřebu to zkusíme následovně:
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Budeme si postupněvymezovatpojmy: pedagogika,volný čas, pedagogika

volného času. Stím si vystačíme. Nepůjdeme do takových podrobností,jako

jsou zájmovévzdělávání, mimoškolnívýchova a vzdělávání, formální, nefor

mální a informální výchova. Ti pečliví si určitě podrobněprostudovalipřed

chozí kapitoluZákladypedagogiky a psychologie při vedení dětí. Fajnšmekři

si dozajista najdou příležitost, aby si prostudovali některou z publikací uve

dených na závěr naší příručky.

Pedagogika

Obecně se pod tímto termínem rozumívěda o výchově a vzdělávání. Jistě

jste již ve své praxi narazili na problém,zdaje výchova nadřazena vzdělává

ní, nebo zdaje tomu naopak–my si uvědomíme pouze to,že každý z násje

souhrnem různých složek: fyzické – nějak vypadáme, nějak jsme tělesně

vybaveni, psychické–nějak se chováme,jednáme,uvažujeme, máme nějaké

vlastnosti–a složky sociální–jsme zařazeni mezi nějaké lidi a nějak s nimi

jednáme a máme k nim nějaké vztahy.

Výchova

Záměrné, systematické a dlouhodobé působení na utváření osobnosti (viz

výše: osobnost znamená, že každýz nás je individualitou), kterévede kurčité

mu cíli.

Vzdělávání

Dlouhodobý proces, který vede ke získání určitých vědomostí, dovedností,

postojů, názorů a přesvědčení. Podrobnosti opět najdete vpředchozí kapitole.

Volnýčas

Tadypoužijeme poněkud obstarožnídefinicifrancouzského sociologa J. Du

mazediera, který volný čas chápe jako „souhrn činností, které může člověk

provozovat s plnou libovůlí, buď pro odpočinek nebo pro pobavení, či pro roz

voj svých znalostí nebo nezištné školení, pro svou dobrovolnou účast na spole

čenských záležitostech nebo svobodnou tvůrčí činnost poté, když se uvolnil ze

závazků pracovních, rodinných i společenských“. Domníváme se,že tato defi

niceje plně použitelná i dnes. Zkuste se nad tím zamyslet.

Pedagogika volného času

Pedagogická disciplína, kteráje zaměřena na výchovné a vzdělávacípro

středky, napomáhající autonomnímu (vlastnímu, svéprávnému) a smyslupl

nému (užitečnému) využívání volného času (jak říkají autoři nejnovějšího

pedagogického slovníku J. Průcha, E.Walterováa J. Mareš).
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Animace

Poměrně nový pojem, který uvádíme jaksi navíc pro vaši orientaci. Je to

výchovná metoda používaná většinou mezi dospívajícími, kdy vychovatel–

animátor animuje – oživuje, dává náměty, nabídky a impuls– čin

nosti ve volném čase mládeže, resp. dětí. Důrazje zde kladen na mož

nost volby, dobrovolnost, hledání vlastní cesty kuspokojenípotřeb ve volném

C3S6,

Doba mimo vyučování, výchova mimo vyučování,

to je časžáků, který věnují:

– aktivitám vztahujícím se ke škole (cesta doškoly aze školy,příprava na

vyučování, akce organizované školouv době vyučování);

– činnostem se školou nesouvisejícím.

Organizovanouformu zajišťují školy ve školních družinách a školskázaří

zení pro výchovu mimo vyučování a prozájmovévzděláváníve volném čase.

Při specifických organizačních formách výuky je vymezen čas pro výuku,

výchovu mimo vyučování a osobní volno žáků. (Znovu zde citujeme názory

pedagogů Průchy, Walterovéa Mareše.)

Poznámka: Vtéto kapitole se budeme věnovat převážnětéčásti výchovy mimo

vyučování, která probíhá mimo terén školy a většinou i mimo terén školských

zařízení,

0 volbách a způsobech trávení volného času

Vpředchozí částijsme uvedli vymezenípojmu volný čas. Mějme

však na paměti, že samotná volba způsobu jak trávit volný časje

u nižších věkových kategorií našich svěřenců pouze relativní. Do

značné míry závisí na vůli rodičů, eventuálně na působení školy

a dalších subjektů (zde máme na mysli třeba nepříliš dobrovolnou

účast na nejrůznějších zájmových činnostech pořádaných školou,

případnějinou institucí či organizací, jížje dítě členem). Pochopi

telně se stoupajícímvěkem dítěte se tato závislost většinouzmenšu

je. Již zmíněný pan Dumazedier rozlišuje tři složky volného času.

Jsou to:

Složka relaxační (odpočinek a část relaxace)

Dotéto složky počítáme veškerý odpočinek,kromětoho, kterýje nezbyt

ný pro biologicky podmíněnou obnovu našich sil (pasivní odpočinek

včetně krátkého spánku), dále to, co nazýváme zahálením, lenošením,
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poflakováním se–prostě fyzický odpočinek všeho druhu (nepočítá se

sem fyziologicky nutný spánek).

Tento odpočinek je spojen převážně sfyzickým, ale i duševním odpočin

kem. Můžeme sem zahrnout i známé „dolce far niente“ (sladké nicne

dělání–někdotomu říkápovalování se). Nezaměňujmetento druh rela

xace s rekreací–tu považujemeza aktivní formu odpočinku a vnímáme

ji spíše jako zábavu.

Složka zábavy

Do této složky zahrnujeme především to, co nazýváme aktivním odpo

činkem, včetně tzv. receptivních činností (tzv. pasivní zábava: televize,

poslech CD,zábavné rozhlasové pořady, film, divadlo, koncerty, diskoté

ky, posezení s přáteli, schůzky s partnery, činnost v zájmovém útvaru,

rekreační sportovní činnost, činnost v občanském sdružení, či jiné orga

-*****---- 3:3 *-.- -----

---------------------33 33 ########## § -

Í činnost vzájmovém útvaru je důležitou součástí volného času.
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nizaci–pokud nejsou motivovány jinak než vlastním dobrovolným zá

jmem, rodinné oslavy a návštěvy, pobyt na chatě či na rekreačním turis

tickém zájezdu, atd., atd.).

Složka sebevzdělávací a vzdělávací

Sem zahrnujeme všechny aktivity, ve kterých si děti rozšiřují svůj

vědomostní obzor i své dovednosti. Patří sem i činnost ve spolcích,

občanských sdruženích a ostatních organizacích, dále i pěstováníkoníč

ků.

Jsme si všakvědomitoho,že vždy zůstane určitá část na hranici volného

a nikolivvolnéhočasu.Toje problém, kterýjsme naznačili výše uvolby nápl

něvolnéhočasu dítětem samým a zároveň určitým rozdílem mezipředstava

mi dítěte ajeho rodičů. Nadtím ale nechť uvažujíteoretici.

Volný čas jakO SV0b0dná Volha činností

Volnýčas chápemejako dobu, kteráčlověkuumožňuje svobodnou

volbu činnosti.

Každý si tuto činnost volí sice omezeně, avšak není omezována osobními

či společenskými povinnostmi (i ty však mohou být mnohdy součástí volného

času třeba jako společenské kontakty–jak vidíte, nic není jednoduché),vyko

náváji dobrovolně a máz nípříjemné zážitky a pocit uspokojení.To je třeba

mít nazřeteli přijakékoliv činnostmi s dětmi a mládežív jejich volném čase,

Úkolem pedagogiky volnéhočasuje chápat volný časjako dobu, která

není věnována nicnedělání (nebo pouze v malé míře), nýbržjako příležitost

k činnosti jiného druhu, nežje ta, kteráje pro náspovinná, dále dobu, která

je příležitostí k odpočinku, zábavě a rozvoji vlastní osobnosti. Souhrnně se

tedy můžemevrátitktvrzení,ževolnýmčasem dětía mládežeje možno rozu

mět čas, který zůstává ke svobodnému využití. Pozor ale na to, že jsme se

zmínili i o určité relativnosti svobodného využití vázaného na věk a vztah

s rodiči. Můžezde docházetikvýznamným rozdílům chápáníčinností ve vol

ném čase– co vlastnězavolnýčaspovažujeme. Takovými spornými činnost

mijsou například domácípráce, nákupy,příprava naškolní vyučování,sebe

obslužné aktivity a další. Nebudeme nicméně dále teoretizovat, nýbrž se

spíše zamyslíme nad souvislostmi.

Výšeuvedenésféry,či složkyvolnéhočasumůžeme chápat rovněž

ijakojeho funkce.

K nimpakpřistupuje funkce čtvrtá–preventivní. Děti a mládežčasto

stímtovolnýmčasem neumějívždyúčelně nakládat(naučit je to– to je jeden
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z úkolů pedagogiky volného času). Můžeme uvést čtyři základní problémy

související s osobně nezvládnutým volným časem, a to: alkoholismus, neal

koholová toxikomanie, majetková trestná činnost a násilná trestná činnost.

Dostatekaž nadbytekvolnéhočasu může přivést mladistvého do negativně

orientovaných společenských skupin,zejména pochází-liz méně nebo nega

tivně podnětného sociálního prostředí (ať už rodinného, školního, či vrstev

nického).O těchto problémech však blíže pojednávají kapitoly Prevence soci

álně patologickýchjevů v dětské činnosti a Právní minimum.

Problémemje však i možnost uskutečňovat svézájmy ve volném čase.

Podmínky pro realizaci činností ve volném čase

Podmínky pro využívánívolnéhočasu dětí a mládeže musíme vnímatpře

devším tak,jak je vnímají jejich uživatelé, tedy naši svěřenci. Něcojiného

pakjsou otázky proča dojakémíryse daří, či nedaří tyto podmínky naplňo

vat. Tento do jisté míry subjektivnípohled je mimojinéurčován i motivací,

tedytouhou uspokojovatprávětyto potřeby.Ojaké potřeby se předevšímjed

ná? Jde o následující motivace:

– relaxační motivace (činnost je zdrojem osobního uspokojení, odpočinku

a zábavy);

– prestižní motivace (činnostmámezikamarádyave společnostiznačnou

váhu, například tenis, skateboard, zájezdy dozahraničí, účast na živo

tětakzvanéVIP, čili vysoce postavené společnosti);

– sociální motivace (činnost umožňuje být ve společnosti lidí, kteří mi

vyhovují; činnosti v občanských sdruženích, členství v nejrůznějších

partách);

– rodinná motivace (přejí si to otec, matka, případnějiní dominující čle

nové rodiny);

– edukativní motivace (činnost má něčemu naučit, potřeba vzdělávat se;

potřeba připravit se na přijímacízkoušky, na maturitu, mít lepšívědo

mosti související s mými koníčky apod.).

Tato motivace kjednotlivým činnostem se samozřejmě běhemživota indi

viduálně mění; jednotlivé typy motivace nabývají na převaze v různých údo

bíchživota iv různých sociálních situacích podle aktuálního stavu (je to třeba

členství v různých skupinách vrstevníků, společenské postavení rodičů apod.).

Vlastní představyi osobní motivace jsoujedna věc, nejrůznější bariéry jsou

však věc druhá.

Takovou bariérou může býttřeba nedostatekvolného času, nedostatek fi

nančních prostředků, materiálnízázemía mezilidskévztahyv lokalitě, nepo

chopení pro potřeby dětí a mládeže, odpor rodičů, nedostatek vhodných pří

ležitostí, nedostatekvrstevníků stejnýchzájmů apod.
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Kdo ovlivňuje volný čas dětí a mládeže?

Paleta těch, kdo se podílejí na náplni volného času dětí a mládeže,je veli

ce pestrá. Většinou se vzájemně ovlivňují, ať už si konkurují, nebo spolupra

cují. Jsou to:

– přirozené výchovné instituce (rodina, skupiny vrstevníků, lokální

pospolitosti– například obec);

– instituce se zprostředkovaným výchovným působením(společensképro

středí, občanská sdružení, soukromé subjekty, cestovní kanceláře, hro

madnésdělovací prostředky apod.);

– instituce s přímým výchovným působením (školy, školská zařízení,

vzdělávací subjekty, církve apod.).

Jistějste se s většinou výše vyjmenovaných subjektůjiž dostali do styku,

Pokud ne, nezoufejte. Buď se vám samy přihlásí s nabídkou ke spolupráci,

nebo vám budoutím či oním způsobem znepříjemňovatživot.Vkaždém pří

paděvšak doporučujeme, abyste sejim nejen nevyhýbali,ale snažili jste seje

kontaktovat vzájmu myšlenky kvalitnípráce s dětmi a mládeží

Rodina

Ve volném čase dětí a mládeže hraje velkou roli rodina, a tojednakjako

nejpřirozenější skupina ve společnosti, jednakjako časově první výchovné

prostředí dítěte. Činnosti, které si dítě vybírá, jsou dányv nemalé míře nejen

množstvím volného času, osobnostními předpoklady dítěte, nýbržitím, jaké

hodnoty rodina uznávájako důležité, finančními možnostmi rodičů a jejich

představami,jakýmzpůsobem by mělojejich dítě svůj volnýčas trávit. Často

se v této sféře promítajíi nenaplněná přání rodičů ajejich vlastní ctižádost.

Tomůžemnohdy dítěpovzbuditkvyšším výkonůmnebo naopakv němvyvo

latpocit méněcennosti.

Z hlediska rodiny a jejího působení na dítě existují dvě roviny či oblasti

volného času. Prvníz nichje ovlivňování zájmů dítěte, resp. způsobujejich

naplnění, druhou pakjsou společné aktivity rodičůs dětmi(pro nás to posky

tuje vynikající pedagogický terén). Prvním kontaktním místem pro nástedy

budiž rodina.

Skupina vrstevníků

V ní se promítají všechny možné aktivity, kterémůže dítěči mladýčlověk

naplňovat v neformálních skupinách svých kamarádů.Velice záleží na tom,

jaké hodnoty a z nich vyplývající cíle tato skupina uznává.To může být sku

pina, která naplňuje svůjvolný časžádoucím způsobem (může být jak orga

nizovanáv nějakém sdružení, či to může být naprosto neformální parta kama

rádů), nebo naopak to může být skupina s negativním postojem k obecně
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uznávaným hodnotám (organizovaná např. jako gang či pouliční parta)

a působící ve společnosti destruktivně. Nám půjde především o skupiny,

které spojuje společný pozitivní zájem (ať už jde o zájmový útvar při škole,

školském zařízení, či ozájmový útvar jiného sdružení, eventuálně o neformál

ní partu dětí). Zkuste se zamyslet nad tím,jaký vliv má skupina vrstevníků

na vaše svěřence a jejich činnost ve vašem kolektivu ajak byste mohli svou

činnostívhodně propojit zájmy obou těchto typů skupin.

Lokálnípospolitosti

Pod tímto pojmem budeme chápat zejména obec (ale třeba i sídliště nebo

sídlištní blok) a vliv sousedských vztahů na možnosti a kvalitu uplatňování

potřeb volného času jejími nedospělými členy. Také zde působí neformální

skupiny dětí a mladistvých i vztahy mezi místními institucemi a ostatními

občany, sousedskévztahy, ale i lokální politické subjekty, které spolu ne vždy

komunikují tak, aby se mohly dohodnout na tom, co je pro děti prospěšné

ajaké podmínky ajakým způsobem by měly pro své děti vytvořit. Nabízíme

obdobný námětkzamyšlení.

Společensképrostředí

Je to většinou odraz lokální pospolitosti ajejího sociálního složení. Velkou

roli hrají znovuvytvářené tradice založené na společenském postavení. Spo

lečenské postavení rodičů, eventuálně ijejich hmotnézázemí mívá odrazi ve

vztazích mezi dětmi, které mnohdyuznávají hodnoty, které převzaly od rodi

čů, a tím vytvářejí i určité vnitřní sociální členění. Tato tendence se mění

svěkem dětí. Sjistou nepřesností bychom toto prostředí mohli nazývat širší

pospolitostí.

Občanská sdružení a podobnésubjekty -

Ovolnýčas dětí a mládeže pečují také sdružení, která si podle svého růz

norodého zaměření kladou různé cíle, ať už výchovné, vzdělávací nebo

rekreační, či různě specificky zaměřené.Tady pouze připomeneme,že něk

teří nebo většina z násjsou členy těchto sdružení, pro něž platí specifické

podmínky dané státem. Vítejaké? Pokud ne,zjistěte si to; je to dost důleži

té.

Hromadné sdělovacíprostředky

Zde se jedná ozprostředkovanývýchovnýa vzdělávacízáměr(pokud nejde

přímo o vzdělávací pořady či naučné články),z něhož si děti podle návodu

svých rodičů, učitelů, vedoucích, kamarádů i dalších osob mohou vybírat

zdroj informací, který na ně může mít pozitivní vliv. Často zde však nastává
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1 Soukromé subjekty

nabízejí různé

volnočasové aktivity,

jen je potřeba se

v nich správně

ZOrientovat.

i nebezpečí vlivu negativního (viz kapitola Prevence sociálně patologických

jevů v dětské činnosti). Patří sem především televize, rozhlas, ale takéfilm,

videoprogramy, noviny a časopisy,internet. Dojisté míry sem můžeme počí

tati odbornou a krásnou literaturu.

Soukromé subjekty

Sem patřízejména cestovní kanceláře se svými poznávacími,pobytovými

a ozdravnýmizájezdy pro děti a mládeža úroveňjejich výchovně vzdělávací

ho působení; dále pak nejrůznější podnikatelské firmy pořádající akce pro
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děti a mládež, umělecké agentury, rekreačnízařízení se svými nabídkovými

volnočasovými programy, hypermarkety s koutky pro děti nebo s různými

víkendovými a dalšími akcemi. Je sice přímo neovlivníme, ale snažme se

pomoci dětem ajejich rodičům,aby získali orientaciv tom, co kdo nabízí, zda

je to přínosné a zda nehrozí nějaké nebezpečí,

Školy

Především se svými mimovyučovacími aktivitami, programy mimovyučo

vání na školách v přírodě, výlety, akademiemi apod. Pro ty vědychtivější

doporučujeme obrátit se na stránky www.msmt.cz.

Střediska provolný čas dětí a mládeže

Plní funkci výchovně vzdělávací a rekreační. Je to souhrnný termín pro

domy dětí a mládeže sširokouzájmovou působností a pro stanice zájmových

činností, kteréjsou specializované na konkrétnízájmové oblasti. Jsouurčena

jakpro děti a mládež,tak projejich rodiče i další veřejnost. Kdo chce vědět

více,jistě sivyhledá vyhlášku č. 432/1992Sb.,o střediscíchpro volnýčas dětí

a mládeže, která je buďna výše uvedených stránkách MŠMT nebo ve Sbírce

zákonů, kterou má k dispozici každý orgán státní správy, školy a školská

zařízení.

Školní družina

Mávýchovnou,vzdělávací a rekreačnífunkci prožákyzákladníškolyv době

mimo vyučování av doběškolních prázdnin prožáky prvního stupně. Dojisté

míry plní i funkci sociální. Jejíčinnost probíhá zejména v době od konce vyu

čování do konce pracovní doby rodičů, ale i před vyučováním (tzv. ranní druži

ny). Je určena pro mladší věkové kategorie.

Školní klub
-

Má obdobnou funkcijako školní družina. Je všakurčen žákům II. stupně

základní školy a žákům víceletých gymnázií (nejvýše však do věku odpoví

dajícímu ukončení povinné školní docházky). Obsahem odpovídá zhruba

obsahu práce školních družin,je však organizačně i obsahově přizpůsoben

kategorii starších žáků. Jeho činnost je zaměřena zejména na zájmové akti

vity provozovanéve volném čase.

Výše uvedenéinstituce a zařízení se při vaší práci budou vyskytovat nej

častěji. O dalších z nich se můžete dočíst v literatuře uvedené na koncitéto

publikace,

33



S0učasné tendence

Význam volnéhočasu ajeho využití dětmi a mládežív moderníspolečnos

ti výrazně vzrůstá. Protože potřeby a zájmy dětí a mládeže vzhledem kvol

nému času se stávají různorodějšími, bude se muset nabídka pro volný čas

obsahově měnit. Je nutnopamatovat rovněž na děti a mládežtělesněa men

tálně postižené, invalidní, ohrožené a obtížně přizpůsobivé. Co nás ktomu

vede:

– vzrůstáindividuální a společenská potřeba volnýčas využívat ksebe

vzdělávání příslušníků mladégenerace;

– posiluje se kompenzační role volnéhočasu,tedy rozšiřuje se rejstříkčin

ností, které do jisté míry vyrovnávají určitou jednostrannost zájmů

některých dětských skupin. Protobude nutno rozšiřovat nabídkuspon

tánních činnostíve volnémčase a vytvořit fungující systéminstruktáž

ní a poradenské činnostijak ve výchově mimo vyučování, takv celé

pedagogice volného času;

– v současnostizačínajípůsobittakénovéskutečnosti,zasahující doživo

ta dětí a mládeže výrazně negativně;

– v osobnosti dítěte a mladého člověka se budou intenzivněji než dosud

odrážet komplikující a zhoršující se sociální a ekonomické podmínky

existence některých rodin (trvalá vysoká rozvodovost, rostoucí početne

úplných nebo sociálně nefungujících rodin, nezaměstnanost rodičů aje

jich dospívajících dětí). Proto bude nanejvýš vhodné a nutné vytvářet

možnosti iprotakové aktivity, jako je například společná činnost rodi

čů s dětmi nebo působení na rodiče;

– ekonomické podmínky současnosti, ani nejbližší budoucnosti nedovolu

jí počítat s rozsáhlými projekty náročnými na materiální zdroje.

Zkusme sipředešlýtext promítnout do svépraxe. Nejsmetujen proto,aby

chom si s dětmi hráli,ale i proto, aby naším prostřednictvím něco získaly

Pedag0gika V0lnéh0 čaSU

Začneme již druhou, pro mnohé mladé pracovníky v oblasti vol

ného času dětí a mládeže poněkud obstarožní definicí oboru. Podle

nás má však velkou vypovídací hodnotu. Citujme tedy sociologa

E.Webera:„Propedagogikuvolného časuje zde nelehkýúkolvýcho

vy k opravdovémuvolnu:

– vychovat osobnostschopnou samostatnéhotvořivéhoživotaadal

šího rozvoje azároveň i néstzodpovědnostzasvá rozhodnutí;
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– vychovávat občany akceptující své morálníi dalšízávazky vůči

druhým a zároveň schopné kooperace a všech sociálních

mechanismů s ní souvisejících;

– vzdělávat k co nejširšímu společenskému uplatnění vzhledem

kpředpokladůmjedince.“

Za nás můžemeještě doplnit,že „výchova k volnému času seznámíjedince

s množstvím zájmových aktivit, poskytne mu v nich základní orientaci a na

základě vlastních zkušeností v různých oborech mu pomůže najít oblast

zájmové činnosti, kterámu poskytne možnost uspokojení a seberealizace (sebe

uplatnění)“(Hájek)

Pokud tytoúkoly vztáhneme kvolnému času dětí a mladých lidí, můžeme

konstatovat, že celý nášpedagogickýproces bude probíhat v podobě nejrůz

nějších aktivit,v nichžpřevládají ty, kterémůžeme označitzaryze relaxač

ní, dále pakzábavné(v našem pojetí často kompenzující určité fyzické nebo

psychické vypětí) a za sebevzdělávací

Dnes(a zřejmě i v dohledné budoucnosti)je nabídka využití volnéhočasu

pro děti a mládež soustředěna do dvou hlavních oblastí – státem řízené

a nevládní. Řadu potřeb aktivit dětí a mládeže ve volném čase uspokojuje

rodina nebo skupiny vrstevníků.Tyto aktivity se však nyní začínají přesou

vat v mnoha případech do institucí s přímým výchovným působením. Na

státní úrovni jsou to především školy aškolská zařízení,z oblasti mimo pří

mou působnost státujsou to pak místnízařízení, občanská sdružení a sou

kroméa další subjekty,

Pokud se vám ještě příliš neznechutila prezentovaná teorie, zkuste po

kračovatv četbě dále. Vyplatí se to. Vždyť třocha teorie člověka nezabije,

neboli co nezabije, to posílí.

Za hlavní principy pedagogiky volnéhočasu můžeme (podle Opachowské

ho) považovat následující (pozn.: kurzívou uvádíme čtenářsky stravitelnější

komentář): -

– pohled na volnýčasjako naprostředekrozvoje osobnosti,upev

ňovánízdraví,volnýčasjako výzva aúkol osobnosti.Ve svém vol

ném čase může každý dělat to, co se mu líbí –pokud to není ovšem v roz

poru se zákony.Ztoho vyplývá, že se může sám a svobodně rozhodnout,

co a proč chce dělat; jeho činnost bude jistě odpovídat některé ze složek

volného času podle pana Dumazediera;

– aktivita subjektu, překonání pasivní konzumace, rozvoj tvoři

vostia nápadů.Vždyťpřece i sladké nicnedělání námpomáhá k obno

vení sil. Pedagog volného času (vedoucí zájmového oddílu, kroužku,
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vychovatel, instruktor, praktikant a kdokoli další z tohoto oboru) máza

úkol nabídnout možnosti, vzbudit zájem a případně poradit, vést

a organizovat, prostě poradit a pomoci;

– orientace na sociální kontakt, společné prožívání volného času

s rodinou a přáteli. Je řada jedinců, kteří svůj volný čas tráví nejraději

sami se sebou. Vy se však budete setkávat především s těmi, kteří se rádi

pohybují mezi ostatními lidmi a zároveň si i volí, s kým budou svůj volný

čas trávit. Je jen na vás, aby vámi vedený kolektiv upřednostňovali;

– uvolněnost, otevřenostpro nové.Ve svém volném čase je každýzba

ven svých povinností, což vytváří podmínkypro určité uvolnění, shození

masky a spontánnější chování. Jakmile se někdo takto uvolní, je schopen

a ochoten přijímat nové podněty, vyměňovat si názory a zkušenosti, cítí

se volněji –prostě se „odváže“. I v tom je kouzlo volného času, i v tom je

kouzlo pedagogiky volného času, která umí tuto atmosféru vytvořit;

– zábava, radost,požitekz činnosti. Co dělám ve svém volném čase, to

dělám rád a dobrovolně, z toho mám radost, to mne těší. A jestli mi

někdo takovou možnost nabídne (pakliže na ni nepřijdu sám),pak jsem

takovému člověku vděčný. A jestliže je to právě pedagog volného času,

tím lépe. Ipro něho;

– uvolnění, odreagování, prostor pro znovunalézání smyslu. Často

jsou lidé skleslí, schlíplí, nic je nebaví, mají starosti v práci, v rodině, ve

škole. Jestliže jim nabídneme vhodnou činnost (a je umění se trefit do

zájmu dotyčného a nenásilně mu činnost nabídnout, případně ho k ní

i popostrčit) mohou získat lepší náladu, ztratit pochmurný názor na

život a najít si cíl a smysl své dalšíexistence. To už je ale jedna z nejná

ročnějších rolí pedagoga volného času, kdy působí jako jakýsipsychote

rapeut.

0 výchověpro Volný čas

Vnávaznosti na citovaného E. Webera se ještě krátce zmíníme o výcho

věpro volný čas.

Výchovou pro volný čas rozumíme nejen výše uvedené rysy, kteréformu

loval E.Weber, ale ijejich rozvinutív tom smyslu, že úkolem pedagoga vol

ného času bude i rozvíjení schopnosti dětí a mládeže oceňovat volný čas

jako hodnotu, kterou můžeme promrhatnebo zužitkovat.Toznamená naučit

je využívat volný čas kvalitně a smysluplně (i když se tady s nimi můžeme

někdy názorově rozcházet),„obětovat“ ho pro svůj vlastní osobnostní rozvoj,

zvolit vhodnéproporce mezijednotlivými typy činností, takaby neodpovída

ly pouze čítankovýmpředstavám,ale i vlastnímživotnímplánůma ambicím,

a podle tohoto si tyto činnosti vybírat, ---
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Vých0Va mim0 Vyučování

Pro svou potřebu budeme výchovu mimovyučování chápatjakojakékoli

působení na děti a mládež, které probíhá mimo rámec školního vy

učování. Tím sice vyjadřujeme jisté výhrady k definici autorek Pávkové,

Pavlíčkové a Hrdličkové(„Výchova mimo vyučováníprobíhá mimopovinné vy

učování, probíhá mimo bezprostřední vliv rodiny, je institucionálně zajištěná,

uskutečňuje se převážně ve volném čase...“). Pedagogičtí fajnšmekři mají opět

námětna přemýšlení.

Na druhé straně se nerozpakujeme citovat tytéž autorky v rozšířených

tezích.

„Pedagogické ovlivňování volného času, zejména výchova dětí a mládeže

v době mimo vyučování, je významnou oblastí výchovného působení. Poskytu

je příležitost vést jedince k racionálnímu využívání volného času, formovat

hodnotné zájmy, uspokojovat a kultivovat významné lidské potřeby, rozvíjet

specifické schopnosti a upevňovat žádoucí morální vlastnosti. ...... Tato oblast

výchovy plní funkci výchovnou, vzdělávací, zdravotní i sociální. Výrazněpři

spívá k prevenci společensky nevhodných a škodlivých forem chování. ...

Vhodnépedagogické ovlivňování volného času dětí a mládežeje jednou z účin

ných forem prevence ....... agresivity, záškoláctví, drogové závislosti, gambler

ství, závislosti na virtuální droze, problémů v oblasti sexu.“(Další preventiv

ní role jsou uvedenyv kapitole Prevence negativních sociálně patologických

jevův dětskéčinnosti.)

Hlavnífunkce výchovy mimo vyučováníjsou tyto:

– výchovně-vzdělávacífunkce, kteráje uskutečňována praktickyv kaž

dém dětském organizovaném kolektivu, neboťvedoucítohoto kolektivu se

vždy snaží předat svým svěřencům (pro charakter zařízení, instituce, či

sdružení charakteristické) vědomosti, dovednosti a návyky;

– zdravotnífunkce, kteráje naplňována jednak nápomocí ke zdravému

životnímu stylu, střídání činností různého charakteru, pohybovou čin

nostía nápomocí ke získánía upevněnínezbytných hygienických návy

ků;

– sociálnífunkce–péče o děti během pracovní doby rodičů, vyrovnává

ní rozdílů mezi různými sociálnímitypy dětí, vytváření žádoucích soci

álních vztahů;

– preventivnífunkce –viz výše.

Toje skutečnětak trochu profajnšmekry, ale i každýz nás se tím může

inspirovat.
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Požadavky na výchovu mimo vyučování

Dále uvedené požadavky se vztahují bez rozdílu na všechny útvary půso

bící ve sféře volného času dětí a mládeže. Jsou to:

dobrovolnost (musíme si uvědomit, že do školy dítě chodit musí,

knám chodit může,ale bylibychom nejraději, kdybyknám chodit chtě

lo. Prostudujte si však pečlivě kapitoluZákladypedagogiky apsycholo

gie při vedení dětí. Často budou děti měnit skupiny, jichžjsou členy. Je

to způsobeno zejména tím, že hlavně v mladším školním věku jsou

zájmy ještě nestabilní, sociální vztahy dosud nepevné,takže dítě často

přecházíz oddílu do oddílu,zjednoho kroužku do druhého, mění i pří

slušnost kzájmovězaměřenému občanskému sdružení);

aktivita (tu můžeme většinou předpokládat, neboťje-li někde dítě

z vlastníhozájmu a dobrovolně,pakmu asi neděláproblémy aktivněse

zapojit do života a činnosti příslušné party);

seberealizace (tady je dobré siuvědomit,že dítěčasto nenachází pocit

uznání a ocenění ve škole nebov pouliční partě a hledá skupinku dětí,

kterámá stejnézájmyjako ono, skupinku, kde by mohlo vyniknout, kde

by mohlo uskutečňovat svézájmy,plánya sny);

pestrost,zajímavost,přitažlivost (tady mávýchova mimovyučová

ní prakticky neomezený prostor; dítě může přecházet z kolektivu do

kolektivu, nejsou zde přesně vymezenépovinnépředměty ajestli regu

lejednoho útvaru dítěti nevyhovují, může bez problémů přejít dojiné

ho.Vextrémních případech, kdy by dítě hledalo pouze výhodyčlenství,

může býtzklamáno– což nemusímít vždy negativnívýchovný dopad);

odpočinkovéa rekreačnízaměření(to mumůže poskytnout oprav

du pouze sféra volného času a rozumněřízená výchova mimovyučová

ní);

orientace na sociální kontakt (pouze ve svém volném čase má dítě

možnostvolby kolektivu, a to většinou podle předchozích kritérií; navíc

se zde učí přijímat určité normy, pravidla a hodnoty provázející život

celé skupiny dětí).

0bsah Vých0vy mim0Vyučování

odpočinkové činnosti: jejich úkolem je obnova psychických a fyzic

kých sil, proto mají být nenáročné a mají vyrovnávat předchozí náma

hu,toznamená,že po náročnéfyzickéčinnosti by mělo následovatbuď

nicnedělání nebo příjemná psychická činnost (rozhovory, vyprávění,

poslech hudby,krátkáprocházka v přírodě, čili cokoliv, copomůže rege

nerovatfyzické schopnosti). Pokud předcházela náročná psychickáčin

nost, například řešení nějakých problémů, nepřívětivost v meziosob
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Činnosti střídáme: po

takovéto fyzicky

náročné aktivitěby

měla následovat

příjemnápsychická

zábava.

ních vztazích, zpracování výsledků nejrůznějších expedic či zkoumání,

je na místě lehká fyzická činnost(pohybové hry,procházkav lese, pří

padněi poslech hudby nebo nezávazné tlachání;

– rekreační činnosti:jejich smyslemje obnova sil a odstranění únavy;

mají hlavně kompenzační funkci. Vyrovnávajítotiž rozdíly mezi fyzic

kou a psychickou námahou vhodně volenými aktivitami (různé rela

xační techniky, nepříliš velká, avšakpříjemnáfyzická námaha, plavá

ní, chůze v příjemném prostředí, navozeníharmonických pocitů, kdy je

nám prostě dobře);
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zájmovéčinnosti:tady jde o rozvojjiž existujícíchzájmů dětí, upozor

nění na další možnosti, které dosud děti nepoznaly. Struktura těchto

zájmů může být velice pestrá. Podrobnosti opět naleznete v kapitole

Základy pedagogiky a psychologie při vedení dětí;

veřejněprospěšnéčinnosti: tojsou ty, které staršíz násznalipodná

zvem brigády (ponejvíce fyzického charakteru); patří sem všaki všech

ny činnosti, jež děti vykonávají nezištněase zanícením a nadšením,pro

stě dobrovolná práce ve prospěch ostatních. Můžeme sem počítat

nejrůznější charitativní činnost,pomocpostiženým a nemohoucími kul

turní aktivity s tím související;

sebeobslužné činnosti:jsou to takové aktivity, kterévedou děti ksa

mostatnosti, k dovednostizařídit si něco pro sebe, případněi pro jiné,

umět se pohybovat v sociálním prostředí, jednat s ostatními tak, aby

bylo dosaženozamýšleného cíle. Volnýčas je proto ideální možnost;

sociální dovednosti:jde o schopnost komunikace s okolím, schopnost

obhájit si svůj vlastní názor, ale i umění naslouchat ostatním a při

jmoutjejich oprávněnéargumenty,dovednost požádat opomoci poskyt

nout pomoc druhým, schopnost ubránit se negativním vlivům a nedát

se svést k nepředloženostem;

příprava navyučování:zdánlivě nenísoučástívolného času (vždymu

síme mít na paměti,že sejedná o aktivitu, kterou sisamo dítě dobrovol

nězvolí– např. proto,že vyučovacípředmět dítě nechápejako „nezbytné

zlo“, nýbržjako možnost realizovat své vlastní hobby. Příprava na vy

učování tedy neznamenávpojetí pedagogikyvolnéhočasu nějaké doučo

vací kroužky, nýbržinformovanost vedoucích dětských kolektivů o tom,

co se děti učí ve škole, a propojení obsahu mimoškolních aktivit s obsa

hem probírané látky. Nenítověcjednoduchá,zejménau úzce specializo

vaných (a ne vždy obsahově navazujících) dětských kolektivů nebou ko

lektivů věkově smíšených. Kde však lze celkembezproblému,byťovšem

poučeně a připraveně, navazovat,to je například občanská nauka.

Pokud jste se prokousalitímto nikoliv jednoduchým textem až sem, dovo

lujeme si vám vyslovit upřímný obdiv. Na druhé straně se však většinaz vás

může pokládat za poněkud informovanější a orientovanější v této složité

problematice.

Sh0dy a rozdíly mezi školní pedagogik0u a pedagogikou volného času

Jakjsme poznaliv předcházejícím textu, obsah a s ním spojené cíle výcho

vy mimo vyučováníjsou velmi rozmanité.Aprávěvolný čas, vhodně, takticky
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a citlivě ovlivňován vedoucím, vychovatelem, instruktorem, rádcem, prakti

kantem, učitelem čijakýmkolijiným pedagogem volného času ktomu skýtá

široké možnosti.

Nejčastěji citovanýmipedagogickýmizásadamijsouzásadypřiměře

nosti,posloupnosti,jednoty a důslednosti, cílevědomosti,aktivnosti

a vyzdvihování kladných rysů osobnosti.Tyjsou společnéjakproškol

nípedagogiku,tak pro pedagogiku volného času.Úkolem pedagogiky volné

ho časuje jeho ovlivňování ve smyslu dobrovolnosti, aktivity a participace

(aktivní podíl na plánování a uskutečňování činnosti), zájmovosti a zajíma

vosti, citlivosti a citovosti, seberealizace a sociálních kontaktů. Ani zde se

požadavky příliš neliší odškolníhopedagogického procesu.Včemvšakvidí

me odlišnosti práce s dětským kolektivem ve volném čase a ve vzdělávacím

procesu ve škole, to jsou tyto znaky:

– činnost není stanovenou povinností, jako tomuje přiškolní docházce;

– program činnosti více vycházíze skutečné úrovnězájmů nežze závaz

ných norem,jakýmijsou učební osnovy(můžeme proto daleko lépe volit

individuální přístup a tempo činnosti);

– časovávolnost dává lepší možnostvyužití rozmanitějšíchforem a metod

nežškolnívýuka (bližšíktomu si můžete přečíst opětv kapitoleZákla

dy pedagogiky a psychologie při vedení dětí);

– činnosti se mohou odvíjet v nejrůznějších prostředích a nejsou striktně

vázány na prostředí školy a školních tříd či odborných pracoven.

Ved0ucí není učitel

Vedoucí oddílu, ale i klubu, kroužku čijiného kolektivu máněko

likzákladních rolí, ježseponěkud liší od úlohy učitele:

– roli instruktora,jenžvysvětluje,podněcuje a ukazuje činnost, kterou

má účastníkzvládnout, a tak rozvíjíjeho myšlení;

– roliporadce,kterývede účastníky kpochopenísmyslučinnostia pod

poruje jejich motivaci;

– roli diagnostika, tedy toho, kdo poznává zájmy i osobnost dítěte

a někdy i terapeuta.Tedy toho, kdopomáhá nejen uspokojovatindivi

duální potřeby, ale takéřešit konflikty a osobní problémy, překonávat

překážky. Často rovněž usnadňuje kontakty mezi svými svěřenci

amůže být užitečný při řešeníjejich vzájemných problémů,
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4.

Kd0 si hraje, nezlobí

Hra je základ dětského života

Pozorujme chvilku děti hrající sipřed naším domem nebo na ne

dalekém hřišti.

Určitěrychle poznáme,zda se sešly náhodou,nebozda užse znají

a mají svou partu. Podle toho,jak se k sobě chovají,poznáme, kdo

apročje jejich přirozenýmvůdcem,je-li to ten nejsilnější, nejstarší,

nebo naopak vtipálek, který vymýšlí, co bude dál. Ale takéjakési

pořadí–kdobyvůdčí osobnůstkou chtěl býtanemůže–iproč nemů

že (je slabší, méně výbojný, méněbystrý, ale věčně oponuje, protestuje,

vytváří zvláštní podskupiny). Jejedno, coana co si dětizačnou hrát.

Po chvíli se ale ukáže, kdo má smyslprofair play a kdo chce vyhrá

vatiza každou cenuvčetněpodvodu.Zjistíme také,i kdyžta děcka

třeba ani neznáme, která jsou si bližší a která se naopak nemají

ráda.

Dítě, které si nehraje, je nejspíš nějak nemocné. Něco ho bolí fyzicky, ně

kdy i psychicky. Hraje pronětím,čím pro násdospělénaše práce, hobby,sta

rosti–ale také mimoškolní přípravou načas, ažsamo dospěje.

Dítě hrou napodobuje své okolí. Je-ličasto bito, samo bije mladšía slabší,

spatří-li dopravní nehodu, hraje si se svými autíčky na dopravní nehody,

běží-li v televizi a v kinech filmy o indiánech, astronautech a detektivech,

hraje si na to, co vidělo.Samo, na ulici, na hřišti.

My dospělí dojeho her samozřejměvstupujeme, někdy šťastně, jindy ne

šťastně.

Chlapečci, kteří si na zahradě mateřskéškoly vyměňují bojové kopy od

koukanéz televize, asi potěší jen nějakéhotrenéra asijských bojových umění

jako nadějné talenty. Nás asi spíš takový obrázek vyděsí. Stalo se už, bohu

žel i u nás, že asi pětiletý klučina na pískovišti při hře uškrtil kamaráda

a pak si šel s pláčem stěžovat babičce, jež na něj měla dohlížet,jak to, že

Honzíčekzase nevstal aužsi sním nehraje.
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Využíváním herv oddílech a v dalších malých organizovaných skupinách

učíme děti poctivosti, kázni, kamarádství, ohleduplnosti k mladšímirespek

tu ke starším (např. rozhodčím).V dobrých hrách není místopro sobectví.

Hry děti i učí samostatnému rozhodováníve chvílích, kdyjim nemá kdo

poradit, a tím vzítza rozhodnutízodpovědnost,

Hry musejí býtzajímavé,zaměstnatpokud možno všechny členy kolekti

vu, rozvíjet myšlení, pohybové schopnosti dětí, musejí ale také umožnit vítěz

stvíi smíření sprohrou a být přiměřenévěku dětí ajejich schopnostem,

Jak si hrát?

Děti,zejménaty mladší, si těžko vymyslínějakou hruúplněsamy. Jenko

pírují to, co užviděly. A někdyani nepochopilyjejí smysl.My dospělíbychom

už ale měli smysl každé hry znát. Každá hra–i ta nejprostší honička na

babu něco přináší, něco v dětech rozvíjí a posiluje. Užpři té baběje to jistě

postřeh, fyzickázdatnost, soutěživost.

V činnostech musíme hledat hry, které podporují náš cíl.
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Včinnostech svých oddílů, klubů či kroužků jistě musíme hledat přede

vším hry, které nám mohou pomoci rozvíjet, podporovat a vychovávat to, co

je naším cílem,programem našeho sdružení,instituce. K dispozicije mnoho

literatury–jen část uvádíme na konci této publikace v seznamu té použité

a doporučené. Navíc k nám přicházejíz celé Evropy i ze světa hry skutečně

neznámé a moderní, vymyšlené pro dětskou generaci tohoto století. Knížky

sice nejsou levné, ale měly by patřit do knihoven vyšších složekvšech provo

zovatelů, určitě sije lze opatřit i ve veřejných knihovnách, případně koupit

z grantových prostředků,jež našim sdružením a institucím poskytují státní

i místní orgány. Hodně podnětného a zajímavého lze najít i v knihovnách

našich příbuzných a známých.

Vžádnémpřípadě nelze spoléhat na vlastní improvizaci nebo nato,že děti

něco navrhnou a vymyslejí samy. Zkušenosti s nepromyšlenými schůzkami

svých třídních oddílů má určitě starší generace. Známe také situaci, kdy

necháme děti,aťpřipraví, na co si chtějí hrát. Obvykle navrhnou hru, kterou

znají a líbila se jim, a navrhují ji takčasto a dlouho, ažje samézačne nudit.

Smysl a podstatu každé hry musí vedoucí chápat a využít. Aby hra byla

úspěšná, měl by ale dodržovat i následující doporučení,

0čem to bude – způsob motivování

Pro každou, zejména novou hru,je třeba její účastníky získat. A někdy

i pro známou, kterou z nějakého důvodu chceme zařadit (třeba k procvičení

určitých znalostí a dovedností). Poučit bychom se mohli od úspěšných tele

vizních moderátorůvtom jakpřesvědčivě a někdy až vlezle nás dokážípři

vést k obrazovce, abychom se dívali i na to, cojsme ani nechtěli vidět. Chce

to trochu řečnického umění,přesvědčivého vystupování,přitažlivéhoizábav

ného a také srozumitelného přednesu. Vedoucí– moderátor, který působí

dojmem,že neví, co chce říci, aza chvilku možnáusne, moc úspěšný nebude.

Atraktivitu hry může povzbuditi atraktivnípojmenování hry, její přirovná

ník nějakému populárnímu tématu atd.

Pravidla hry

Vysvětlujeme je jasně a srozumitelně– odjednoduchých ke složitějším, od

známé hry kté nové, kdejsou podobná. Raději dvakrát než vůbec vysvětlí

me, co se při hře nesmí. Raději ztratíme nějakou minutu odpověďmi na dota

zy a nejasnosti, než abychom pak hru zkazili tím, že se pořád někdo bude

ptát, co smí, co ne. Pak aleje třeba hru ihned zahájit, nepřipustit další roz

pačité přešlapování, domlouvání a rozptylování,
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Kam se nesmí, co se nesmí

Kpravidlům her patří i prostor, kde se odehrávají. Zejménav příroděje

nutno přesně vymezit hranice hry, případně určiti signály na svolánízblou

dilců. Určitě stanovit i místo, kde se všichni po skončení sejdou.To ostatně

patří i k zajištění bezpečnosti účastníků. Zdůrazníme proto i možná nebez

pečí, požadavky ochrany přírody, zařízení, majetku a podobně.

Čas hry

Vněkterých publikacích se uvádí,jak dlouho hra může trvat,i optimální

počet hrajících. Jinak musíme spolehnout na vlastní zkušenost a odhad.

Začínající vedoucí někdy zařadí do hry na dvě hodiny tolikzábavných izají

mavých prvků, že se to nedá stihnout a hru musejíbuď předčasně ukončit

nebo přetáhnoutčas schůzky kvelké nelibosti rodičů.

Vzpomeňme si, cojsmevpředchozí kapitole četli otom,jak dlouho se děti

různého věku mohou soustředit na určitou činnost.To platíi o hrách.

Rozdělení hráčů

Ve hrách se často stane, že soutěží družstva nebo družiny o nestejném

počtu členů. Je lépe, když některé dítě bude v méněpočetném družstvu hrát

dvakrát, než kdyžpřejde jinam, kde třeba ani nechce být jen proto,abychom

vyrovnali počty. Takévylučování dětí v delších hrách není dobré aje vhod

nějšíje nahradit trestnými body, systémemzástav apod. Vyloučené děti totiž

obvykle takéz nudy vyrušují ostatní a vlastně hru kazí.

Rozhodčí

Obvykle jímje vedoucí, který hru připravil, ale můžeme pověřit i někte

rého mladšího spolupracovníka (instruktora, rádce, praktikanta). Musí být

samozřejmě spravedlivýa nestranný

Hodnocení

Nezhodnocenáčinnostjakoby ani nebyla, proto po ukončení hry zhodnotí

me průběh,vyhlásíme výsledky (případněpředáme odměny).

Hrát s dětmi nebo nehrát?

Určitě najdeme zastánce obou názorů. Dokonce užzvěčnělýT. G. Masaryk

doporučoval učitelům, aby se nebálizahrát si s dětmi fotbal,že tím na auto

ritě určitě neutrpí.

Některým vedoucím samozřejmě hry s dětmi může komplikovat jejich

věk nebo tělesné dispozice, pakje asi lepší, budou-li rozhodčími a organi

zátory,
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Bezhodnocení jakoby

hra ani nebyla.

Okus autority jistě přijde každý, kdozačne hráthru, kterou neumí, nezná

přesněpravidla (např. hraje s dětmi fotbal a přitom je tvrdě fauluje).

Účast ve hrách, v nichž mají význam konkrétní znalosti, vědomosti nebo

i dovednosti, může autoritu vedoucího jen posílit, pokud budou úspěšné.

Nesmí to ale zase přehnat a třeba i vědomě se nějaké chybičky dopustit.

Pokudjde o soutěž družstev, musejí míti v dalších týmech rovnocennépart

nery. A nepochybně musí být vedoucí příkladem ve férovosti. To, co se děti

naučí hrou, si budou dlouho pamatovat. I naše omyly, nepřesnosti a, nedej

bože,podrazy a zdánlivě nevinné herní podvůdky.

Soutěžení

V dobrovolné a výchovné činnosti s dětmi není na škodu připomenout si

olympijské heslo: Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Jenže v globální
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společnosti,zatížené konzumem, kde pro mnohé platí spíše „urvi, co můžeš,

a každá koruna dobrá...“ nezbývá než hledat solidní kompromis. Vést děti

kvýkonnosti a úspěchům, ale také kpoctivému dodržovánípravidel soutěží

a her, k opovrhovánípodvody a nefér jednání.

Žel, právěze sportu známe různéfinty trenérů a vedoucích sportovních

týmů,jimiž svým svěřencům pomáhají kpochybným úspěchům.Třeba–na

soupisce hráčů „omladí“ žáčka nevysoké postavy a zařadí ho do družstva

mladších, protože umí dávatgóly. Jde jistě často i o prestiž klubů, postup,

peníze, ale děti tyhle podvůdky vnímajítaké a učí se,že když chceš vyhrát,

můžeši podvádět, lhát... a později asi i krást.

Pochopitelně – každý vedoucí je rád, kdyžjeho svěřenci předvedou, co

dovedou,že v konkurenci a soutěži sjinými podobnými uspějí. Někdy dosta

nou i nějakou hodnotnou cenu, jež obohatí další činnost. Po vítězství se

dětem snadnějiříká: „Jste skvělí, tak do toho, aťto je příště zase skvělé...“,

než: „Nic neumíte, všechno jste prošvihli.“ Často je takové dobré umístění

a radostz nějv nějakésoutěži oddílů i jedinou odměnou dobrovolnýchvedou

cích, ale může mít slušnýčlověk radostz něčeho,čeho dosáhl podfukem?

Dlouhodobé hry

Jsou oblíbené a možná i módní. Otcem těchto her u násje nepochybně

Jaroslav Foglar díky své knížce Hoši od Bobří řeky. Kořeny dlouhodobější

motivace lze ale nálezti ve skautingu, kde sir Baden Powel opřel o Kiplingo

vu Knihu džunglí a E. T. Seton o hru naindiánskýživot v přírodě.

Dnešní děti už nejsou ani hochy od Bobřířeky, ani Rychlými šípy. Naše

představy, co by se jim líbilo, vycházejí někdy z hlubokého dětství starších

vedoucích. Ony už ale mají své a úplnějiné hrdiny– Harry Pottery, Pány

prstenů s jejich elfy a skřítky. Hrají si na Dračí doupěa sledují Matrixe.

Dlouhodobá motivovaná hraje vlastně seriál etap – autonomních

her apříběhů spojenýchjedním motivem.

Odvážnější a zkušení vedoucí se pouštějí i do celoročních her. To ovšem

vyžaduje hodněčasui tvůrčího talentu, abytakový seriál dokázali utáhnout

jak tematicky, organizačně,taki režijně. Aby hra opravdu neustále motivo

vala k další činnosti a nestala se závažím, které se musítáhnout jaksi navíc

ktomu, co by se členům oddílu líbilo mimo hru.

Pořádáme akce

Akcívnašem případě nerozumíme výprodejzlevněnéhoažprošlého zboží

v obchodních řetězcích. Mámena mysli třeba výlet do přírody,zájezd nazají

47



mavou výstavunebo divadelní představení,turnaj oddílových družstev vefot

bale nebojiném sportu, turistickýzávod hlídek v lese a podobně. Zdatnější

vedoucí obvykle dříve či později potká pověřeníještě vyšších vedoucích, aby

nějakoutakovou akci uspořádali.Na co by se tedy nemělo zapomínat:

– vedoucí musí včas informovat o tom, co se chystá. Čím náročněj

ší akce–časově i finančně,tím dříve.Tam, kde si zvykli dávat dětem

i rodičům na vědomí své dlouhodobější plány a záměry i stermíny, to

může být jednodušší. Kinformaci patřítermín, místo,prostředí,případ

né služby, program ajeho náročnost, specifické podmínky akce a před

pokládaný poplatek;

– vedoucí zjistízájem o akci a podle toho případně program doplní,

nebo naopakuvolní. Někdy stačí, aby děti„zvedly ruku“, na náročnější

akceje dobré mítpísemnépřihlášky potvrzené rodiči–zákonnýmizá

stupci;

– vedoucíi účastníciznajía dodržujíobecnězávaznéprávní a hygie

nické normy – bezpečnostní předpisy, podmínky hygieny, stanovenou

dobu odpočinku (režim dne),věkovézvláštnosti dětí.Zaúčastníky do18

let zodpovídajíjejich vlastní vedoucí;

– vedoucízajistí stravování,případněubytování, noclehárnu, tábořiště

–včetněpřípadných objednávek, povolení apod.;

– vedoucí sipřipraví(sám nebo s někým, kdo se vtom vyzná)pracov

ní rozpočet akce a určí, termín placení. Musípočítat s tím,že výše po

platku účastníků by měla odpovídat charakteru akce a výdaje by měly

být skutečně jen nutné. Vyšší poplatek může nakonec sociálně slabší

dětii rodiče odradit;

– uprovozovatele vedoucí zjistí,zdaby účastníci nemohlidostat něja

képenízez některéhograntu poskytovaného dětskýmsdruženíma insti

tucím obcemi, městy i státem;

– vedoucí sivprůběhu akce vede přehled o účasti, výsledcích, plnění

úkolů, které uložil dětem,jejichtýmům, hlídkám, družinám;

– poskončeníakceji vedoucí vyhodnotí–třeba rovnou nazávěr is dět

mi, kterých se může i zeptat,jak se jim líbila, a co by se mělo konat

příště. Jistě se hodídrobnéceny odměnypro nejlepší, stačíi pytlíkbon

bónů. Kdo své dětiještě moc nezná, může pakpozorovat,zda se oceně

ní rozdělí s kamarády, nebo cenuzabavíjen pro sebe;

– pro provozovatele (nadřízenou složku sdružení nebo instituce, k níž

oddíl patří) se také sluší dodat stručnépísemnézhodnocenía zejména

vyúčtovánízískaných a utracených peněz.
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5.

Aby první pom0C nebyla i p0slední

Většinaúrazů aporaněnívznikáz neopatrnosti,z neukázněnosti,

přecenění siljaku dětí samých,takize strany vedoucích aznedo

držování bezpečnostních předpisů.

Předlékařskou první pomoc poskytujeme u poranění, úrazu nebo

u náhlého zhoršení zdravotního stavu (mdloba,bolesti hlavy, bolesti

Nepodceňujme žádný úraz. Ošetříme a v případězotavovacích akcí zapíšeme do

Knihy úrazů(Zdravotní deník)
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břicha a podobně). Jako vedoucí dětských kolektivů musíme mít

alespoňzákladníznalosti o ošetřováníporaněníaúrazů od drobných

ažpo závažnější. Nepřeceňujme ale svéznalosti a vyhledejme raději

co nejdříve odbornoupomoc (školeného zdravotníka nebo lékaře).

Při každé činnostiina výletechje nutno mítpo ruce lékárničku se

základním zdravotnickým vybavením. Děti se mohou poranit i při

zdánlivěběžných činnostech,neníprotonaškodu mítv kapseči kabel

ce aspoň náplast s polštářkem,pružné obinadlo, sterilní obvaz a malý

sprejový desinfekčníprostředek. Obsah lékárničky uvádíme na konci

této kapitoly. Je dobré, kdyžvedoucí má alespoň základníinformace

ozdravotním stavujemu svěřených dětí. Pracujete-li s dětmi celoroč

ně, neníjistěproblém při setkáních s rodičitytoinformace získat.

Častá poranění a drobné úrazy

Udřeniny

Lehce omyjeme kartáčkem a mýdlem pod tekoucí pitnou vodou, vyplách

neme borovou vodou nebo peroxidem vodíku, sterilně překryjeme a zaváže

me. Větší odřeninu ukážeme lékaři,

Puchýře -

Nikdy nepropichujeme, sterilně kryjeme tak, aby puchýř mohl „dýchat“.

Velké a bolestivé puchýře necháme ošetřit lékařem. Nicméně někteří lékaři

naopak radí sterilní jehlou puchýřpropíchnout na dvou místech. Nejste-li si

jisti, poraďte se při nejbližší návštěvě „svého doktora“

Rámy (i řezné)

U menších ran po desinfikování okolí použijeme „mašličkový“ obvaz. Ná

plast nastřihneme do tvaru mašličky a použijeme tam, kde náplast špatně

drží (např. na prstech rukou a nohou). Jizva po ráně je pak menší. Pokudje

rána většího rozsahu, okolí rány desinfikujeme, sterilněpřekryjeme, převá

žeme a zraněné místočástečně znehybníme a chladíme. Končetinu dáme na

velký šátkovýzávěs a co nejdříve vyhledáme lékaře. Jeví-li poraněnýpřízna

ky šoku,zavádíme protišoková opatření (viz dále).

Krváceníz nosu

Posadíme postiženého do předklonu, stiskneme u kořene nosu nosní kříd

la na3–5 minut. Pokud máme ve vybavení Gelaspon, použijeme ho. Nikdy

ale netamponujeme, chladíme.
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Zhmožděniny

Jsou to poranění s krevním výronem a značnou bolestivostí. Postiženému

pomůžeme od bolesti tím, že poraněné místo chladíme, fixujeme elastickým

obinadlem, nemocnou končetinu udržujeme ve zvýšené poloze. Pokud bolest

a otok nemizí, navštívíme lékaře.

Přehřátí

Postiženého uložíme na stinné místo, chladíme,omýváme studenou vodou

a je-li při vědomí, podáváme chlazené nápoje, například studenou pitnou

vodu stroškou soli nebo minerálku.

Podchlazení

Kzabránění další ztráty tepla použijeme teplé přikrývky, nikdy nepodá

váme alkohol;při vědomí podáváme teplé nápoje.

Postup a Ohlašovací povinnost v případě úrazu

Pro případ závažných onemocnění nebo poranění uvádíme telefonní čísla zá

chranného integrovaného systému azpůsob jejich oznámení:

Mobilní telefon: 112 Policie České republiky: 158

Hasičský záchranný sbor: 150 Městská policie: 156

Rychlá zdravotnická pomoc: 155 Radiostanice: kanál č. 9

Způsob oznámení:

– představíme se

– sdělíme číslo telefonu, ze kterého voláme, pro možnost zpětného dotazu:

– sdělíme co nejpřesněji místo nehody (ulice, číslo domu, patro, číslo dveří nebo

v přírodě nejbližší orientační bod (kostel, škola), číslo silnice apod.);

– sdělíme počet zraněných osob, charakter zranění nebo příznaky choroby

– charakter nehody, je-li nutno někoho vyprostit

– telefon pokládáme jako poslední (možnostzpětného dotazu nebo upřesnění)

Každý úraz musíme nahlásit zřizovateli či provozovateli (pokud jím nejsme

sami), který je nadřízen naší dětské skupině (tedy oddílu, kroužku, klubu, natábo

rech hlavnímu vedoucímu, a se zdravotníkem zapsat do příslušné rubriky zdravot

ního deníku), eventuálně oznámit rodičům dítěte.

O úrazech, které vyžadují další léčení, např. víc jak 24hodinový pobyt v nemocni

ci, musíme sepsat protokol, zajistit svědky a zapsat jejich adresy. Hlavní vedoucí

úraz oznámí rodičům postiženého, podle potřeby uvědomíme policii. Vážné úrazy

oznamujeme vždy policii.
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P0 ošetření vyhledáme lékaře

Vymknutí kloubu, luxace, zlomenina

Ve snaze pomoci postiženému uděláme největší chybu, když se budeme

snažit vrátit poraněnou končetinu do původního postavení. Přikládáme

pouze chladivý obklad,eventuálně dlahu, končetinu fixujeme elastickým obi

nadlem a zajistíme zraněnému klid.U otevřených zlomenin ránu pouze ste

rilně překryjeme, sterilně obložíme a zadlahujeme. Voláme ihned. Rychlou

zdravotnickou pomoc(dálejen „RZP“), nebo dítě sami přepravíme na pohoto

vost nebo k nejbližšímu lékaři.

Popáleniny, Opaření

Nenásilně odstraníme oděv, prsteny, náušnice aj., které nejsou na pokožce

přiškvařeny. U popálenin případné puchýře nikdy nepropichujeme, pouze

postižené místo sterilně překryjeme obvazem a chladíme. Nikdy nepoužívá

me žádné masti a zásypy, ani chlazení alkoholem. Je-li postižený v případě

většího rozsahu popálenin ohrožen šokem, zavedeme protišokovou prevenci

(viz dále)a voláme sanitku.

Uraz elektrickým proudem

Vprvéřadě odpojíme postiženého od zdroje elektrického proudu, myslíme

i na svoji bezpečnost, a proto používáme pouze pomůckyz nevodivého mate

riálu. Kontrolujeme základníživotní funkce, ošetříme případné popáleniny,

Voláme RZPazavedeme protišokovou prevenci.

0mrzliny

Zahříváme, mírným třením prokrvujeme, sterilně převážeme a ihned vo

láme sanitku, nebo odvezeme postiženého k nejbližšímu odbornému ošetře

ní.

Cizí těles0 V rámě

Cizí těleso v ráně (velká tříska, střep, klacek, rezavý hřebík a podobně),

které můžeme uchopit, odstraníme, ránu sterilně překryjeme a převážeme.

Pokud se nám to nepodaří, zajistíme těleso tak, aby se nemohlo v ráně

pohnout, a urychleně vyhledáme lékaře.

Cizí těles0 V 0ku

Pokusíme se těleso vyplavit Ophtalem nebo Ophtalmoseptonexem. Lze

použít i borovou vodu či dokonce čistou pitnou vodu. Můžeme taképřekrýt
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hornívíčko přes dolní a růžkem čistého kapesníku se pokusit těleso odstra

nit. Pokud se nám anijeden pokus nezdařil, oko překryjeme měkkým obva

zem a vyhledáme lékaře.

Cizí těles0V Uchu

Pokudje viditelné na okraji,pokusíme se je vyjmout pinzetou. nezdaří-li

se, vyhledáme lékaře.

Cizí těles0 V n0se

Vyzveme postiženého,aby se po zacpánízdravé nosní dírky pokusil se za

vřenými ústy „frknout“, smrkat nebo kýchnout. Pokud se nám nepodaří

tímto způsobem cizí těleso vypudit, vyhledáme lékaře.

P0k0USánÍZVÍřetem

Ránu desinfikujeme v jejím okolí,vypláchneme peroxidem vodíku nebobo

rovou vodou, sterilně překryjeme a převážeme. Postiženého urychleně odvá

žíme k lékaři k odbornému ošetření, eventuálně zašití rány. Pokud známe

majitele zvířete,vyžádáme si od něj doklad o očkovánízvířete a požadujeme

následné vyšetření veterinárním lékařem. Pokud nezjistíme, kdoje majite

lem zvířete, snažíme se alespoň zvíře zajistit.

G0 0hrožuje život

Náhlá dušnost– uvolňování překážky v dýchacích cestách

Postiženého, je-li při vědomí,vyzveme ke kašlání. Pokudje neprůchodnost

dýchacích cest úplná,vsedě postiženého předkloníme, nebo vleže na zádech

otočíme na bok. Uhodíme 5x hranou dlaněmezi lopatky postiženého a vyčis

tíme dutinu ústní od uvolněného cizího tělesa.

Při náhlé dušnosti, která vzniká při poraněních hrudníku, při alergické

reakcinebo při zhoršení astmatického onemocněnípostiženéhopohodlněpo

depřemevpoloze vpoloseděažvsedě,zajistíme psychickýifyzický klid a do

statečný přísun čerstvého vzduchu. Kontrolujeme dechovéfunkce a pokud se

stav nezlepší, zavedeme protišokovou prevenci a voláme RZP

Uštknutí

Postižené místo chladíme, zaškrtíme nad kousnutím, omyjeme vodou

a desinfikujeme. Postiženou končetinu držíme ve snížené poloze. Voláme

ihned záchranku.
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Krváceníze zvuk0V0du

Je podezřením na zlomeninu baze lební, tedy velmi závažné poranění.

Postiženého uložíme nazáda s hlavou pootočenou na krvácející stranu a ste

rilněvypodložíme.Voláme ihned RZP

Krváceníz úst (zvracení krve),z močových cest, z pohlavních orgánů

a z konečníku

Postiženého uložíme na záda s pokrčením dolních končetin a vypodložíme

pánev. Zachováváme základní životní funkce (viz dále) a voláme ihned RZP

{líště

Klíšťata se vyskytují nejčastěji v trávě, v nízkém porostu a v listnatých

lesích po celou dobu vegetace. Prevencí proti klíšťatům je pevné obutí, vyšší

ponožky, dlouhé kalhoty i rukávy a případně použití repelentu. Po návratu

je nutnořádněvyklepat oděv. Klíště si vybírá kpřisátí citlivá místa na lid

ském těle (podpaží, podkolenní, třísla, krk a podobně). Zakousnuté klíště

ihned odstraníme. Okolí desinfikujeme (například jodovým perem) a s po

užitím pinzety nebo vatového smotku, namočenéhov desinfekčním roztoku,

klíště kývavým nebo krouživým pohybem s mírným tlakem(v případěsmot

ku) odstraníme. Dáme pozor, abychom hmyz při použití pinzety nepřetrhli.

Klíštěte se nedotýkáme, ani ho nerozmačkáváme, protože postiženému

i poskytovateli prvnípomoci hrozí infikování boreliózou nebo meningitidou.

Epidemiologovév poslední době doporučují klíštěutopitve voděv PETláhvi.

Místo po vytažení klíštěte opět desinfikujeme a několik dní kontrolujeme,

zda nenízarudlé, nebo nemá-li postiženýzvýšenou teplotu.

Při vícedenních akcích na nebezpečí klíšťat děti pravidelně upozorňujeme

a zajistíme, aby se i samy mezi sebou, například při mytí, sprchování nebo

koupání, prohlédly i na místech, kam člověk sám nemůže vidět. Je nutno

informovat rodiče o tom, kdy bylo klíště odstraněno. Nejde ožádnou banali

tu, a proto doporučujeme, aby každé přisátí klíštěte bylo zaznamenáno do

knihy úrazů.

Bodnutí hmyzem

Odstraníme žihadlo, ránu desinfikujeme, chladíme a použijeme k ošetření

Fenistil-gel.

Banální se nám možnábudezdát bodnutívčelou nebo vosou, alejsou mezi

námi alergici, pro něž žihadlo znamená třeba i ohrožení života. Dojde-li

k bouřlivější reakci na bodnutí hmyzem, například ke zvýšenému slzení,

rýmě, kašli, k otokujazyka nebo k dušnosti,použijeme některéz dostupných

antialergik (Dithiaden, Zyrtec, Fenistil, Claritin), ale zároveň co nejrychleji

54



vyhledáme odbornou lékařskou pomoc, nebo voláme RZP. Podobnou bouřli

vou reakci může vyvolati bodnutí komárem, ovádem nebojiným hmyzem.

Alergická reakce

Jde o nepřiměřenou reakci na cizorodou látku, které se tělo snaží bránit.

Podáváme ihned dostupné léky – antialergika (Dithiaden, Zyrtec, Fenistil,

Claritin). Pokud postižený reaguje závažněji, to znamená, dojde-li k otoku

měkkých tkánív oblasti krku a postiženému hrozí dušení, musíme zajistit

průchodnost dýchacích cest například T-tubusem, brčkem, obalem od propi

sovačky bez náplně a podobně. Podporujeme dechovou a oběhovou činnost

tak, aby postižený neupadl do bezvědomí a nedošlo k zástavě základních

životních funkcí. Zavedeme protišokovou prevenci,ihned při prvních přízna

cích voláme RZP

Tepenné krvácení

Pro tepenné krváceníje charakteristická vystřikující jasně červená, pulsují

cí krev. Do rány vložíme prsty navlečenév lékařské rukavici a využijeme tlako

vé bodypodle místa zranění (viz obrázek na následující straně),tj. lícní, spán

kové, krční, podklíčkové, pažní, pupeční, stehennía vpodkolenní jamce.

Postižené místo udržujeme pokud možno nad úrovní srdce, použijeme tla

kové obinadlo a sterilně překryjeme. Podle potřeby přikládáme další vrstvy

obinadla, neodstraňujeme předchozí, spíše nabalujeme. Nepomůže-li tlakové

obinadlo, použijeme zaškrcovadlo nejméněpět centimetrů široké, vždy přes

oděv, nikdypřímo na kůži. Nikdy je po přiložení nepovolujeme!!!!!!!!!!!Vždy sizapí

šeme čas přiložení zaškrcovadla.Voláme ihned RZP

Zilní krvácení

Charakterizujeje volně vytékající tmavěčervená krev. Postiženého uloží

me, nebo posadíme tak, aby poraněné místo bylo nad úrovní srdce. Použije

me sterilní tlakovou vrstvu a fixujeme ji tak, aby nedošlo kjejímu posunu.

U většího rozsahu poranění voláme ihned RZP

Mdloba, k0laps

Jde o krátkodobou poruchu vědomí, ke které může dojít při vyčerpání

organismu, v horku, při dlouhodobém stání, při pobytu ve vydýchané míst

nosti nebo při rychlézměněpolohy. Postižený udává nevolnost,je bledý,stu

deně se potí,ztrácí vědomía padá.V poloze na zádech zvedneme dolní kon

četiny postiženého téměř do pravého úhlu a přiložíme studený obklad na

čelo. Dojde-li k obnověvědomí do pěti minut, nenítřebajiný zákrok.V opač

ném případě kontrolujeme dech a tep a voláme RZP
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TLAKOVÉBODY

2 spánkové

(před uchem) Ssssss &;

2|ícní

(u čelistní jamky

– dutina ústní)

2podklíčkové

(pod klíční kostí)

%

2 krční - Ž% -----

(vedle hrtanu

– při poranění 2pažní

krkavic)

1 pupeční(nad pupkem

– při potratu, po porodu,

----- při krváceníz konečníku),

*-.- provádí se vleže,

p - tlačením pěstiprotipáteři,

||||||||#| nepoužívatv těhotenství.

2stehenní

(ve tříslech)

2podkolenní

3_------------

Bezvědomí

Uložíme postiženého do stabilizovanépolohy(viz dále). Pohmatem vyšetří

me, nemá-li přidruženáporanění a pátráme popříčinách bezvědomí. Zajistí

me případnézvratky, eventuálně léky apřivoláme RZP

Mozkolebeční poranění

Postižený má závratě, zvrací,je bledý ažpromodralý, spavý a potí se. Je

livbezvědomí, krvácí-li ošetříme poranění uložíme ho do stabilizovanépolo

hy s hlavou pootočenou na krvácející stranu. Jestližeje při vědomí, položíme
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ho na záda spodloženou hlavou. Nikdy nedáváme nic pít,zavedeme protišo

kovou prevenci a ihned voláme RZP

Tonutí

Tonoucího vytáhneme z vody. Pokud je vbezvědomí,zahájíme KPCR, toje

kardiopulmocerebrální resuscitaci (viz dále), a protišokovou prevenci azáro

veň voláme RZP,

Šokové stavy

Šokový stav je obrannou reakcí organismu. Příčinouje většinou velká ztrá

ta tělních tekutin při úrazech, tj. krve a mozkomíšního moku, při srdečním

selhání, při prudké alergické reakci na léky (anafylaktický šok) a také při

velké bolesti. Dotéto kategorie patří i psychickýšok. Hlavními příznakyjsou:

zrychlený tep, nitkovitý, špatně hmatný puls, studený pot, třes, nápadná

bělost pokožky, apatie, povrchové dýchání, pocitžízněa promodrávánípokož

ky(cyanóza). Postiženého uložíme do protišokovépolohy,toznamená dolní

končetiny zvedneme 30 cm nad podložku a pokračujeme protišokovými opat

řeními, tj. zajistíme teplo, ticho, nemocného uklidňujeme, neopouštíme ho,

odstraníme všechny rušivé momenty.Těmijsou zpravidla izvědavé dětiznaší

skupiny,případně další čumilové.Transport nikdy nezajišťujeme sami, ale

voláme RZP. Tekutiny zásadně nepodáváme, pouze svlažujeme rty postiže

ného;tišení bolesti pouze ve smyslu zastavení krvácení, znehybnění pora

něných končetin a chlazení. Zachováváme základní životní funkce a ihned

voláme RZP

Srdečně-plicní a mozkové oživení

(KPCR= kardiopulmocerebrální resuscitace)

Postiženého položíme na záda na tvrdou podložku, vyčistíme dutinu ústní, zkon

trolujeme dech a změříme tep. Nedýchá-li postižený, pak se dvěma hlubokými

vdechyz úst do ústa 15 stlačeními hrudníku u starších dětí nebo 2 dechy a5 stla

čeními hrudníku u dětí mladších, pokusíme o obnovu dýchání. Stlačení hrudníku

provádíme tak, že si klekneme u boku postiženého a propletenými, nataženými

prsty stlačujeme hrudník do hloubky 4 až5 cm. KPCR ukončujeme až při příjez

du RZP nebo v případě obnovy dýchacích funkcí. Je výhodou, použijeme-li při

dýchání z úst do úst resuscitační roušku.
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Stabilizovaná p0l0ha

Postiženého položíme na bok s pokrčenými dolními končetinami, hlavu

v dostatečném záklonu podložíme horní končetinou, druhou horní končetinu

mápostiženýza tělem. Stabilizovanápoloha námzajišťuje,že hlava v dosta

tečném záklonu nedovolí zapadnutíjazyka a udržuje průchodné dýchací

cesty. Případnézvratky nebo krevv dutině ústnímohou volněvytékatane

hrozí jejich vdechnutí. Stabilizovanou polohu nepoužíváme při podezření na

poranění páteře, pánve, břicha, dlouhých kostí a ramene.

Zákeřné infekce

Objevují se stále častěji a mohou vážně ohrozit nejen zdraví, ale i životy

svěřených dětí. Jejich rozpoznání přitom nenízpravidla aniv silách zkuše

ného zdravotníka a vyžaduje okamžité lékařské ošetření. Připomeňme zá

keřnou a smrtelnou meningitidu, která obvykle začíná jako zdánlivě oby

čejná chřipka stejnějako u boreliózy. Mononukleóza se svými počátečními

příznaky podobá angíně a vyžaduje dlouhodobé léčení spojené s dietou po

dobnou dietě po žloutence. I žloutenka. může začít „obyčejnou“ bolestí bři

cha (děti někdy těžko bolest popíší) a šíří-li se bolest od pravého žeberního

oblouku,je nejlepší vyhledatihned lékaře. Tetanusje další nebezpečí. Může

hrozit při různých pracovních činnostech, na zahrádkách,v dílnách, po ne

nápadném říznutí, píchnutí, odřenině.V České republice je očkování proti

tetanu povinné. Ale–jsou rodiče, kteří jakékoli očkování svých dětí odmíta

jí, a jiní prostě zapomenou. Je proto dobré zkontrolovat, zda svěřené děti

skutečně očkovací kúrou proti tetanu prošly.
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Doporučený obsah příruční lékárničky

OBVAZY A POMŮCKY

Spofaplast s polštářkem a bez polštářku (raději vice na drobné oděrky, puchý

ře, říznutí atd.)

Leukopor (prodyšná náplast), elastické obinadlo různé šíře a délky

Popáleninový balíček

Resuscitační rouška (dýchání z úst do úst)

Trojcípý šátek (je vhodný ipro fixaci zlomenin „natělo“, nejsou-li vhodné dlahy)

Sterilní vata, sterilní obinadla různé šíře a délky

Hotový sterilní obvaz, gumové obinadlo (zaškrcovadlo)

Teploměr

PVC rouška

Pinzeta, nůžky, zavírací špendlíky

Svítilna s náhradními bateriemi pro první pomoc za tmy

Tužka, papír pro okamžitý záznam o úrazu, potížích a o podání léků í způsobu

ošetření

LÉČIVA

I když uvedené léky možná znáte a sami užíváte, přesvědčte se vždy na oba

lu nebo v návodu o přesných účincích léku a zejména o jeho aplikací vzhle

dem k věku dětí! Uvádíme různé adekvátní druhy léčiv, v lékárničce postačí

tedy vždy jen jeden.

Opthal roztok a kapky(k výplachu očí, součástí je i vanička na výplach)

Peroxid vodíku (desinfekce drobných poranění)

Septonex, Ajatin, Jodisol (k desinfekci okolí ran, oděrek)

Acylpyrin (při teplotách a bolesti - pozor – některé děti jsou na něj alergické)

Paralen tabl. (případně sirup), Panadol, Ibalgin (při teplotách, bolestech)

Panthenol spray (na popáleniny)

Algifen, Ibalgin (ztišení bolesti)

Fenistil mast a tabl.. (zmírnění alergické reakce na kůži)

Dithiaden tabl.. (zmírnění celkové alergické reakce)

Traumacel zásyp nebo Gelaspon (zastavení krvácení u drobných poranění)

Carbocit, Carbosorb,Carbotox (tzv. živočišné uhlí – průjmy, otravy, tablety roz

drtíme a rozpustíme ve vodě

Endiaron, Endiform (při střevních potížích)

Stoptusin, Mucosolvan (proti kašli)

Sanorin (kapky do nosu)

Stopangin roztok, lmudon tablety (proti bolestem v krku)

Chloramin B, Savo (desinfekce ploch, sedátekWC ahygienických zařízení)
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Důležité upozornění

Na alergie na různé léky– ale i na další–byvás měli samozřejmě

upozornit rodiče dětí,před táboryavícedennímiakcemii ošetřující

lékaři. Z praxe však víme, že tak někdy nečiní. Mnozí vedoucí už

zažili alergické reakce dítěte pobodnutí hmyzem,popodáníacylpy

rinu, dokonce i oříšků, najejichžpropuknutíje nikdo neupozornil!

Buďte raději opatrnější a vyžadujte v zájmu dětí i sebe samých

opravdu všechnyinformace o skutečnémzdravotním stavu dětí.

Někteří rodiče vám možná oznámí, že potřebné léky na výlet má

dítě s sebou a že víjakje správně užívat. Nevěřtejim raději, zažili

jsme už,žezroztržitosti dítěvzalopříslušnou dávku dithiadenu dva

krát–a nebylo pak ke vzbuzení,jindy dětiv nadšeníze zajímavého

a zábavného programu na lékprostězapomenou, nemluvějiž o ne

bezpečných experimentech s utišujícími a povzbuzujícími léčivy

u starších a dospívajících.

Léky mějte radějii s návodem na užíváníu sebe (nebo uzdravot

níka akce) apod kontrolou.
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6.

Zdraví a hygiena dětí

0S0bní hygiena

Právem říkáme,že ve zdravém těle sídlízdravý duch.Vtéto kapi

tole připomínámevedoucím dětských skupin a radímejimjakdosáh

nouttoho, abytomutakopravdu bylo. Hygienické návyky,pěstované

od peřinky, mají děti nám svěřenéněkdyvelmi problematické.Všich

nijsme se s touto skutečností setkali při celoroční práci s různými

dětskými skupinami, oddíly, kroužky, kluby–azejména na táborech.

I kdyžnaše možnosti působení na dětijsou časově omezené,je potvr

zeno, že osobní příklad vedoucího a kultura prostředí dělají divy.

Budeme-li se řídit kapitolou Hygiena, ušetříme si starosti s řešením

různýchzažívacích potíží azabráníme šířeníinfekčních onemocnění.

Přivícedenních akcích dbámepředevším na dodržováníosobní hygieny:

pravidelné mytí, čištění zubů, stříhání nehtů,česání a mytívlasů, pravidel

nou výměnu prádla, převlékání na noc, hygienu dospívajících dívek apod. Na

čištění zubů používáme výhradně pitnou vodu, mýt se můžeme ve vodoteči

(čistý potok nebo voda vhodná ke koupání v přírodě–pokud ovšem v blízkos

ti proti proudu není skládka hnoje z nedalekého statku či úložiště umělých

hnojiv a jiných zemědělských chemikálií nebo čistička odpadních vod).

0blečení a obutí

Druh oblečení a obutí na výlety je dobré projednats rodiči, případnějein

formovat o našich požadavcích letáčkem. Doporučujeme oblečení starší, ale

pohodlné a netěsnící, spodní prádlo a ponožky bavlněné, dobře sající pot.

Vrchníoblečení spíše vrstvené s možností podle měnící se denní teploty je po

částech odkládat. Obutí pohodlné, vždy alespoň jeden pár ponožek navíc.

Nezapomínáme podle předpokládaného počasí na pokrývku hlavy a nepro

mokavou pláštěnku.

Pitná voda

Předpokládáme,že místnosti užívanépro činnost dětí ve volnémčase jsou

napojeny na veřejný zdroj pitné vody. Problém s pitnou vodou nastáváv pří
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Přesnídávku a odpolední svačinu je možno vydat při snídani a při obědě.

padě vícedenních akcí, kdyjsme často odkázáni na zdroje vodyz veřejných

studní. Dbáme proto, abychom použilijen vodu ze studní označených orgá

nem hygienické služby jako zdroj pitné vody. Je to voda určená kpití, vaře

ní, přípravějídel a nápojů, k čištění zubů a kčištění předmětů, které při

cházejí do styku spotravinami (pracovní plochy, jídelní nádobí).

Za pitnou vodu se nepovažuje zdrojpřírodní minerální a léčivé vody.

Nenechme se nikdy zmýlit„hodnou babičkou“, která nám nabídne „zaru

čeně pitnou a moc dobrou vodu“ ze studně umístěné pár metrů od latríny na

dvorku s tím, že ji přece už pije desítky let a nikdy jí nic nebylo. Možná

i bylo, možná si její trávicítrakt na všemožné bakterie užzvykla je protinim
----- ----- -----

imunní. Děti podezřelou vodu bez potíží snášet nemusejí.

Stravování

Při stravování, i kdyžjde jen o svačinku, dbáme především naumytírukou

předjídlem a čistotu místa, kamjídlo pokládáme,

Na vícedenních akcích musíme zajistit stravování pětkrát denně, alespoň

jedno hlavníjídlo musíbýt teplé, ke snídani teplý nápoj. Přesnídávku a odpo

lední svačinu je možno vydat při snídani apři obědě.

62



Po celý den musejí mít děti dostatek nápojů, lékaři hovoří o třech litrech

tekutin (těmi jsou jistě i mléko, čaj, polévka...).

Pokudjsou děti vybavenypotravinamizdomova,kontrolujeme stav a kva

litu jídla před tím, nežje začnou konzumovat.Zvláštěvteplém počasímohou

uzeniny záhy „chytit“ zelenou barvu, láskyplně osmažené maminčiny řízky

se zapaří– a mypakněkdy marnězpytujeme svědomí, co špatnéhojsme dali

kjídlu dětem, kterým se udělalo náhle velmi nevolno. Připomeňme si, že

stále platí, že například žloutenkaje nemocí špinavých rukou, napitíz ne

známé studánky může způsobit střevní obtíže, koupání v chovném rybníce

dlouhotrvající kožní onemocnění a konzumace zmrzliny a krémových mouč

níkůzejména z malých výroben a cukráren salmonelózu.

Pokud sejako vedoucí, na všech typech akcí, budeme podílet na přípravě

stravy neboji samipřipravovat, musíme vlastnitzdravotní průkaz, který

vystavuje za poplatek lékař, u něhožjste registrováni. Přijeho získánípožá

dejte, aby vám rovněž potvrdil,že můžete pracovat s dětmi. Proč, o tom se

dočtete v kapitole věnovanéparagrafům a zákonům.

Klubovna, tělocvična,třída

Při schůzce místnosti (klubovně,třídě) udržujeme pořádek,odpadky odha

zujeme do koše, který pravidelněpo skončení schůzky vysypáváme,pokudto

není povinností správce či majitele místnosti, utíráme pravidelně prach na

nábytku a myjeme podlahu. Po každé činnosti dbáme na umytí rukou. Při

schůzce v tělocvičně trváme na převlečení do cvičebního úboru a umožníme

dětem důkladné umytí, nejlépe osprchování.

Koupání

Vteplých dnech přivítáme my i děti koupánív přírodě nebov bazénu. Za

kvalitu vody v bazénu ručí jeho provozovatel, kterýje povinen pravidelně

provádět bakteriologická vyšetření kvality vody, dodržovat teplotu vody

a hygienu v prostorách celého zařízení včetněšaten. Doporučujeme, aby děti

měly koupací boty nebo „vietnamky“jako prevenci před plísňovým onemoc

něním. Často se ještě používajívprostorách předvstupem do bazénu dřevě

né rohože, které jsou zdrojem kožních plísní.

Za kvalitu vody v přírodním koupališti, provozovaném jako bezplatná

služba,zodpovídá osoba (majitel, správce, firma), kterájeza koupalištěozna

čila. Je povinna pravidelně sledovat kvalitu vody, aby vyhovovala hygienic

kýmlimitům kvalityvody ke koupání,zajistit splněnípodmínekprojehočiš

tění a úklid a vypracovat provoznířád. Iv přírodních koupalištíchje vhodné

obutí, nikdy totiž nevíme, kterýpobuda pohodil do vody rozbitou láhev nebo

rezivějícíplechovku.
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WC a Odpady

Školy, domy dětí a mládeže a další dětská zařízení, většinou i klubovny,

bývají vybavenyWCa umyvadlem.Vpřírodě, na výletech, při delším pobytu

zřizujeme provizornílatríny, které několikrát dennězasypáváme suchouzemi

nou(nikdy ne kdysi doporučovaným Chloraminem) a po skončení akce zasypa

né označíme. Místo volíme tak,aby bylo skrytépřed zvědavýmizraky. Tábor

nická sdružení doporučují vybavit se pro tuto potřebu i na denní akci polní

lopatkou. Pamatujme si,že děti nesmějí uklízetazasypávatzáchody!

Odpadkyje možnoukládatdo plastových pytlůa odložitvnejbližším místě

do kontejnerů. Odpadovéjámy nedoporučujeme ani my, ani orgány ochrany

přírody. Pokudjsme odpadovoujámu přece jen nucenivykopat,zasypáváme

ji stejnějako latrínu suchou zeminou a po skončení akce ji označíme.

Psych0hygiena

Zmíníme se jenom letmo o nebezpečí přetěžování dětí, nutnosti vlídného

zacházení s nimi v případě drobnýchpřestupků a o důležitosti osobního pří

kladu vedoucího.

Stresz neustálého pobízení dětí k vyšším výkonům bez ohledu na jejich

fyzické i psychické vybavení vede ke snížení jejich pozornosti a následně

kčastějšímu výskytu poraněnía úrazů. Více o tom v kapitole Základypeda

gogiky a psychologie při vedení dětí.

Hygienické předpisy

Vedoucí dětských skupin, kteří se účastnítáborů nebojiných zotavovacích

akcí, čije pořádají (včetně vícedenních výletů),jsou povinni se řídit hygie

nickými požadavky pro zotavovací akce všech typů, které upravuje zákon

č. 258/2000 Sb., ve znění zákona 274/2003 Sb., o ochraně veřejného

zdraví a ozměně některých souvisejícíchzákonů.

Prováděcími předpisy jsou vyhlášky Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd)

č. 148 Sb.,ze dne 24. března 2004,kterou se mění vyhláška MZd č. 106/

/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti a vy

hláška MZd č. 137 Sb., o zásadách osobní a provozní hygieny při činnos

tech epidemiologicky závažných, která ruší vyhlášku MZd č. 107/2001

Sb., jež je určena pouze pro stálé objekty, např. školy v přírodě.

Zákon274/2003Sb., stanovujev§8, že zotavovací akcíje organizo

vanýpobyt30avíce dětívevěku do15let na dobu delší nežpět dnů,

ale v § 12 zdůrazňuje, že „při organizovaném pobytu dětí v počtu menším
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Pozornaporanění

a úrazy. Při přetížení

dítěte mohou vznikat ||
i při zdánlivě -

neškodné činnosti,

nebo na dobu kratší, než stanoví § 8“, je pořádající osoba povinna dodržet

stejná hygienická pravidlajako prozotavovací akci(rozumějme třeba tábor).

Zákony i vyhlášky ukládají povinnost provozovatelům táborů proškolit

všechny pracovníky o hygienických požadavcích pro zotavovací akce.

Školeníje povinné, jeho absolvování musí být stvrzeno podpisem

účastníka a je součástí dokumentace tábora nebo provozovatelů

akcípro děti, kterou archivujeme půl roku.
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7.

Bezpečnost a Ochrana zdraVÍ

při práci s dětmi a mládeží

Základním právním předpisem pro bezpečnost a ochranu zdraví

při práci s dětmije Zákoníkpráce, který stanovíjejí hlavní úkoly,

povinnosti zaměstnanců a pracovníků organizací i dobrovolných

sdružení a také zaměstnavatelů a provozovatelů –tedyi vedoucích

dětských skupinvjejich aktivitách ve volném čase.

Dalšípředpisy bezpečnosti práce má oblast požární ochrany,patří

sem Silniční zákon a prováděcí vyhlášky o silničním provozu, řada

ustanoveníje v hygienické směrnici o zotavovacích akcích pro děti.

Přesná orientaceje obtížnápro profesionálníhotechnika bezpečnos

ti práce, natožpro dobrovolníkapracujícího s dětmi. Našímzáměrem

je na tomto místě stručně shrnout základní informace a obecně

známéiméně obvyklézkušenostízpráce s kolektivy dětí a mládeže.

Chceme upozornit na množství rizik, se kterýmise vedoucí dětského

kolektivu může ve svépráci setkat,atím napomociv ochranězdraví

a životajeho svěřenců,členů kolektivů dětí.

Vžádnémpřípadětento materiál nenahrazuje platnou legislativu

o ochranězdraví a bezpečnostipráce, ani předpisy platnévjednot

livých organizacích.

Základy bezpečnosti a 0chrany zdraví

Všichni účastníci činnosti, akce, musejí býtpoučeni o základních

podmínkáchbezpečnostipráce (činnosti). Povinnost zajistit totopo

učenímáprovozovatel (vedoucí), který musívždypísemněprokázat,

že v potřebném rozsahu provedl školeníi nezletilých účastníků pro

Ikonkrétníčinnost a zařízení:

– před započetím činnosti s dětmi a dle potřeby kdykoli vjejím průběhu

je provozovatelpovinen provést poučení o bezpečnosti práce v rámcitéto

činnosti (seznámení s riziky, terénem, pravidly hry apod.);
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– vpřípadě činností,jež nejsou běžné, či jsou zvláště nebezpečné, musejí

vedoucí těchto činností absolvovat příslušná speciální poučení o bez

pečnosti práce, nejsou-li předepsána přímo školení azkoušky;

– provozovatel zodpovídá za všechna zařízení, prostory a objekty,žejsou

v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a o bezpečnosti technických

zařízení i s hygienickými předpisy;

– za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdravípři prácizodpovídá

vedoucí na všech stupníchřízenív rozsahu svýchzastávaných funkcí;

– při každé činnosti musíme dbát na bezpodmínečné dodržování kázně;

– nezapomínejme průběžně kontrolovat počet svěřených dětí (to platí

zejména o aktivitách, kdy nemůžeme mít trvalý přehled o aktérech –

například na výletech, při dopravě, přestupech mezi dopravními pro

středky, při ubytování a podobně).

Dokumentace k bezpečnosti práce a ochraně při práci (B0ZP)

a k požární ochraně:

– doklad o školení– kvalifikaci vedoucích pracovníků (je součástí kurzů,

za školení hlavních vedoucích táborů odpovídá provozovatel, sdružení

Za školení ostatních vedoucích a jejich neplnoletých spolupracovníků –

praktikantů, instruktorů, rádců a podobně hlavní vedoucí);

– dokladyoškolení nebo instruktáži specifických profesí(například kuchař

ský a hospodářskýpersonál–na táborech odpovídá hlavní vedoucí);

– zápis o poslední pravidelné (roční) kontrole BOZPapožárníochrany (PO)

(odpovídá provozovatel);

– Kniha úrazů (na táborechje součástí zdravotnické dokumentace,vede ji

zdravotník a spolu s hlavním vedoucím odpovídá za správnost zápisu);

– zápisy z kontrol jiných oprávněných institucí (například hygienická

služba);

– doklady o zdravotní způsobilosti zaměstnanců, dalších vedoucích

a pomocníků (vydávají ošetřující lékaři);

– doklady kpožární ochraně a prevenci (odpovídá provozovatel);

– program činnosti (dlouhodobý, například měsíční,čtvrtletníči celoroční

plán oddílu,zájmového kroužku, klubu), na vícedenních akcích a tábo

rech denní program (je součástí dokumentace, odpovídá hlavní vedoucí

akce – tábora).

Zodpovědnost při akcích

Plnou odpovědnostzabezpečnostpráce svěřeného kolektivu dětí

a mládeže nese pověřenázpůsobilá osoba starší 18 let, atoivpřípa

děsvé nepřítomnostipři dané činnosti.
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Při akcích smějí být činnéjen osoby, kteréjsou ktomu tělesně i duševně

způsobiléapodrobily se preventivní lékařsképrohlídce spísemnýmzávěrem,

žejsou této činnosti schopny. Toto osvědčení není požadováno u pedagogic

kých pracovníků au studentů pedagogických fakult.

Osoby činnépři stravování musejí mítzdravotníprůkaz.

Základní odpovědnostvedoucíhoje možnočástečně přenést i na mlad

ší způsobilou a poučenou nebo proškolenou osobu (praktikant, instruktor,

rádce – sdružení dětí a mládeže mají pro tyto pracovníky zpravidla vlastní

kvalifikační systémy a zkoušky), ta může samostatně pracovat s dětmi bez

dohledu plnoletého vedoucího,jestliže jsou splněny určité předpoklady:

– před každou samostatnou činností je zodpovědným vedoucím poučena

o možném riziku těchto činností a o bezpečnosti práce při nich;

– nejedná se ozvláštěnebezpečnéčinnosti (střelba ze vzduchovek, koupá

ní, pohyb po rušných komunikacích a podobně);

– doba samostatné činností nepřekročí rozumnou délku;

– náročnost a riziko činnosti odpovídájejím zkušenostem a rozumovým

možnostem, přičemž odpovědnost nese vždy plnoletý vedoucí.

Bezpečnost dětí při dopravě

Přesuny -

Při pohybu po komunikacích a v ulicích dodržujeme Silniční zákon

(zákon č. 361/2000 Sb.). Sjeho hlavnímizásadami musíme účastníky sezná

mitještě před akcí. Této příležitosti využijeme i k tomu, abychomjim nastí

nili trasu a případně přiblížili prostor,v němž se budou pohybovat,

Nesmíme zapomenout určit místo srazu (může jich být – s ohledem na

délku trasy a náročnost– i více) pro případ, že by se některé dítě při přesu

nuči při hře ztratilo.

Důležitou pojistkou bezpečnosti je určení „posledníčka“, tj. osoby, která

ručí za to, že za ní nikdo nezůstane. Může jím být i spolehlivý neplnoletý

praktikant, instruktorči rádce.

Při nástupu do dopravníchprostředků musíme dbát na kázeň.

Postaráme se také o to, aby byli naši svěřenci pouze vjednom voze,vedou

cízpravidla nastupuje a vystupuje první, „posledníček“ poslední a současně

pohlídá, zda nastoupili, či vystoupili všichni, ale také se všemi svými zava

zadly. Při jízdě na místo určení musíme dbát na to, abychom neobtěžovali

ostatní cestující hlukem,pobíháním či špinavým oděvem nebo nebezpečnými

předměty (například tábornickým či sportovním nářadím a náčiním).

Pro přechod vozovky používáme značené přechody, přecházíme hro
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Důležitou pomůckou

při dopravěje určení

"posledníčka".

madněa na pokyn vedoucího. Není-li přechodřízen světly,zajišťujeme upro

střed vozovky případnézastavení vozidel aopouštíme ji s posledním dítětem.

Pěší přesuny po silnicích, cestách a v terénu

Jednoznačně platí,že se musíme pohybovattak, abychom neohrožovali ani

sebe,ani ostatní účastníky silničního provozu. Pokud máme k dispozici chod

ník, bezpodmínečnějej použijeme. I na chodníku se všakmusíme pohybovat

tak, abychom svým pohybem neobtěžovali ostatní chodce (to platí samozřej

měi o jezdcích na prkně či na kolečkových bruslích). Není-lik dispozici chod

ník,pakmusíme použít krajnici.
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Použijeme-li levou krajnici, pak se pohybujemejako chodci a můžeme

jít nejvýše ve dvojicích, pokud to neomezuje ostatní účastníky silničníhopro

vozu. Do jakého počtu se můžeme pohybovat jako chodci, není stanoveno

(dříve jsme se takto museli pohybovat, bylo-li nás deset a méně).

Při užitípravé krajnice se musíme chovatjako vozidlo, cožznamená,že

musíme jít ve dvojstupu s řádným označením– vpředu dvě bílá neoslňující

světla (a to nejen v zimním období), vzadu oba krajní nesoučervené světlo (to

platí ve dne iv noci!). Dříve bylomožno volit tento typ přesunu ažpři20 a více

účastnících.

Pokud máme skupinu hodněpočetnou,pakje rozumnéji rozdělit na

několik menších částí, abychom tak umožnili snazší vyhýbání se či předjíž

dění motorovými vozidly

Silnice pro motorová vozidla a dálnice nejsou pro pěší přesuny

určeny!

Pravidla pro pěší přesun platí na všech silnicích vyjma lesních cest, cest

místníhovýznamu a podobně. Natakových cestách se pohybujemejako chod

ci. Je na vedoucím, abyzvážil podle členitosti terénu a náročnosti trasy vhod

néintervaly pro zastávky (první volíme poměrně brzy–na úpravu výstroje,

další podle situace – ty slouží k tomu, abychom si ověřili, že nikdo nechybí, lze

je využít k občerstvení či vykonání fyziologických potřeb).

Zásadně dbáme při přesunech na to, abychom neztráceli kontakt. Toje

obzvlášť důležitév členitém a náročném terénu,v mlze av zimě.

V nepřehledném terénu se osvědčily v dětských sdruženíchznáméa pře

dem domluvené svolávací signály.

Přesuny po silnicích, cestách a v terénu na kolech

Cyklista je nejen běžným účastníkem silničního provozu, ale dokonce se

pohybuje na dopravnímprostředku. Ten musísplňovaturčitá kritéria (povin

né vybavení a dobrý technický stav kola) a musí dodržovat pravidla pro pro

voz na pozemních komunikacích.

Vzhledem ktomu,že cyklisté notoricky nedodržují vyhlášku č. 341/2002

Sb.z 11. 7. 2002, (která je oproti minulosti již dost benevolentní– domníváme

se, že na úkor bezpečnosti cyklistů samých), považujeme za nutnézde připo

menout některé podstatné záležitosti (zejména ve smyslu přílohy č. 13, výše

citované vyhlášky o povinném vybavení).

Jízdní kolo již nemusí být vybaveno blatníky, krytem řetězu a je-li po

užíváno výhradněv době, kdy není snížena viditelnost, pak ani osvětlením.

Ze zkušeností řidičů motorového vozidla můžeme však jen doporučit, aby

světlem vybaveno bylo a osvětlení bylo skutečně používáno. Tam, kdeje vo

zovka dostatečně osvětlena veřejným osvětlením, stačí místo předního svět
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lometu „blikačka“ bílé barvy. Osvětlení může být bateriové (zadní červené

„blikačky“ jsou dokonce pro řidiče daleko lépe viditelné). Není tedy již pod

mínkou vybavení dynamo. Odrazky je možno nahradit reflexními materiály

na oděvu, obuvi cyklisty nebo na bocích plášťů kol–barva odrazek není vý

slovně stanovena. Podle výše citované vyhláškyjiž není povinné ani vybave

ní bicyklu zvonkem.

Platí povinnost používání helmy do 15 let věku. Doporučujeme její

používání nejen v silničním provozu, ale i v terénu pro všechny věkové kate

gorie,

Před vlastním cyklistickým přesunem přezkoušíme účastníky z pravidel

silničního provozu.

Při jízdě po pozemní komunikaci platí naprostojednoznačně,že se pohy

bujeme po pravé straněvozovky a tak, abychom co nejméně omezovali ostat

ní účastníky silničního provozu. Je-li naše skupina cyklistů početná, raději ji

rozdělíme na části, abychom usnadnili předjíždění ostatním účastníkům sil

ničního provozu. I zde platí stejnézásadyjako při přesunu pěším–zásada

„posledníčka“, intervalů a míst zastávek a navícjedna důležitá– při přesu

nu po pozemních komunikacích nezávodíme, dodržujeme bezpečné vzdále

nosti a neměníme náhle směr jízdy.

Práce, Sport a hry

V místnosti

Především je nutno seznámit se s vnitřním řádem organizace (provozní

řád, školnířád, řád odborné pracovny, laboratoře, keramické dílny, tělocvičny

a podobně) a tento řád respektovat.Výše zmíněnéřády vydává provozovatel

zařízení. Musejíbýt celoročně vyvěšeny na veřejně přístupném místě. Účast

níci zaměstnánís nimi musejí být prokazatelně seznámeni.

Vzásadě platízákaz manipulace s elektrickýmizařízeními; při čin

nosti můžeme užívat pouze spotřebiče z majetku organizace, kteréjsme pře

dem prohlédli a zkontrolovali,že majípříslušný atest revizního technika,

Před zahájením činnosti zkontrolujeme stav nábytku a zařízení (ostré

hrany, nekryté radiátory či jiná topidla, uvolněnépodlahové krytiny, zásuvky,

vypínače a okna). Závady oznámíme neprodleně provozovateli, kterýje povi

nenje odstranit.

Manipulaci s oknybychom neměli svěřovat dětem a dbáme na to, aby se

naši svěřenciz oken nevykláněli a nic z nich nevyhazovali. Rovněž dbáme na

používánípomůcek(například mladší děti smějí používat jen nůžky s tupými

konci). Základem každéčinnostiv místnostije udržovat pořádek.
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Při práci v dílně a s nářadím

Zde platí obecnézásady uvedenévpředchozím odstavci. Kroměvýše uve

denékontroly musíme provést kontrolu i dalších zařízení dílny a nářadí. To

musí být ostré, kvalitní (správně a pevně nasazené). Předem přezkoušíme

jeho správnou funkci.

Rukojeti a násady ručního nářadí musejí být hladce opracovány, vhodně

tvarovány. Úderné plochy ahroty nářadí nesmějí mít otřep nebo trhliny. Dbá

me nato, aby nepoužívané nářadía nástroje byly vždy bezpečně uloženy na

určeném místě.

Před zahájením práce musíme provést instruktáž o základech BOZP

upozorníme na rizika práce s jednotlivým nářadím, případně provedeme

instruktáž. To platí i o používaném materiálu – barev, lepidel, hořlavin

apodobně. Dále upozorníme na nutnost hlásiti drobná poranění.

Pro práci je třeba zkontrolovat a případně upravit vhodné oblečení

a obutí, při neodstranitelných nedostatcích je lepší nevybavené děti z čin

nosti vyloučit.

Při práciv dílně, kde by to mohlo vést k ohrožení zdraví dětí, nemůže

me povolit nošení náramků, náušnic, náhrdelníků, prstenů, anijiných ozdob

nebojiných nevhodných předmětů,

Totéž platí i opráci s nářadímvterénu.Vdílněi terénu musíbýt pří

tomna odpovědná osoba a pracovat můžeme vždy jen na určeném místě

a podle pokynů a typu činnosti.

Dbáme na dodržování kázně–platízákaz volného pohybu (pobíhání

s nářadím,jeho házení a podobně). Proprácis elektrickým nářadím musíme

mít zvláštníproškolení a oprávnění.

Vždymáme připravenuřádněvybavenou lékárničkuprvnípomoci.

Několik důležitých upozornění

Při práci s nástroji dbáme vždy na to, abychom nezranili ani sebe, ale

ani druhé. Proto nejprve připravíme pracovní prostor (odstraníme vše, co by

mohlo způsobit úraz, uklouznutí a podobně). Tento prostor musí být dosta

tečný

S nástroji jako nůž a sekera pracujeme směrem od těla. Při štípání

dříví používámejako podklad zásadně dřevo.Tadyje třeba poučit svěřence

o správných postupech. Při osekávání stromů postupujeme zásadně od špice

k patě a osekáváme větve na opačné straně kmene, než stojíme. Při kácení

soušídbáme nato,aby se v„těžebním prostoru“ nikdo nepohyboval (ale také

zásad tzv. lesního zákona).

Při transportu nářadí na místo, kde bude použito, se postaráme o to,

abychom nikoho neohrožovali. Proto nesmíme nosit sekeru ani pilu na rame
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Tady už by měl zasáhnout vedoucí: Chlapec nedrží vzápalu práce pilku správně,

Mohl by se zranit.

ně– nosíme je zásadně v ruce, pilu ostřím k zemi, sekeru držíme za hlavu

nejlépe ostřím dozadu. Ideální je používání chrániče ostří.

Při podávání nářadí jiné osoběje podáváme tak, aby vždy směřovalo ost

řím k zemi (nůž podáváme tak, že jej držíme za ostří, aby jej mohla druhá

osoba uchopit za rukojeť, sekeru topůrkem dopředu).

Dodržujeme pravidlo průběžného úklidu odpadu na vyhrazené místo.
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Bezpečnost v tělocvičně

Zde platí bezpodmínečné dodržovánízveřejněných bezpečnostních ustano

venířádu pro danou tělocvičnu. Musíme zkontrolovat (zejména v tělocvičně

pro míčové hry),zdajsouřádně ochráněna světla a okna drátěnými kryty

Před každým použitím nářadí musíme zkontrolovat jeho stav. Veškeré

závady neprodleně oznámíme provozovateli, který je povinenje odstranit,

a nářadí samozřejmě nepoužijeme.

Zásada dodržování kázněvtělocvičně platíještě silněji–je třeba, aby

chom dbali na patřičné rozestupy při cvičení, aby děti měly vhodné oblečení

a obutí. Před zahájením musíme seznámit děti s pravidly hry, s cvičením

apod. Při cvičení na nářadí pak musíme poskytovat cvičencům záchranu.

Podstatnéje, že pro tato cvičení musíme mít odbornou cvičitelskou

kvalifikaci.

Bezpečnost ve městě

Před započetím hry mimo klubovnu, školu, hřištěvymezíme prostor, osob

nězkontrolujeme,jakájsou případná možná rizika.

Dbáme na to, aby místa her nebyla osamělá, a nesmíme zapomenout při

pomínat dětem nebezpečí kontaktu s neznámými osobami a nebezpečnými

předměty (střepy, injekční jehly, různé kovové části a podobně).

Bezpečnost V přírodě

Před započetím hry musíme vymezit prostor, zkontrolovat osobně, zda

někde nejsou nebezpečné předměty (viz výše) a případně je-li prostor pře

hledný. Je-li terén nepřehledný, musíme o to přesněji vymezit hranice

území, na němž se hra odehrává. Ktomuvyužíváme možností daných teré

nem (cesta, průsek, potok a podobně). Samozřejmě musíme účastníky sezná

mit s pravidly hry, nebezpečími, která se mohou vyskytnout, a s hranicemi

území,na němžbude hra probíhat,a sjejí délkou. Nesmíme zapomenoutsta

novit signál„zahájení“a„zakončení“ hry, nebo, je-lijediné místo, odkud

všichni vycházejí, svolávací signál. V nepřehledném terénu rozestavíme na

kritická místa hlídky, rozhodčínebo kontroly, které dohlédnou,aby se účast

níci neztratiliz herního prostoru.

Důležité upozornění: byť je příroda tou nejkrásnější kulisou ke hrám,

musíme mít na paměti, že ve skutečnosti to není kulisa, ale živoucí složitý
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systém. Musíme se zde pohybovattak, abychomji rušili co nejméně, a dbát

zákonných norem ochrany přírody aživotního prostředí!

Bezpečnost při bouřce

Může se stát, že nás na cestě, při hře či jiné činnosti překvapí bouřka.

Vtakovém případě se snažíme vyhnout otevřeným pláním, holým kopcům,

osamělým stromům i jejich malým skupinám, alejím, kovovým předmětům,

drátěným plotům, sloupům, rozhlednám a vyhledat vhodný úkryt buď ve

velké–i kovové–stavbě, obytné budověs hromosvodemči nechráněné budo

vě bez hromosvodu.

Nalezneme-li úkrytv budově,pakzavřeme– lze-li–všechna okna, dveře,

nezdržujeme se u kamen a kovových předmětů.

Pokud jsme neměli to štěstí a nenalezli vhodnou budovu, pak se musíme

ukrýt v terénu. Vždy je lépe sestoupit do údolí, ukrýt se v jeskyni, jámě,

v hustém lese.V případě ukrytívterénu stojíme s nohama u sebe (stoj spojný)

a při nutném pohybu se pohybujeme pomalu, krátkými kroky. Neběháme!!!!!!!!!!!

0chrana před elektrickým proudem

Kromě uvedeného v odstavci o bezpečnost v místnosti zde platí zvýšený

nárok na dodržování kázně a stím souvisejících leckdy „otřepaných“zákazů.

Těmijsou:

– zákaz lezení na všechny sloupy elektrického vedení a na stromy vjeho

blízkosti a dotýkání se drátů ležících nazemi. Připouštění draků vybí

ráme takovou lokalitu, aby nebylo v blízkosti elektrické vedení;

– při všech aktivitách se vyhýbáme různým elektrickým zařízením (tra

fostanicím, rozvodnám, rozvaděčům,elektrickým ohradníkům a podob

ně). Snad nenítřeba zdůrazňovat,že nesmíme dovolit lít voduz mostu

naželezniční elektrickou trakci;

– pokud dojde k zasažení našeho svěřence elektrickým proudem, pak

platí,že se ho nesmíme dotýkat, dokud není vyproštěn z elektrického

okruhu. Ktomu můžeme použít jen nevodivépomůcky a radějizavolá

me odbornou pomoc.Snadjen připomínka– každý by mělznát posky

továníprvní pomoci při úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost u ohně

Oheňje pro nás stále něco mystického. Prototaké je jedním zvýznamných

programových činitelů na výletech i táborech, kde má své nezaměnitelné

kouzlo. Protože nechceme sebe, ani své svěřence o toto kouzlo připravit,

musímeznát možnosti i rizika, která přináší. Poučit musíme ivšechny ostat
...*

Il1.,
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Náš ohníčekse nesmístát ohniskem požáru. Stane-li se, dopustilijsme se

vždy minimálně přestupku, spíše trestného činu, a to užjen tím, žejsme

nedodrželi dostatečnou bezpečnou vzdálenost od lesa, stohu, budovy a oheň

nezabezpečiliřádněproti možnostijeho rozšíření atd. Dříve byla snaha defi

novat v zákonech či prováděcích předpisech dostatečnou bezpečnou vzdále

nost (kdysi 50 m, později 100m a nedávno opět minimálně 50 m) od okraje

lesa, tovšak jižtaké neplatí obecně. Obdobněplatila podmínka,že místopro

rozdělání ohněmuselo být povoleno.To platí stále –dneszásadněmajitelem

pozemku, kterým může být lesní správa, obecní úřad, ale i soukromá osoba.

Úprava ohniště:Podklad musí být nehořlavý, proto odstraníme veškerou

svrchnívrstvu půdy (hořlavé lesní hrabanky), nehořlavou zeminu uchováme

stranou pro zpětnézahlazení ohniště.

Plochu ohniště ohraničíme nehořlavým materiálem, např. kameny (ne

z vody–pukají a odletující žhavé kousky mohou někoho zranit!). Při výběru

kamenů dbáme i na to,jakému účelu bude oheň sloužit (na vaření– velké

kameny vhodné pro upevnění nádob a podobně). Nezkušenývedoucí si musí

v některých regionech dát pozor na hořlavou rašelinu a nesplést si ji se zemi

I1011.,

Při volbě místa sledujeme směr větru, a tedyi riziko vzniku sekundár

ního ohně odletujícími jiskrami,případněi jen ožehnutí větví.

Na tábořištích či stálých táborech bývajívyhrazena místa pro zakládání

ohňů nebo stálá ohniště.

Vždy auvšech ohýnků platí,že musíme dbát na kázeň a pořádek kolem

ohně.

Rozděláváníohněapoužívání zápalekmůžeme dětem povolit pouze pod

svým dohledem či dohledem jiné odpovědné osoby. Nazávěr oheň spolehlivě

uhasíme.Vpřípadějednorázového použití ohniště zahladíme použitím pů

vodního materiálu, kterýjsme z místa odebrali. Ještěpřed zahlazením zali

jeme izdánlivě chladný popel vodou.

Nikdy neopouštíme ohniště, aniž bychom mělijistotu,žeje oheň

řádně uhašen!

Požární ochrana

Zásady, kteréjsou obecněplatné a vyplývajíz legislativy o proti

požární ochraně:

– nesmíme zapomínat na povinnost účastnit se likvidace požáru a na

ohlašovací povinnost, do níž spadái povinnost ohlásit malý požár, byť

bylihned uhašen, hasičské stanici;

– musíme znát vyhlášení požárního poplachu v místě, způsoby hašení,

obsluhu požárních přístrojů;
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– stejnějako v přírodě, tak ani v místnosti nesmíme nechat bez dozoru

rozpálená kamna,vařiče a jiné elektrické čižhavézařízenía při odcho

du musíme zkontrolovat vypnutí všech spotřebičů.

Dále respektujeme,žeje zakázáno nechat děti manipulovat s hoř

lavými látkami I. a II. stupně,tzv. zábavnípyrotechnikou a obsluho

vat elektrické vařiče a další spotřebiče.

Bezpečnost při dalších Oblíbených činnostech

Při koupání

Jednou z oblíbených aktivit na letních výletech atáborechje koupání. Kro

měčistě bezpečnostních pravidel zde platí i pravidla hygienická (více v kapi

tole o zdraví a první pomoci), která svým způsobem bezpečnost a ochranu

zdraví při koupání umocňují.

Další obecněplatnézákazyznemožňují koupání vpřírodních podmínkách

(vodotečích, požárních bazénech, chovných rybnících, v nádržích pro odběr

pitné vody i jezerech). Nezvratný jezákazkoupání, kterýje viditelně umístěn

na břehu.

Koupání musí být uvedeno v plánu akce. Může být zařazeno doda

tečně,pakaleještěpřed vlastním koupáním zapsáno do denníhoplánu výle

tu nebo tábora. Při koupání vždy klademe důraz na dodržování kázně

a pořádku.

Veřejná koupaliště:Zde musímejen dávat pozorna své svěřence. I tady

všakplatí,že koupáníúčastníků akce mladších 18 let je možnépouze se sou

hlasem av přítomnosti vedoucího staršího 18 let.

Za bezpečnostveveřejných koupalištích a bazénech odpovídá provozovatel

(správce, majitel), jsou zde i kvalifikovaní plavčíci.

Nemáme-limožnostveřejného koupaliště,můžeme se s dětmi koupat

pouze na známých, ověřených místech. Musíme však nejprve prověřit bez

pečnost, hloubku, kvalitu dna a vyznačit koupací prostor, případně prostor

pro neplavce (nutno je bezpodmínečně hlídat a nepouštět do vody bez nafuko

vacích návleků či vesty!).

Ve vodoteči platí Plavebnířád (vyhláška č. 344/1991 Sb.), který stanoví,

že je zakázáno koupánívprostoru kolem mostů, přístavišť,jezů, vjezdů,pro

pustí apodobně do 100m na obě strany. Není dovoleno se přibližovat kpla

vidlům (u malých plavidel, i motorových do pěti metrů délky je tato vzdále

nost minimálně tři metry), lézt na bóje a plavební značky,

Povedlo-li se námpřekonat všechnypřekážky amáme „svévyhrazenékou

paliště“,paksi musíme uvědomit,žejsme na sebe vzali velkou odpovědnost.
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Koupání musí být

vždy uvedeno v plánu

akce, nebotam může

být začleněno ještě

před vstupem do

vody.

Dozorapočetnípoměr koupajících se dětí kvedoucímnenízávaz

ně stanoven. Svého času metodický pokyn ve školství určoval,že musí být

jeden plnoletý vedoucí–plavec na břehu ajako takový dohlížet maximálně

na sedm koupajících se dětí. Později byl nahrazen pokynem, v němžbyl dopo

ručenjeden plnoletýplavec s maximálně 10 dětmive vodě.

Zpraxe doporučujemejako optimální:jeden na břehu ajedenve

vodě s maximálně 10 dětmi.

Musíme dbát nato, aby děti nechodily uhřáté do vody,nepobývaly ve vodě

příliš dlouho (v hygienické vyhlášce se uvádělo maximálně30 minut ve vodě

teplé minimálně20°C;pro otužilé děti starší 14 let pak minimálně 18°Cma

ximálně 10 minut).

Doporučujeme řídit se nikoli hodinkami, ale s ohledem na vnější proje

vy dětí. Nelze pustit děti dovody dříve nežjednu hodinu po jídle (obědě).
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I kdyžmáme k disposici více dospělých plavců a mohli bychom tak pustit

dovody více než10 dětí, musíme si uvědomit,že v takovém případě musíme

mítk disposici loďku se záchranným kolem na laně 10m dlouhém.

Plavecký výcvik smí provádětjen osoba mající oprávnění na základě

složených zkoušek!

Pokaždé,když děti vyjdou zvody, apři ukončeníkoupání své svěřence spo

čítáme. Nespoléhejme na to,že „je přece dobře známe.“

Při nočních akcích

U nočních akcí simusíme býtvědomitoho,že rizikajsou oproti dennímakti

vitám vyšší–je tma,iznámésejevíponěkud jinak,„strach mávelké oči“ atd.

Je proto nutnéabychom se důkladně obeznámilisterénem,kde akce proběhne.

Prostor by mělbýt účastníkůmznám, nebo musíbýtdobře ohraničenahlí

dán vedoucími. Před zahájením akce seznámíme účastníky sterénem, kde se

akce odehraje, s pravidly,upozorníme na zvýšené riziko poranění obličeje či očí

o vyčnívající větve (například až půjdou lesem, ať si dají ruku před obličej).

Upozorníme na riziko zabloudění a co je nutnév takovém případě učinit

(každý účastník by měl mít píšťalku a znát nouzový signál).

Zejména malé a nezkušené děti bychom neměli strašit. U těch větších

a zkušenějšíchjiž není rizikotakznačné, ale míru musíme odhadnout sami,

tadyžádné pravidlo neplatí. Jinakse můžeme chovat ve skupině, kde známe

účastníkyz celoroční činnosti, ajinaknatáboře, kde máme„děti na inzerát“

a s účastníky se seznamujeme ažna místě samém.

Při V0dní turistice

Pro bezpečnost přivodní turistice platíkromě obecně platných stále zmi

ňovaných pravidel BOZP, že do lodi (lhostejno, zda jde o pramici, kánoi,

kajak, vor, raft či jiné plavidlo) smíme pustit jen plavce s plovací vestou(po

vinné do 18 let, na divoké vodě je vesta a přilba povinnápro všechny).

Vždy musíbýtmeziúčastníkyvodáckýinstruktor, kterýmápatřičné

oprávnění.Ten může odpovídat nejvýše za pět kánoí nebo kajaků neboza

dvě pramice. Při obtížnějších podmínkáchje nezbytnépočet lodínajednoho

instruktora snížit. Podrobnosti o obtížnosti proudící vody podle mezinárodní

klasifikace jsou aktuálně uváděnyv kilometráži vodních toků.

Při horské turistice

Pro pohyb na horách platí stejná pravidlajako pro přesun kdekolivteré

nu. Jen musíme mít daleko více na paměti rizika (nečekané a prudkézměny

počasí, místy i nebezpečný terén atd.).Tady pro bezpečnost dětí platí daleko

více pravidla vztahující se kvýstroji a výzbroji každého účastníka (poznám
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ka: Výstroj je to, co oblékáme, a výzbrojí se rozumí to, co bychom mohli potře

bovat),

Nutnéje stále udržovat kontakt mezičleny skupiny a–doporučení zpraxe

–do horby se neměly vydávat méně nežtři osoby. Každá osoba by měla mít

u sebe píšťalku a znát nouzovýa svolávací signál.

Je bezpodmínečně nutné, abychom dodržovali pokyny Horské služ

by. Na horskoutúru zajišťujeme pro skupinu účastníků vždy nejmé

ně dvoučlenný doprovod.Uvysokohorské turistiky musíme zajistit

dva instruktory vysokohorskéturistiky.

Směr a cíl túry musíme oznámit správci objektu, kdejsme ubytováni,

vedoucímu akce včas hlásíme eventuální zdržení, což v době mobilů nebude

složitý problém.

Při zimní turistice a lyžování

Tato publikace je převážnězaměřena na aktivity spíše letní. Protože však

hory a lyžování do volnočasových aktivit patří, takjen upozornění: lyžařský

výcviksmíprovádětjen lyžařskýinstruktor mající otom osvědčení.To

platí i osnowboardingu. Dobrouzásadou, obecně platnou, je mít vybavení

–zejména lyžařské vázání– včas odborně zkontrolované akreditovanou fir

moua v bezvadném technickém stavu.

I zde platí obecnézásady bezpečnosti ve své podstatě probíranéči opako

vanéve všech odstavcích této kapitoly. Zde vnezmenšené míře platítaké to,

že každá osoba by měla mít u sebe píšťalku a znát nouzovýa svolávacísig

nál.

Lanovkya vleky smíme povolit k užívánípořádném poučení o všech pra

vidlech a bezpečnostních předpisech ojízdě na vlecích a lanovkách. Během

pobytu na horách dbáme všech pokynů Horské služby a výstražných značek

na nebezpečných místech. Za nepříznivých podmínek (hustá mlha, sněhová

bouře, nízká teplota) lyžování a horské výlety omezíme, případně zcela zru

S110018,

Bezpečnost při sportovních

a „adrenalinových“ akcích

Přivětších sportovních akcích musípořadatel zajistit dostatečný

počet rozhodčích, nejménějednoho ke každé disciplíně,zdravotníka

s lékárničkou, dostatečný odstup diváků od sportoviště, zvláště

dostatečný prostor pro všechny vrhy a hody, čistotu a bezpečnost

běžecké dráhy a doskočiště, hřišť atd. Jako účastníci podobných
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akcí se o tom vždy raději předem přesvědčíme, než abychom doda

tečněřešiliproblémy s nečekanýmzraněním, ale i protestovaliproti

poškození svých svěřenců v různých soutěžích.

Pro jednotlivé sporty pakplatí pravidla, kteráv sobě obsahujíi základní

pravidla bezpečnosti a současněi pravidla uváděná výše.

Při akcích či sportech, které to vyžadují, musíme používat náležitéa schvá

lené osobní ochrannépomůcky

Při h0dech a Vrzích

Hody (disk, oštěp, bumerang, kladivo nebo i palice, někdy i špalek atd.)

a vrhy (koule, krumpáčči kláda) patří doběžných izábavnýchau nás ne vždy

tradičních sportovních disciplín. Mohouvšakbýt i nebezpečné. Proto musíme

před nácvikem hodůivrhů pečlivězkontrolovat nářadí,aby bylovbezvadném

stavu. Je třeba vytyčit dostatečněvelký prostor a zajistit, aby do něhonemo

hl nikdo neočekávaně vstoupit.

Před započetím těchto aktivit opětseznámíme všechny účastníky s pravi

dly i možnými riziky.Vrhati házet je možnéjen na pokyn rozhodčího–ve

doucího a vstupovat do prostoru, kamje nářadí posíláno, rovněžtak.U háze

ní bumerangu si musíme uvědomit, že jeho dráhu musíme stále sledovat,

protože by mohl zasáhnout i někoho„před házecíčárou“.

Při střelbě -

Střelby (luk, vzduchovka) provádíme zásadně na střelnici. Ta může být

oficiální (například krátkodobě propůjčená od myslivců) nebozřízená na bez

pečném místě pro naši potřebu.

Střelnice musíbýt koncipována tak, abyza terči bylo vhodnépozadí, které

neodrazí projektil (stráň, písek, prkna, silnější polystyrenová deska, hobra

a podobně):

– musíme zabezpečit, aby na střelnici nemohla vniknout žádná osoba,

prostor musíme řádně označit a hlídat;

– musíme vymezit dostatečný prostor;

– musíme zajistit, aby po celou dobu střeleb byl na střelnici přítomen

zdravotník s lékárničkou;

– stále dbáme na dodržování přísné kázně;

– předvlastní střelbou zkontrolujeme bezchybnoufunkčnost zbraní. Poté

seznámíme všechny s pravidly a možnými riziky. Zvláště zdůrazníme,

že vše,tj. příchod na palpost, nabíjení, střelba, zajištěnízbraní, odchod

kterčům atd. se děje zásadněajedině na povel;

– nesmíme připustit jakoukoli nepřikázanou manipulaciani snenabitou

zbraní;
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Při střelbě dbáme

OStražitě na

dodržování kázně.

– neustále připomínáme střelcům, že nesmějí na nikoho (ani nenabitou

zbraní, ani náhodou) mířit.

Při zacházení se vzduchovkou:

Před vlastní střelbou prověříme čistotu hlavně. Při odkládání vzduchovky

ji musíme zlomit a vyjmout střelu. Před předáním zbraně se musíme pře

svědčit,zda není nabita.

Při zacházení s malorážkou:

Zde platí stejná pravidla, ale je tu velmi důležitý zákaz– děti do 15 let

věku nesmějíz malorážky střílet! Starší 15 let smějízmalorážky střílet

jenzapřítomnosti kvalifikovaného střeleckéhoinstruktora!

Při adrenalinových aktivitách

Při všech těchto aktivitách se neobejdeme bez kvalifikovaných

instruktorů, kteří nás i naše svěřence seznámí a příslušnými bez

pečnostnímipravidly, ale takéza něponesou odpovědnost.
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Jde například o bungeejumping, horolezectví a lezecké stěny, parašutis

mus atd.

Stejnějako horolezeckývýcvik může provádět pouze kvalifikova

nýinstruktor horolezectví–člen horolezeckého svazu (při dodržení

všech bezpečnostních pravidel daných Českým horolezeckým svazem), je

tomuiu ostatních aktivit. Je nad rámec této statiipublikace sejimi

šířeji zabývat.

Závěrem

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeží na zotavovacích

akcích klade vysoké nároky na osobnost vedoucího. Ze zkušenosti víme,že

jsou tací, kdo by chtěli mítvše nalajnováno a přesně určeno, a naopak tací,

kteří by to pociťovali jako svěrací kazajku. Naneštěstíprávěti ménězkušení

různá nařízení podceňují i odmítají. To setýká možnáještě víc mladých lidí

mezi 15–18 lety, kjejichž přirozenosti patří despekt ke všemu dospělému

a úřednímu a které často jako svépomocníky vlastně potřebujeme.

Pravdaje jako obvykle někde uprostřed. Protože šedá je teorie a věčně

zelený strom života, ukázala praxe, že to, co je projednoho hračka, je pro

druhého nadlidský úkol. Proto také na nejčastější dotaz: „Kolik by měl mít

jeden vedoucí maximálně dětí?“, odpovídáme:„To není nikde a nikým stano

veno. Řídí se to jen schopnostmi toho kterého vedoucího.“

I de iure platí, že vedoucí může zodpovídatpouzeza úměrnýpočet

dětí. Počet se stanovuje ze specifika činnosti a nutnosti zajistit bezpečnost,

zvěku účastníků, velikosti prostoru činnosti, zkušeností vedoucího a dalších

ukazatelů hodných zřetele.

Abychom vám dali alespoň možnost orientace, než si své schopnosti ověří

te, uvádíme počty vedoucích vztažené kvěku a počtu dětí doporučené na

základě zkušenostíavpravdě historických metodických pokynůve školství:

– děti 6– 10 let: na každých započatých 10 dětí jeden plnoletý vedoucí:

– děti 11 – 15 let: na každých započatých 15 dětí jeden plnoletý vedoucí:

– mládež 16– 18 let: na každých započatých 20 dětí jeden plnoletý ve

doucí:

– praktikanti (nad 16 let) v případě prvních dvou věkových kategorií při

překročení jedenapůlnásobku základního počtu.

Při standardních činnostech s menší náročností může vedoucí odpovídat

ažza 25 dětí.
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8.

PreVenCe S0ciálně patologických

jevů v dětské činnosti

Oprevenci sociálně patologickýchjevů ohrožujících děti ve ško

láchaškolskýchzařízeních iv ostatníchprostředích se hovořía píše

velice často,ažvzniká dojem,žeje tomódnífenomén. Bohužel ohro

žení skutečně narůstá.Vrůzných výchovnýchprogramech pro děti

a mládež se v posledním desetiletí stále více klade důraz napreven

ci sociálněpatologickýchjevů, kteráje pojímánave třech rovinách:

– primární prevence, široce založená a cílenáje určena celé populaci,

zejména té části, která není kriminálně riziková a ani narušená;

– sekundární prevence zahrnuje aktivity zaměřené na kriminálně

rizikovéjedince a skupiny, u kterýchje zvýšená pravděpodobnost,že se

stanou nositeli tzv. závadové činnosti, i na ty, u nichžje vyšší pravdě

podobnost, že se stanou jejími obětmi (např. minoritní skupiny či děti

z míst se zvýšenou kriminalitou);

– terciární prevence usiluje o léčení, respektive zabránění recidivy

u těch, kdojsou již negativnímijevy zasaženi.

Obecněuznávanýmfaktemje,že kprimárnía zčásti i sekundární

prevenci patříi činnost dětí a mládeže ve volném čase v organizo

vaných a dobře vedených dětských sdruženích, oddílech, klubech

a kroužcích. Při své práci s dětmi se budeme zabývat především

primárníprevencí.

Při stanovování našich úkolů výchovně vzdělávací činnosti s dětmi si

musíme stanovit funkci, kterou naše práce v celém procesu učení plní. Podle

materiáluUNESCOjsou čtyři základnítypy učení:

– učit se znát(získávatvědomosti o mnoha různých předmětech,učit se

objevovat věci, analyzovat je, přizpůsobovat se novým situacím, vytvá

řet něco nového, řešit novýproblém);

– učit sejak na to (získávat širokou škálu osobních dovednostípotřeb

nýchpro život, jakoje schopnostkomunikovats druhými,nebopracovat

jakočásttýmu, stejnějako si osvojovat praktické dovednosti);
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– učitse žít společně (rozvíjet porozuměníjiným lidem, poznání,že všich

nimáme práva a povinnosti; chovat se k ostatním tak, aby se oni chovali

k nám,pracovat společně a řešit problémy konstruktivnímizpůsoby);

– učit se být (rozvíjet vnitřní kvality, získávat schopnost žít své životy

v souladu stím, co opravdu považujeme za pravdivé a správné);

Vzdělávání(tedy výchovai učení) probíhá ve třech hlavních oblastech:

– formální–to znamená oficiálnívzdělávání ve školách;

– mimoškolní–v institucích výchovy mimo vyučování–školních druži

nách, školních klubech, střediscích pro volnýčas dětí a mládeže, domo

vech mládeže, dětských domovech a z našeho hlediska především

v zájmových organizacích a občanských sdruženích;

– neformální–zahrnuje vše, co se jedinec naučí během života v rodině,

z hromadných sdělovacích prostředků,zprostředí, které ho obklopuje.

Všechny oblasti jsou důležité a navzájem se prolínají a doplňují.

Negativní jevy a vlivy

Do sdružení dětí a mládeže a podobných institucí přicházejí děti, kteréjiž

mají různé zkušenosti, ale i návyky při užití a trávení volného času, před

stavy o prosazování své osoby ve skupině vrstevníků, mají odlišné hodnotové

systémy a přicházejí většinou i z odlišných sociálních prostředí. Prevence

nežádoucích jevů by měla zahrnovat celou problematiku, nejen nejčastěji

zmiňovanou prevenci drog či šikany. Negativníjevyjsou funkčně dle meto

dickýchpokynů Ministerstva školství mládeže atělovýchovy pro školyaškol

ská zařízenířazeny dotěchto okruhů:

– drogovézávislosti, alkoholismus, kouření;

– kriminalita, delikvence;

– virtuální drogy (počítače, televize a video);

– patologické hráčství (gambling);

– záškoláctví;

– šikanování,vandalismus ajinéformy násilného chování;

– xenofobie, rasismus,intolerance a antisemitismus.

Motivy dětských průšvihů

Přes naše nejlepší úmysly a výchovné záměry se v praxi i my při práci

s dětmi můžeme setkat s některými nežádoucími jevy. Při jejich řešení

bychom se nejprve měli pokusit zjistit příčiny nevhodného chování, rozsah

a stupeň, a následně dle nich přijímat opatření. Vždy musíme postupovat

velice citlivě s ohledem na individuální zvláštnosti každého dítěte i celého
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Důraz se stále více

klade naprevenci.

Zjednodušeně: kdo

máco dělat, nezlobí

kolektivu, s nímž pracujeme. Při řešení rozlišujeme, zda k porušení norem

došloz okamžitépohnutky, nebozdaje to začínajícíporucha chování,u které

můžeme okamžitým vhodným řešením zabránit jejímu rozvinutí.V jednotli

vých případech hledáme motiv nevhodného chování, rozlišujeme motivaci

situační(spontánní chování motivované danou situací) a motivaci cílovou

(záměrnéjednání motivované na dosažení konkrétného cíle).

Poměrně časté bývají dětské krádeže, které mohou mít pestrou škálu

důvodů: touha po věci, (děti nevyzrálé nebo sproblémovými sociálními zku

šenostmi často nerozlišují právo užívání a právo vlastnické), snaha vykonat

něco mimořádného, snaha poškodit druhého– ublížit majiteli, ale také krá

deže z navedení či svedení.

Samostatným, ale i doprovodnýmjevem řady nevhodných chování je lež.

Zpravidla dítě lže účelově–je to sebeobrana v konfliktní situaci, alemůže chtít

86



také prostřednictvím nepravdivých sdělení získat pozornost či obdiv kamará

dů.Závažnější jsou lži, které mají někoho poškodit, ublížit mu. Děti předškol

níhověku majíčasto tak silné představy,že se téměř vyrovnají vjemůma dítě

pak nerozlišuje realitu od fantazie (tzv. eidetismus).Tato psychickázvláštnost

všakzpravidla odezní s příchodem dítěte do školy– leč může i přetrvávat do

pozdějšího věkujako tzv. pseudologie –vymýšlení neobvyklých příhod.

Šikana

Ve dětských kolektivech (a nejen v nich) se často, bohužel, setká

váme sjevem, který nazýváme šikanování. Projevuje sejako omezo

vání osobní svobody, tělesné či psychické ubližování až týrání,

poškozování dítěte čijehopředmětů. Jedno nebo více dětí úmyslně

(většinou opakovaně) týrá kamaráda či kamarády a používá ktomu

agresía manipulaci.

Jev je méně častý v příležitostných skupinách dětí (oddílech, kroužcích)

nežv třídních kolektivechči při dlouhodobém pobytu natáborech.

Šikanování jako takové je nutno chápat jako vážnou poruchu vztahů ve

skupině– neboť bez souhlasného nebo trpěného postoje ostatních členů by

šikana nemohla vzniknout a dále pokračovat. Za počátek šikany můžeme

označittazvaný ostrakismus (vyčleňování jedince z kolektivu), kdyje neob

líbený člen odmítán, izolován, pomlouván, vymýšlejí se na něho zlomyslnos

ti, které se považují ze legrácky. Rozklad kolektivu pokračuje přebíráním

postoje iniciátorů ostatními členy a je zcela scestné, když tento postojk dítě

ti zaujme i vedoucí. Pokud kolektiv není vyrovnaný a neharmonizujeme

v něm vztahy, mohou se v něm objevit příznaky šikanování Jejich iniciátory

mohou být dominantní silní jedinci nebo takzvaní vtipálkové, ale

i„hvězdy“, které se navenek projevujíjako slušní a kultivovaníjedinci.

Při řešení ozdravujeme celý kolektiv a pokud šikana už zasáhla i skupi

nové normy, musíme rázně a dlouhodobě prosazovat obnovu kvalitních

kamarádských vztahů a hodnotového systému. Situaci nelze řešit pouze

nápravou vztahu agresor– oběť.

Virtuální drogy

Závažným sociálně patologickým jevem jsou virtuální drogy –

závislost na počítačových hrách,na televizia stále častěji i nainter

netu.

----------
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Rozvoj PCa dalších služeb s nimi spojených přinášířadu nových volnoča

sových podnětů. Počítače majípředevším sloužit, rozšiřovat náš obzor,urych

lovat přenos informací, nikoli vytvářet na nich závislost. Pokud PC ztratí

charakter služebnosti a stane se zástupnou aktivitou se všemi negativními

znaky,pakse stává sociálně patologickýmjevem.

Počítačové hry mohou rozvíjet poznání, postřeh, logické uvažování atd.

atd. Je otázkou, dojaké míry plní akční hry roli kompenzační, a kdy svou

agresivitou snižují (zejména u mladších dětí) hladinu sociální citlivosti vůči

násilí. Využívání PC musíme chápatjako prostředek, nikoli jako cíl. Pokud

činnost s PC nahrazuje jiné aktivity– může se vyvinout závislost na nich

a pakjsou skutečně drogou.

Cigarety, drogy

Častým zlozvykem je kouření– nikotinismus, který zvyšuje reflexní

dráždivost. Začátek kouření bývá spojován s napodobováním dospělých či

kamarádů. U části dětíje problémově nastavená hodnota, která ztotožňuje

dospělost s kouřením, neboť kouříjen „dospělí“,jak se objevilo také vjedné

propagační kampanitabákového koncernu. Kouřeníjako návykovéjednáníje

takévýsledkem nedostatkujiných aktivit.

Rozmáhajícím sejevemje užívánízdraví škodlivých látek.Toxikomanie

vyvolává psychické změnyjako euforii, subjektivní stav blaženosti. Narko

manie máza následek stav omámení. Užívání drog je útěkemz reality, roz

vrací strukturu celé osobnosti, při léčení nestačíjen odvykání, ale je nutno

upravit i společenské vztahy jedince. Obdobněje nebezpečné užívání alko

holu. Děti si neuvědomují,žejednorázový experiment s užitím zdravíškod

livé látky se může velice rychle změnitvzávislost. Problém, který lze těžko

řešit, je v tom,že „stopka“ vína či sklenka piva se v nejedné rodině při růz

ných příležitostech, někdy i pravidelně třeba u nedělního oběda, dostane

dětem do rukou s„laskavým“ svolením rodičů.

Zjistíme-li,že dětipři našich akcích požilyškodlivé látky,zpravi

dla knimvoláme lékaře, odklad lékařsképomoci můževáženěohro

zit zdraví nebo i život dítěte.

Naše možnosti

Vedením dětského kolektivu se stáváme součástí primárníprevence soci

álně patologických jevů, která se zaměřuje na:
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Jednotlivce i skupiny

je vhodné

SeznamOvat

s možnýmizájmovými

aktivitami.

– ovlivňování sociálního prostředí v němž se děti pohybují (nedostatečně

podnětné vede kzanedbanosti, ale na druhé straně prostředí s přemí

rou podnětů vede u dětí k různým obranným mechanismům);

– odhalovánípříčin;

– minimalizovánípodmínekvzniku závadovéhojednání ajeho recidivy.

Jakýkoli systémovýpřístup kprevenci sociálně patologických jevů u dětí

a mládeže musí zahrnovatpůsobení na všechny tytotři složky.

Paušálněbývá označovánavšechna organizovanáčinnostsdětmijako pri

mární prevence nežádoucíchjevů, protože vedoucí zajišťují dětem program

a mají nad nimi dozor, aby se nedopouštěly výše zmíněných nepravostí.

Avšak skutečnost je složitější, prevence znamenáněčemu předcházet,vytvo

řít takové návyky a hodnotové orientace, aby se u dětí vytvářel vnitřní

obranný mechanismusproti aktivním podílu na negativníchjevech.

Aktomu nemůže postačovatpouhézajištění dozoru.
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Výchovné cíle S0ciální prevence

Ve V0lném čase dětí

0bjev0vání vlastních dispozic

Cílem výchovy ve volnémčase je naučit děti kvalitně využívat jejich volný

čas, chápat jejjakovýznamnouživotní hodnotu. Ríká se,že nejvíce jsou ohro

ženy

slouž

děti, které nemají žádný zájem. Pro vzbuzování a modelování zájmů

í seznamování se širokouškálouvolnočasových aktivit, objevování vlast

ních dispozic a jejich rozvíjení, sestavování racionálního režimu dne, uvědo

mění

Pr

vých

si vlastních hodnot a rozvíjení zdravého sebevědomí atd.

o záměry prevence si při činnostech (při schůzkách, táborech, zájmo

aktivitách) stanovujeme řadu dílčíchzáměrůči cílů:

uspokojovat a kultivovat potřeby;

seznamovat s možnýmizájmovými aktivitami a náměty pro jejich naplňo

vání, usměrňovat, formulovatarozvíjet zájmy skupiny ijednotlivýchčlenů;

pomáhat objevovat dispozice jedinců, rozvíjet jejich specifické schop

nosti na základě objevených dispozic;

podporovat snahy o sebevýchovu, podporovat utvářenížádoucích rysů

osobnosti;

podporovat zdravý tělesný rozvoj, vychovávat ke zdravému životnímu

stylu, zvyšovatfyzickou zdatnost, zlepšovat kondici;

vytvářet a posilovat zdravé stravovací návyky;

dbát na dodržování psychohygieny, vytvářeta dodržovat racionální denní

režim;

naučitje účinným antistresovým programům;

vychovávat k odpovědnostiza svou osobu a za své zdraví;

posilovat citové vazby, cvičit komunikační dovednostiv různých sociál

ních prostředích;

dávatpodněty kuplatňování osobnosti dítěte vjeho skupině;

zvyšovat sociální kompetence– rozvíjet sociální orientaci;

vést k odpovědnosti za své chování, k vlastní zodpovědné životní cestě

v síti společenských vztahů;

posilovat zodpovědnou participaci (spoluúčast) na vytváření programu

vlastní sociální skupiny, učit objektivně hodnotit své jednání a přijímat

důsledky svého chování;

naučit děti pravidlům společenského styku (chování) a v denním životě

je užívat;

posilovat autoregulační systémy;

vytvářet společenskyžádoucíhodnotové orientace;
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– pokládatzáklady právního vědomía respektovat právní ustanovení;

– posilovat úctu k ověřeným hodnotám, porozumění, toleranci;

– vytvářet u dětí sebevědomí a posilovat schopnost nepodléhat cizím

negativním vlivům.

Zkuste si k výše napsaným bodům doplnit konkrétní činnosti, které bude

te realizovat se svými dětmi, abyste naplnili dané cíle.

0svojování sociálních dovedností

Děti vedeme v rámci prevence k osvojování sociálních dovedností, ke kte

rým patří i sociální kompetence (způsobilost):

– schopnost přijatelného vyjádření opačného názoru, nežjakýje zastáván

vrstevníky, rodiči nebo učiteli;

– schopnostpožádat ojakoukoli laskavost osoby v sociálním okolí; schop

nost zahájit rozhovor svrstevníkem nebo dospělým;

– schopnostpozvat vrstevníkakúčasti na nějakéčinnosti nebo hře;

– schopnostpochválit druhého a schopnostpřijmout pochvalu;

– schopnostpožádat o pomocpřiřešení určitého problému;

– schopnost odmítnout nerozumný návrh, odolat tlaku vrstevníků chovat

se nevhodným způsobem.

Metody a přístupy v prevenci

Ukazatelem kvality primární prevence neníjen sledování počtu

přednášek o škodlivosti drog,jejichžvyznění může někdy v dětech

vzbuditzvědavost a podnítit chuť kexperimentu s drogou.Obdobně

neníukazatelem ani počet nástěnekstoutotematikoučivýtvarných

soutěží, ale budování sociálních vztahů, sociálních dovedností

a kompetencí. Účinnou primární prevencí v organizaci je především

budování kvalitních sociálních vazeb mezi dětmi a mezi dětmi ave

doucím.

Při organizaci činnosti (výběru námětů, motivování, hodnocení, výběru

prostředí činnosti ivlastní organizaci)vytváříme dostatek prostoru,abychom

si s dětmipovídali a předevšímjim naslouchali,vedeme děti i ktomu, aby si

i naslouchaly navzájem.

Činnosti vybíráme tak, aby navozovaly radostnou atmosféru, aby při nich

mohly být úspěšné všechny děti a zvyšovaly tak jejich sebevědomí. Při

některých bude úspěšnájedna skupina dětí,při jiných ostatní, protočinnos
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ti střídáme. Při navozování zdravých sociálních kontaktů, atím takévýraz

nému předcházení úniku k náhradním činnostem (drogy, hráčská závislost

atd.), se osvědčuje využívánítakzvanézážitkovépedagogiky.

Výchova pomocí prožitků je chápána v různých souvislostech:

- výchova konfrontující účastníky se silnými prožitky v aktivitách, které v sobě

obsahují určitý stupeň rizika a dobrodružství,

– motivace mladých lidí k sebevýchově pomocí nevšedních zážitků,

– návod na aktivní trávení volného času překonáváním jednotvárnosti všedních

dnů

– překonávání hranic možnostíúčastníků po stránce tělesné i duševní

– sebepoznávání, rozšiřování horizontů, pomoc při hledání místa ve světě:

– prostor pro sociální učení, získávání důvěry a sebe i ostatní lidi,

– jedinečná možnostzískávání společných prožitků ve skupině,

Má-li být ve výchově prožitkem dosaženo výchovných cílů a jejich uplat

něnívpraktickém životě, sestavuje se programtak,aby obsahoval tyto důle

žité rysy:

– ujasnit si s účastníky cíle akce i způsoby,jakými bude cílů dosahová

In0;

– vybírat cíle a program s ohledem na složení skupiny s uvědomováním si

rozdílů práce se skupinou homogenní (třída, kroužek, oddíl apod.) či

diferencovanou (různéprofese, věk, pohlaví apod.);

– nabídnout širokou paletu aktivit, prožitků, vytvářejících možnosti pro

získávání prožitků azkušenostía obsahující určitý stupeň rizika a dobro

družství;

– propojit pohybové aktivity s činnostmi vyžadujícími rozhodovánía pře

mýšlení;

– zajistit vyváženéšance na úspěch pro všechny zúčastněné;

– zařazovat do programu i ekologickou tematiku, pokud jsou aktivity

v přírodě;

– zprostředkovávat i aktivity, které naznačí možný transfer poznatků

(zkušeností) do života;

– volit odpovídající metodické postupy k reflexi;

– zajistit všestrannou bezpečnost účastníků– tělesnou, emoční, so

ciální;

– zajistit vedení kvalifikovaným vedoucím;

– pracovat se skupinou i po skončení akce a zážitky dále pedagogicky

„vytěžit“.
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Zážitkové pedagogické formy vytvářejí situace i prověřené procesy či po

stupy, které umožňují člověku bezprostředním vlastním prožitkem odhalit

nové oblasti, dosáhnout vědomosti,získat zkušenosti. Princip příméhozážit

ku zahrnuje nejen pozitivní zjištění, ale takézjištění vlastních limitů, které

jedinec může chápat negativně.

Při překonávání stresových situací si organismus vytváří a vyplavuje tak

zané endorfiny, což jsou endogenní opioidy, které vyvolávají pocit libosti,

příznivě ovlivňují náladu, tlumí bolest a ovlivňují výdej některých hormonů.

Tyto momenty využívá také léčba drogově závislých.

Každoučinnost na závěrzhodnotíme a vzhledem ke svému cíli–vytváře

ní radostnéatmosféry–vyzdvihujeme především kladné momenty.V rámci

budování sociálních kompetencí nacházíme ve výkonech a výsledcích děti

především klady. Nejlepší motivací pro další činnost je pochvala a úspěch.

A na každém výkonu lze najít něco hodného ocenění, byť třeba výsledek

nebude takový,jakjsme očekávali. Nemusíme vždy hodnotit konečný výsle

dek, ale třeba proces: snahu, píli, nápaditost. Pokud při nějaké činnosti

nejsme spokojeni s chováním či postoji některého člena a musíme vyjádřit

výhrady, neformulujemejejako zavrženíjeho osoby (jsi nešika, jsi rušivý ele

ment, jsi lenoch atd.), ale nesouhlas vyjadřujeme sjeho projevy či momen

tálním výkonem (dnes se ti nedařilo, dnes nemáš svůj den). Při schůzkách

bývá málo prostoru věnováno úvodní motivaci činnosti, kdy opět děti mají

samy hovořit o svých zážitcích a mypodněcujeme jejich vyprávěnía oživuje

mejejich předchozí smyslové zážitky.

V místech schůzek také nepodporuje komunikaci mezi dětmi frontální

uspořádání pracovních míst (například tradičně uspořádané lavice v třídě).

Závěrečné hodnocení činnosti– pokud je vůbec prováděno– dělá zpravidla

vedoucísámařekne,kdobyl nejlepší, místo toho,abychomvedli děti ktomu,

aby samy nakaždém výkonu našly klady apřednosti–nikoli nedostatky, byť

děti majípřirozený sklon ke kritičnosti.

Budujme kvalitní vztahy

Prevence sociálně patologických jevů v oddílech, kroužcích, sborech spočí

vá především v budování kvalitních sociálních vazeb na základě vzájemné

empatie a tolerance, pěstování komunikačních dovedností,tojest nejen spolu

kultivovaně hovořit, ale také umět si naslouchat, kladným hodnocením

a pochvalou posilovat sebevědomí a sebeuvědomování.

V oblasti zájmových aktivit vybavujeme děti dostatkem námětů pro čin

nosti, které by mohly být náplní jejich volného času, mohlyje samostatně

realizovat i samostatně a plněje uspokojovaly. Neboťpředevším nedostatek

kvalitních sociálních kontaktů a nenaplněnostvolnéhočasu vede kútěku od
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reality, kzástupným činnostem,jako je například užívání škodlivých látek,

gamblerstvíčivirtuální drogy. Nenaplněnývolnýčas dětímápřirozenouten

denci k sociálněpatologickým činnostem, k destruktivním aktivitám.

Prvotníje nášpříklad–naše chování,jednání,je topro děti vzor,

kterýbudou chtít napodobovat,popřípadě se s ním i ztotožnit.

Pokuste se vybavit si, kterými sociálně patologickými jevy se setkáváte ve

svém životě a se kterými ve své práci s dětmi,

– Jakbudete střídat činnosti se svou skupinou dětí, aby se všechny děti mohly

uplatnit avšechny byly přiměřeně úspěšné. Které prvkyzážitkové pedagogiky

můžete se svou skupinou dětí uplatnit?

– Jak navodíte závěrečné hodnocení činnosti, aby na výkonu všech účastníků

samy děti našly kladné momenty hodné ocenění?

– Jak navodíte komunikativní prostředí provokující děti k formulaci vlastních

názorů a sdělení vlastních prožitků? Co naopak komunikaci brzdi?

– Jaké pedagogické postupy zvolíte, aby ve skupině nevznikly nepřiměřené

„hvězdy“ a izoláti?
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9.

PráVnÍ minimum

Dovršíme-li 18. roksvého věku,tedy zletilosti, otevírají se nám do

sud nečekané,mnohdyi odpírané možnosti. Nabývámevplném roz

sahu právnísubjektivitu,toje způsobilost kprávnímúkonům, které

zakládají, měníči rušíprávnívztahy. Není-linámještě 18 let,je naše

způsobilost k právnímu jednání omezená, přiměřená rozumové

a volnívyspělosti odpovídající věku.

Již od svých 15 let jsme sice byli trestně odpovědni za své činy,

ovšempouzejako mladiství, kdy trestnízákonitrestnířád nás poně

kudšetřily.Teprve od 18. rokujsmevšakzískali trestní odpovědnost

vplném rozsahua musímetedy počítati splným trestním postihem

zajednáníneboi opomenutí, kterýchjsme se dopustili nejenúmysl

ně, ale iz nedbalosti, a tojakvědomé,taki nevědomé. Prototakéte

prve od 18 let můžeme vykonávatfunkci vedoucího dětské skupiny,

ať jižv rámci celoročníčinnosti nebo na letnímtáboře svšeobecným

čizcela specifickým zaměřením.

To takéznamená,žejakmile se začnemejako vedoucívěnovat dě

tem,zákonje chrání a chráníi rodiče jakojejich zákonné zástupce

před případným nebezpečím, které bychom mohli při činnosti

dětem způsobit.

Je naprosto nutno seznámit se s některýmizákladnímizásadami

a normamiprávníúpravy naší činnosti.Tyjsou, bohužel, roztříště

né a kromě hygienických předpisůjsou zatím obsaženy v celé řadě

právních předpisů.

Právem rozumíme určitý soubor obecnězávazných pravidel chování(práv

ních norem) státem stanovených a zajištěných příslušnou sankcí. Podle

právní síly jsou nejdůležitější ústava a ústavní zákony, poté běžné zákony,

pak nařízení a vyhlášky vydávané ministerstvy a konečně vyhlášky krajů

a obcí. Předpisy nižší právní síly musejíbýtvždy v souladu s předpisy vyšší

právní síly, kroměposledně uvedených vyhlášek je vždy nalezneme ve Sbír

ce zákonů.Vždy však musíme prověřit platnost a účinnost příslušnéhopřed

p1Su.
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Rozsah následující kapitoly umožňuje pouze ten nejstručnější a ne vždy

úplný nástin nejdůležitějších zásad upravených našimi právními předpisy,

proto je nutno pro hlubšístudium si jednotlivé citované předpisy vyhledat.

Ústavní předpisy a Úmluva o právech dítěte

Z ústavního zákona č. 1/1993 Sb.– Ústavy České republiky, Listiny zá

kladních práv a svobod jako součásti ústavního pořádkuČRi Úmluvy o prá

vech dítěte (rozumíse tím osob mladších 18 let, jestliže dříve neuzavřelysňa

tek)– pro nás vyplývají základní pravidla chování, která jsou závaznájak

vůči ostatním dospělým spoluobčanům, taki vůči dětem. Stát garantuje do

držování těchto pravidel různými prostředky. Uvedenépředpisy tedy kromě

jiného stanoví, že každý občan může činit, co nenízákonem zakázáno, a ni

kdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá, což tedy zároveň všichni

musejí respektovat.

Lidéjsou svobodni a rovni v důstojnosti i v právech, nikomu nesmí být

způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a vjeho mezích

ajen při zachovánízákladních práv a svobod. Zaručenaje nedotknutelnost

osoby a jejího soukromí, omezena může být jen v případech stanovených

zákonem, obydlí je nedotknutelné, není dovoleno do něj vstoupit bez souhla

sutoho, kdov něm bydlí(kroměstanovených výjimek), nikdo nesmíporušit

listovní tajemství, ani tajemství jiných písemností a záznamů. Každý má

právo, aby byla zachovánajeho lidská důstojnost. Máprávo svobodně proje

vovat své náboženství nebo víru, svoboda myšlení, svědomí a náboženského

vyznáníjsou zaručeny.

Děti nesmějí být diskriminovány z důvodu rasy, barvy pleti, po

hlaví, jazyka, náboženství,politického nebojiného smýšlení, národ

nostního, etnického nebo sociálního původu, majetku,tělesné nebo

duševní nezpůsobilosti, rodu ajiného postavení dítěte čijeho rodi

čů nebozákonných zástupců. Zájem dítěte musí být předním hlediskem

přijakékoličinnosti týkající se dětí. Dítě, které májiž schopnostformulovat

vlastní názory, má právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záleži

tostech, které se jej dotýkají, má právo svobody projevu, myšlení, svědomí

a náboženství, není-li toto omezeno zákonem.Žádné dítě nesmí být vystave

no svévolnémuzasahování do svého soukromého života, rodiny, domova nebo

korespondence, ani nezákonným útokům na svou čest a pověst.

Děti musejí být chráněny před jakýmkoli tělesným či duševním

násilím,urážením nebo zneužíváním včetně sexuálního zneužívání,
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zanedbáváním nebo nedbalým zacházením, trýzněním nebo vyko

řisťováním.Výchova dítěte má směřovat kromějiného k rozvoji jeho osob

nosti, jeho nadání a rozumových i fyzických schopností, k posilování úcty

klidskýmprávůmazákladním svobodám, krodičům, ke své vlastní kultuře,

jazyku, k národním hodnotámi kpřírodnímu prostředí. Děti mají právo na

ochranu před vykonávánímjakékoli práce, která by mohla býtpro ně nebez

pečná aškodilajejich zdravínebo jejich tělesnému, duševnímu, duchovnímu,

mravnímu nebo sociálnímu rozvoji. Děti musejí být chráněny před nezákon

ným užíváním narkotických a psychotropních látek,

Práva a povinnosti Vedoucího Oddílu, kroužku

Vedoucí musí být starší 18 let a způsobilý pro tuto práci (což potvrzuje

ošetřující lékař). Práva apovinnosti násvedoucíchvšakkromějižzmíněných

roztříštěných předpisů nejsou dnes nikde souhrnně stanoveny, proto je zcela

nezbytné, aby námjednotliví provozovatelé dětských aktivit, či organizace,

k nimž oddíly dětí náleží, tato práva a především povinnosti sami stanovili.

Obecně lze jistě vycházetiz dlouholetých zkušeností i praxe a uvéstzáklad

nízásady práce vedoucího, kterého zpravidla řídí a kontroluje.

Provozovatelem je vedení školy, vyšší složka dobrovolného dětského

sdružení – např. skautské středisko, pionýrská skupina apod. – vedení

cestovní kanceláře nebofirma, která oddíl, kroužek, klub, dětskýzájezd zor

ganizovala. Natáborech je topak hlavní vedoucí(pokud nejde o samostatný

oddíl), který v každodenníčinnosti pokyny a příkazy (písemnými i ústními)

upřesňuje a doplňuje práva a povinnosti vedoucího oddílu stanovenéinter

ním předpisem příslušné organizace, respektive provozovatele.

U oddílů světšímpočtem dětí mohou pracovat dva i více vedoucích,ovšem

jedenz nich musí býtpověřenřízením celého oddílu a koordinovat

činnost ostatních vedoucích. Ve funkci vedoucího oddílu odpovídáme po

celou dobu za organizační, výchovnou, programovou, zotavovací a bezpeč

nostní stránku činnosti oddílu, případněi hospodářskou a zdravotní a musí

me též dbátnavhodné oblečení svěřených dětíi celkový pořádekv prostorách

užívaných svým oddílem. [To všaknapříklad po dobu tábora neznamená,že

by tato odpovědnost trvala 24 hodin denně. Je ale pravda,že po celou dobu

trvání tábora musí vedoucí oddílu být buďv aktivníčinnost s oddílem nebo

kdykoli připraven (tedy například i ve tři hodiny ráno) k aktivnímu převzetí

této funkce při mimořádných situacích. Nemůže tedy třeba odejít do vesnice

na diskotéku, zneschopnit se požitím alkoholu a podobně. Po celou dobu tábo

ra je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona o boji proti alkoholismu
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a jiným toxikomaniím, a tedy před dětmi ani nekouřit (zák. č. 37/1989 Sb.

v platném znění)].

Vznik právní odpovědnosti vedoucího oddílu

Našejmenování musí být zcela v souladu s právními předpisy, případně

sinterními předpisy organizace, případně provozovatele,pod něžbude naše

činnost patřit. Rozhodněse budejednat o úplnějinou situaci, nežkdyžtřeba

někde o dovolené vyhovíme žádosti některé z matek a na určitou dobu jí

pohlídáme dítě. Jakmile totižpřevezmeme oddíl (skupinu dětí), odpo

vídámezajeho činnostpo organizační,výchovné,programovéibez

pečnostní stránce a samozřejměi naše trestní odpovědnostje vyšší

než v uvedeném případě při sousedské výpomoci. Od okamžiku převzetí

funkce se tak najednou ocitneme v postavení, kdy přebíráme řadu povinnos

tí, kteréjsme doposud neměli, av případě mezních situací, kdyv důsledku

zaviněnéhoporušeníněkteréz našich povinnostívznikne škoda,aťjižnama

jetku nebo na zdraví, pak můžeme být občanskoprávně nebo i trestně odpo

vědni, tj. budeme buď povinni nahradit vzniklou škodu, nebo dokonce bude

me itrestně stíháni.

Jestliže budeme například pracovat v letním či zimním dětském táboře na

základě pracovní smlouvy či jiných pracovněprávních aktů (viz dále), pak

naše odpovědnost je vlastně dána Zákoníkem práce a dětem, respektive jejich

zákonným zástupcům přímo odpovídá provozovatel, který také z hlediska

zákonné odpovědnosti odpovídá i nám za případně vzniklé škody, jež by nám

vznikly při výkonu funkce. Vykonáváme-li však funkci oddílového vedoucího

dobrovolněv rámci celoroční činnosti, poté cojsme příslušnou organizací byli

do funkce oddílového vedoucího ustanoveni, pak je naše právní postavení při

výkonu této funkce odlišné.

V d -y |KCI

Práce vedoucího oddílu na táboře či podobné akci je podstatně náročnější

než práce oddílového vedoucího, který této činnosti věnuje několik hodin

týdně. Proto se nyní budeme věnovat zásadám táborové činnosti. Ty ovšem

lze přiměřeně použít i pro celoroční činnost oddílů. Na zajištění náročných

úkolů vtábořejako oddíloví vedoucí nejsme sami. Máme nejen oporu v hlav

ním vedoucím, ale mnohdy i vjeho zástupci,jimžfunkčně podléháme, dále

i ve zdravotníkovi a hospodářském personálu, navíc pak máme právo vyža

dovat vytvořenípřiměřených pracovních podmínekprořádnýabezpečnývý

kon funkce (například odstranění nebo dobudování zatím nebezpečné lávky)
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avyjadřovat se ikotázkám táborového života, které se dotýkají našífunkce.

Máme právo na seznámení se všemipředpisy vztahujícími se kvýkonu naší

funkce (a samozřejměpak i povinnost je striktně dodržovat) a můžeme vyža

dovati pomoc vedení tábora a ostatních spolupracovníků při řešení otázek,

které přesahují rámec našich vlastních pracovních úkolů (například akce

sousedního oddílupřímo narušují naše výchovné záměry, přitom však nejsme

oprávněni sousední oddíl sami usměrnit).

Právem i povinností vedoucího je organizovat program a činnost oddílu

vsouladu splánemčinnosti tábora,táborovýmřádem (který stanoví pravidla

chování pro děti), režimem dne (vymezujícím závazné časy pro jednotlivé čin

nosti, klidové činnosti, stravování, spánek apod.),spokyny hlavního vedoucí

ho, zástupce, zdravotníka a po dohodě i s ostatními spolupracovníky. Naše

povinnosti však nezačínají teprve prvním dnem tábora, neboť již předtím

jsme povinni se seznámit s vedením tábora, rámcovým plánem, táborovým

řádem a režimem dne, případněřádem koupaliště či jinými interními před

pisy, s táborovýmitradicemi a aktivně se zúčastnit přípravy programu,včet

něindividuální přípravy her ajiných aktivit pro činnosti v přírodě, včetně

alternativ prošpatnépočasí.

První den táh0ra

Zásadní význam v naší činnosti vedoucího oddílu mají úkony v prvním

dnutábora. Obecně platí,že prevence by měla být v popředí naší pozornosti

a základem všech činností dětí. Tedyjako vedoucí nesmíme nikdy zapome

nout děti včas a řádněpoučit o veškerýchjen trochu nebezpečnějšíchčinnos

tech, zároveň prověřit, že děti správně naše pokyny pochopily ajsou s toje

paki samostatně dodržovat. Proto je tak důležité seznámit je se základními

požadavky a normami, s jejich právy a povinnostmi včetně koupání v řece,

v rybníku či bazénu, jízdy na pramicích a podobně. Právní předpisy neupra

vují počty dětí nejen v oddílech, ale ani počty dětí, které můžeme z oddílu

současně pustit do vody, rozhodujícíje, abychom měliv kterémkoli okamžiku

o každém dítěti náležitý přehled, ať již jsme s dětmi ve vodě, neboje sledu

jeme ze břehu (což opět není nikde stanoveno). Blíže viztaké kapitola Bez

pečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeží.

Při akcích na vodě pak vedoucí zajistí každému dítěti plovací vestu, dále

zabezpečí, aby děti neskákaly do vody z loděk a dodržovaly i další bezpeč

nostní opatření, například v každé loďce musíbýt osoba starší 15 let, kromě

velící lodi, kdeje oddílový vedoucí, aj. Nelze ovšem ani zapomenout na zbý

vající část skupiny dětí, kterázůstává na břehu, neboť i tyto děti mávedou

cí většinou povinnost současně zaměstnat(například šifrováním, výtvarnou

činností) a rovněž zajistit jejich dozor. Nový hygienický předpis nám pro
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Na táborech a podobných akcích je vždy spousta materiálu. Kdoza něj zodpovídá?

shora uvedené činnosti ve vodě předepisuje pouze povinnézískání osvědčení

o úspěšném absolvování kurzu záchranytonoucího.

V souladu s pokyny vedoucího tábora a po poučení dětíprvní den tábora

dále vybereme jako oddíloví vedoucí kapesné dětí, vedeme evidenci o přija

tém a vydaném kapesném a to uložíme po pořízení soupisu u hospodáře,

tamtéž uschováme dětem i cennější věci, například mobily a walkmany aj.
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Dětem nelze ponechat nebezpečné věci jako zápalky, zapalovače, nože a po

dobně, na druhé straněv rámciprogramuje můžeme dát dětem k dispozici.

Nejpozději první den tábora se musímeve spolupráci se zdravotníkem se

známitse zdravotním stavem dětí, při nejbližší vhodné příležitostipaki sje

jich plaveckými schopnostmi. Po celou dobu trvánítábora se aktivně zúčast

ňujeme oddílového programu a musíme být dětem svým osobním příkladem

vzorem především z hlediska dodržovánízákonných čijiných předpisů, ať již

jde o chovánív lese a ostatní přírodě, na silnici,ve městě čijinde,iz hledis

ka dodržování základních pedagogických zásad.

Děti nesmíme ponechat bez dozoru, což však nelze vykládat doslovně,že

by snadv rámciřádněpřipravenéazabezpečené hry nemohly popředchozím

poučení samostatně na známé trase plnit jednotlivé úkoly za přítomnosti

vedoucích jen na některých stanovištích.

Ve funkci vedoucího oddílu nesmíme nikdyjednatv rozporu s oprávněný

mi zájmy provozovatele.Všechny závažnější problémy výchovnéči materiál

ní řešíme ve spolupráci s vedením tábora. Podle podmínek můžeme mít

v oddíle též praktikanta (někde nazývaného instruktorem nebo rádcem), což

je chlapec nebo dívka ve věku 15 až 18 let, za něhož paki přebíráme odpo

vědnost. Praktikant je s to zajišťovat dílčí úkoly, nicméně oddíl samostatně

vést nemůže. Podle podmínektáborů,vždy všaktam, kdeje s námi uzavírá

napracovní smlouva či jiný pracovněprávní akt, máme právo na odměnu za

výkon svéfunkce. Mzdovétabulky sice nejsou nikde stanoveny, ovšem odmě

na by měla být nejméně na úrovni minimální mzdy dle nařízení vlády

č. 303/1995 Sb. v platném znění (tj. dle posledního vládního nařízeníč. 463/

/2003Sb., částka 6700 Kčpropracovníka odměňovaného měsíční mzdou). Je

ale známo,že ve většině dětských a mládežnických sdružení pracují vedoucí

i na táborech bez nároků na mzdu.

Doklady a dokumentace, která nás chrání

Aťuž se přihodí cokoli, co vzbudí podezřenízporušenízákonných norem

a předpisů,je třeba zjistit skutečný stav věci,příčiny–zranění dítěte,poško

zení majetku atd. Napomoci tomu je povinností vedoucích oddílů, družin,

kroužků, kteříza svěřené děti nebo majetek nesou svůj díl odpovědnosti. Ve

školní i mimoškolní činnosti musíme vycházet i z předpisů a norem Minis

terstva školství, mládeže a tělovýchovy,

Stane-li se něco nesprávného,jak se dočteme v dalším pokračování,žalo

bu či trestní oznámenímohoupodatvšichni poškozenía může dojít i kvyšet

řování policií, různými nadřízenými kontrolními orgány. Povinnost vyšetřit

událost má–i ve vlastním zájmu–provozovatel akce, organizace či sdruže

ní, kníž oddíl, malá dětská skupina patří
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Při vyšetřování případu majísamozřejmě důležitou roli svědci. Důležitý

mi důkazyjsou i písemné doklady dosvědčující, zda šlo jen o nedbalost,

neznalost nebo úmysl obviněného.Ty stanovuje sezahrnutím vyšších zákon

ných norem zpravidla provozovatel (sdružení, organizace). Ten je obvykle

doplňuje i vlastními interními dokumenty: například provoznímiřády klu

boven, dílen, tábořišť a táborových základen, táborovými řády, režimy dne,

denními rozkazy táborů, pravidly bezpečnosti. Patří sem doslova povinně

iplány činnosti oddílů, kroužků,přehledy o účasti(docházce) dětí a dal

ších členů oddílu, kroužku. Ve školství se na to samozřejmě velmi dbá, ale

víme ze zkušenosti,že tato dokumentacev dobrovolných sdruženích se někdy

podceňuje a vyšetřující orgány policie, státnízástupci a–žel někdyi soudy–

pak doklady, které obviněného mohou viny zbavit, postrádají.

V oddíle, organizované dětské skupině,je proto důležité, abyvedoucí stále

dbal na to, aby dokumentace jeho činnosti, kterou po něm musí požadovat

i vyšší složka sdružení či provozovatel (ve školách ředitelství), byla v pořád

ku.

Jde zejména o:

– plán činnosti na určité období (zpravidla je to na měsíc, některým

sdružením postačuje i delší časové období, samozřejmě programy více

denních akcí a táborů);

– přehled o docházce, doplňovaný po každéakci a schůzce;

– informace ovyhodnocení(počet účastníků,informace o realizaci cílů

schůzky, akce).

0hčanskoprávní vztahy

Vrámci své činnosti s dětmi, aťjižvprůběhuškolního roku nebo

na prázdninových táborech se především setkáváme s občansko

právní úpravou jednotlivých situací (zák. č. 40/1964 Sb. v platném

znění), knimžmůže dojít. Jen velmi stručněpřipomeňme,že občan

skoprávnívztahy vznikají, mění se a zanikají na základě tzv. práv

ních úkonů, tj. projevů vůle směřujících k uvedeným následkům,

respektive těch práv nebo povinností, kteréprávní předpisy stako

výmiprojevy spojují. Projev vůle neznamenájen aktivníjednání,ale

třeba i opomenutí (nezastavím běh promlčecí lhůty řádně podanou

žalobou). Právní úkon musí být učiněn svobodně, vážně, určitě

a srozumitelně.
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Sml0UVy

Smlouva, která je nejčastěji dvoustranným právním úkonem, nesmí být

uzavřenav tísni za nápadně nevýhodných podmínek, jinak je dána možnost

od smlouvy odstoupit. Smlouva musí mít písemnou formu jen o převodech

nemovitostí, kde to vyžaduje zákon nebo dohoda účastníků. Jinak postačí

i ústní (pozor však,abychom se pak neocitliv důkaznínouzi) a kjejímu uza

vření dochází tehdy, pokud je zřejmé, kdoje účastníkem smlouvy, že došlo

k dohodě o předmětu smlouvy včetněplatebních podmínek av případěpíse

mnéformy je smlouva opatřena datem a podpisy účastníků, případněi otis

ky razítek.Zdeje třeba poznamenat,že v případě plnění peněžitého dluhu

prostřednictvím pošty nebo peněžitého ústavuje dluh splněn v okamžiku,

kdy byla částka poukázána, není-li stanoveno jinak, aže v případě prodlení

platíme věřiteli úrokz prodlení, jehožvýše odpovídá dvojnásobku diskontní

sazby stanovenéČeskou národní bankou, nemáme-li dle Občanského zákoní

ku povinnost platit poplatekz prodlení (vyhláška č. 142/1994Sb.).Zustano

vení týkajících se kupní smlouvy při prodejiv obchoděpouze zdůrazňujeme,

že prodávanávěc musí mítpožadovanou, případněprávními předpisy stano

venou jakost, množství, míru nebo váhu –potraviny musejí být označeny

datem minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze,

datem výroby a nejpozdější spotřeby. Prodávaná věc musí být bezvad (věci

tedy nesmějí být poškozené, neúplné a podobně), kupujícímáprávo, připou

ští-li to povaha věci, aby věcbyla před nímpřekontrolována, neboabymu věc

byla předvedena a aby byl seznámen s určitými pravidly, která je nutno

zachovávat s ohledem na povahu výrobku, a abymu bylpřipojen návod včes

kémjazyce. Při prodeji spotřebníhozbožíje záručnídoba24 měsíců,upotra

vinářského zboží osm dní. Práva z odpovědnosti za vady, neboli reklamaci,

musíme uplatnitvzáruční doběuprodávajícího,u kteréhojsme zbožínakou

pili. Bližší podrobnostijsou zřejméz ustanovení§612a následujících usta

novení Občanského zákoníku.

Zákonná odpovědnostza škody

Z občanskoprávních vztahů nás však musí především zajímat naše odpo

vědnost podle Občanskéhozákona za škody, k nimžv souvislosti s výkonem

našífunkce vedoucího došlo nejen na našem majetkučizdraví, ale hlavně na

majetku a zdraví dětí čijiných osob,pokud zatyto škody odpovídáme,tedy

právní úprava naší majetkové odpovědnosti, neboli budeme-li uznáni odpo

vědnými, kolik pakza vzniklé škody zaplatíme (§420a další). Nejprve by

chom si měli vysvětlit,že škodou rozumíme vždy určitou majetkovou újmu,

kterou lze vyčíslit v penězích. Nejde tedy o zásah do osobnostních práv, kde

se ochranypráv lze domáhatpodle příslušných ustanovení Občanskéhozáko
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na o ochraně osobnosti, i kdyži zde v některých případech lze kromě pří

slušné satisfakce požadovat i náhradu nemajetkové újmy v penězích.

Unáhradyškody nazdravíje pakkroměvěcnéškody upraven dále nárok na

bolestné a ztížení společenského uplatnění (za trvalé následky), kdy dle

vyhlášky č. 440/2001 Sb. je zajeden bod dle lékařského posudku stanovena

částka 120 Kč, dále náhrada za ztrátu na výdělku, případně důchodu, za

účelné náklady spojené s léčením, přiměřené náklady spojené s pohřbem,

náklady na výživu pozůstalých.

Naše odpovědnost vedoucích oddílů i provozovatele se zpravidla bude řídit

úpravou obecné odpovědnosti dle §420Obč. zák., kdeje stanoveno,že každý

odpovídázaškodu, kterou způsobil porušenímprávní povinnosti. Předpokla

dem pro vznik tohoto druhu odpovědnostije tedy porušení určité právnípo

vinnosti uložené konkrétním právním předpisem, nebo při neexistenci speci

álního předpisu porušením obecné prevenční povinnosti uvedenév§415Obč.

zák., dle něhožje každýpovinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám

nazdraví, na majetku, na přírodě a naživotním prostředí (například skupi

na vedoucích a dětísi hraje na břehuřeky s míčemavtom nešťastnou náho

dou jeden z nich při ustupování za míčem nechtěně šlápne na ruku ležící

ženy, která se opalovala, a způsobí jí zlomeninu několika prstů).

V celéřaděpřípadů však dochází kporušování právních povinností, aniž

zároveň vznikla škoda. Proto dalším předpokladem vzniku uvedené odpověd

nosti je takévznik určitéškody, a nejen to, navíczde musí být dánai příčin

ná souvislost mezi konkrétním porušením právní povinnostia vzniklou ško

dou. Jestliže například svým chováním způsobíme zraněníjiné osobě,pakje

důležité, abyškoda nazdraví vzniklaprávějen ajen v důsledku námizpůso

benéhozraněnía nikoliještě dalšími okolnostmi(třeba vrozenými dispozice

miči pozdější autonehodou a podobně).

Čtvrtým předpokladem pro vznik obecné odpovědnosti dle Občanského

zákonaje zavinění, nejen úmyslné,ale i nedbalostní,atovědomé i nevědomé,

které se vždy předpokládá, a proto ten, kdo škodu způsobil, musí vždy sám

prokazovat, že škoda vznikla zcela nebo zčásti bezjeho zavinění. Poškozený

naopak musí vždy prokázat první tři předpoklady vzniku uvedené odpověd

nosti, tj. porušeníprávní povinnosti, vznikškody a příčinnou souvislost. Jest

liže tedy začínajícímu oddílovému vedoucímu řekne nějaký dobrák, že „ať

bude s dětmi dělat cokoli, stejně budejednou nohou v kriminále“,pakje to

nesmyslné tvrzení nemající vůbec oporu v naší právní úpravě. Vždy bude

záležet na konkrétních okolnostech případu.

Atím se dostávámekdalšímupoznatku, totižže škodaje způsobenapráv

nickou nebo fyzickou osobou, pokud byla způsobena přijejich činnosti těmi,

které k této činnosti použily. Tyto osoby samy za škodu takto způsobenou
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podle Občanského zákona neodpovídají, jejich odpovědnost podle pracovně

právníchpředpisů všaktím není dotčena. Odpovědnostpodle pracovněpráv

ních předpisůje pro pracovníkytábora podstatně příznivější, neboťjsou dány

její limity, jak patrno z následujícího textu. Děti ovšem mohou způsobit

škodu na majetku i provozovateli atehdy se často stává,že oddílový vedoucí

nebo dokonce hlavní vedoucí rozhodne o povinnosti rodičů škodu nahradit

a v tomto směrupaks nimi vede korespondenci. Přitomjen průměrně dobře

informovaný rodič může odpovědět něco v tomto smyslu: „Požadovanou ná

hraduškody zaplatím rád, budu-li mítjistotu,že můjchlapec nemluvilprav

du,když hovořil otom,že škoduzpůsobil z dlouhé chvíle, neboťvedoucí spal

dopoledne na louce po probdělé noci, takže při neexistenci řádného dozoruje

namístě uznat i spoluodpovědnost provozovatele. Ovšem ani tak nezaplatím

polovinu škody, neboť chlapcije teprve 11 let, takže jeho polovinu je třeba

dále snížit, nehledě k tomu,že za chlapce nejsem vůbec povinen nic platit,

neboťjsem ho svěřil na váštáboratedy jájsem dozor anizanedbat nemohl,

aproto po dobu tábora nejsemzajeho činy spoluodpovědný“.

0dpovědnost za vnesené a 0dložené věci

Kromě obecné odpovědnostijsouv Občanském zákoně upraveny i případy

zvláštní odpovědnosti, kdy pro naši činnost s dětmi je nejvýznamnější odpo

vědnostza škodu způsobenou na vnesených nebo odložených věcech v §433

a následujících v Občanském zákoníku, dle něhož odpovídá,a to objektivně,

zaškoduzpůsobenou navěcech (ztrátu,zničení nebo poškození) ten,kdo pro

vozuje činnosti, s nimiž je zpravidla spojeno odkládání věcí(například v res

tauraci, na plovárně a podobně). Předpokladem této odpovědnosti je vznik

škody (s ohledem na objektivní odpovědnost se nezkoumá zaviněníprovozo

vatele restaurace čijinéhozařízení,této odpovědnosti se lze zprostit jen pro

kázáním toho,že by ke škodě došlo ijinak, třeba živelní událostí), dále zda

k odložení věcí došlo na místě ktomu určeném (například na věšáku), nebo

tam,kde se tyto věci obvykle odkládají (boty a lyževprostoráchktomu urče

ných). Této odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením, proto

vývěsky s textem „Za odložené věci neručíme“jsou právně bezvýznamné.

Náhraduškodyuplatňujeme bezzbytečného odkladu, nejpozději všakdo 15dnů

poté, co jsme se oškodě dozvěděli,jinak naše právo zaniká. Pokud provozo

vatel zařízení odmítne škodu dobrovolně uhradit, nesmíme zapomenout, že

v případě soudního sporu musíme prokázat,žejsme svéprávo ve stanovené

lhůtěřádně uplatnili, tedy zajistit si buď stanovisko odpovědného pracovní

ka s uvedením data a podpisu, nebo alespoň si zajistit případné svědky.

Ovšem výše náhradyškody je upeněza klenotů omezenavládním nařízením

č. 258/1995Sb. pouze dočástky 5000 Kč, což neplatí, kdyžvěci byly převza
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Jen, aby se to neztratilo...

ty do úschovy, neboškoda byla způsobena pracovníky provozovatele. Obdob

ně pak odpovídá i provozovatel poskytující ubytovací služby za škodu na

věcech, které byly ubytovanými fyzickými osobami nebo pro něvneseny do

prostor, jež byly vyhrazeny k ubytování nebokuložení věcí, anebo které byly

za tím účelem odevzdány provozovateli nebo některémuzpracovníků provo

zovatele, ledaže byškodědošlo i jinak.Vdětských táborech všakdětem odpo

vídáme, respektive provozovatel tábora odpovídá pouze obecně v případě

porušení právní povinnosti, tedy nikoli objektivně, neboť není považován za

provozovatele poskytujícího ubytovací služby. Nehleděktomu,že ve stanech

či jiných pouze provizorních ubytovnách jistě nelze za vnesené a odložené

věci ručit. Přesto včas rodiče informujeme o tom, aby děti cenné věci včetně

mobilů, tranzistorových přijímačů a podobně nebrali s sebou do tábora,

zejména pokud není možnost jejich uloženívtáborovém trezoru.
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PraC0Vněprávní vztahy

Uvedená oblast nás jako oddílové vedoucízajímátehdy, pracujeme-li třeba

v dětském táboře na základě pracovní smlouvy (většinou na dobu určitou,

nejsme-li například zaměstnanci domu dětí a mládeže, který tábor organizu

je) nebo dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, tj. dohody o pra

covní činnosti (nepřekračují-li práce v průměru polovinu stanovené týdenní

pracovní doby) nebo dohody o provedení práce (není-li rozsah práce v táboře

a prací konaných na základě jiné dohody oprovedení práce vyšší než 100ho

din v témže kalendářním roce). Naše pozornost se pakzaměřípředevším na

odpovědnost oddílových vedoucích vůči provozovateli, kterou rozlišujemejako

obecnou, dále odpovědnostza škody způsobené ztrátou svěřených předmětů

převzatých na písemné potvrzení a za škody způsobené schodkem na svěře

ných hodnotách, ovšem i odpovědnost provozovatele za škody vzniklé nám.

Toje pro nás oddílové vedoucí zvláště zajímavé, zejména proto, že podobné

odškodnění se nemůže týkattěch vedoucích, s nimižžádný pracovněprávní

vztah uzavřen nebyl.

Řádné ošetření pracovně právních vztahů je samozřejmostí nejen při pra

videlné činnosti, ale také například při zotavovacích akcích (táborech

a podobně). Podrobně je tato tematika zpracována už v publikaci IDMMŠMT

Tábory a jiné zotavovací akce–průvodce jejich přípravou, kamjsme zařadi

lii vzory nejčastěji používanýchformulářů.

0becná odpovědnost oddílových vedoucích vůči provozovateli

Ve funkci vedoucích dětských skupin odpovídáme provozovateli (vedení

školy, vyšší organizační složce dětského sdružení, vedení cestovní kanceláře

nebo firmě, která oddíl, kroužek, klub, dětský zájezd zorganizovala) jen za

škody, kteréjsme způsobili zaviněným porušením některé ze svých povin

ností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Byla-li

škoda způsobena taképorušením povinností ze strany provozovatele (napří

klad hlavním vedoucím, který nám neposkytl řádné poučení, nebo neprová

dělpřiměřenou kontrolníčinnost), naše odpovědnostse poměrně omezí. Pro

vozovatelje ovšem povinen prokázat naše zavinění,svýjimkou případů naší

odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů na písemné potvrzení, či odpo

vědnostiza schodek na svěřených hodnotách(posledně uvedená odpovědnost

se nás, oddílových vedoucích, bude týkat pravděpodobnějen zcela výjimeč

ně). Způsobíme-li tedy provozovateli akce škodu na majetku (poškozením

zařízení audiovizuální techniky),nebotřeba proto,že v důsledku našeho cho

vání jako pracovníků provozovateleje pak on povinen odškodnit námipoško

zené osoby, napříkladvpřípaděvedoucímzaviněnéhoúrazu při nedovoleném
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slaňování (i když za provozovatele plnila pojišťovna, která ovšem regresem

může náhradu vymáhat na oddílovém vedoucím), nebozpůsobíme škodujiné

mupracovníkovi (v zápalu soutěže muzlomíme kotník), nebo dokonce i něko

mu mimo tábor způsobíme škodu (na puťáku nebo výletě zplundrujeme

s dětmi výpěstky poškozeného zemědělce), vždy musí být splněn základní

předpoklad, totižže ke škodě došlo při plnění pracovních úkolů nebo v přímé

souvislosti s ním. Teprve pak odpovídáme obecně dle zákona č. 65/1965Sb.

v platném znění, neboliZákoníku práce. Má-livšakprovozovatel (který sídlí

v Praze či jiném městě,tedy rozhodněvětšinou nenív táboře přítomen)pro

kázat naše zavinění(úmyslné či nedbalostní, tj. vědomé i nevědoméjednání),

pak se jistě obrátí na hlavního vedoucího, aby mu v případě sporu pomohl

unést důkazní břemeno, jinak by jej učinil spoluodpovědným za vzniklé

škody, pokud by mu prokázal,že nevytvořil řádnépodmínky proindividuál

ní odpovědnost pracovníků. Protojsou někdy hlavní vedoucí až příliš důklad

nív kontrolní činnostiive snaze předcházetvšem možným mimořádným si

tuacím,pro cožovšemjako vedoucímalých dětských skupin nemámevždy to

správné pochopení.Výše náhradyškody je limitována čtyřapůlnásobkem naší

základní odměny,takže do této výše zaškodu odpovídáme,ovšem svýjimkou

případů, kdy byla škoda způsobena úmyslně (zde může provozovatel požado

vat i náhradu tzv. jiné škody, neboli například ušlého zisku) a nebo když

škoda byla způsobenav opilosti a pod vlivem omamných prostředků, pokud

jsme si tento stav sami přivodili. Škodutedy vposledně uvedených případech

musíme uhradit v plné výši.

Jak patrno,zejménauškod nazdraví dětí, kteréjsme způsobilizaviněným

porušením právní povinnosti a které provozovatel uhradípoškozenému dítě

ti v plné výši, např. částku 500000 Kč(bolestné, ztížení společenského uplat

nění, věcnou škodu, náklady léčení), přivítáme,že jsme pracovníky provozo

vatele, a proto zaplatíme nanejvýš (nejde-li o shora uvedené výjimky) při

dnešní minimální mzdě (nařízení vlády č. 303/1995 Sb. ve znění novely

č. 463/2003Sb.)a patnáctidenním táboře namísto uvedenéčástky maximál

ně 15 075 Kč

0dpovědnost za ztrátu svěřených předmětů a za schodek na svěřených

h0dnotách, které je pracovník povinen vyúčtovat

Uvedené omezenína čtyřapůlnásobek naší základní odměny však neplatí

v případě ztrátypředmětů svěřených náma převzatých napísemnépotvrze

ní, takže vzniklou škodu hradíme v plné výši, ovšem jen v časové hodnotě,

tedy po odečtení amortizace. Základnímpředpokladem však je naše možnost

o tytopředmětyřádněpečovat a uschovat je, například nikoli ve stanu (proto

za míč, svěřený nám na celou dobu tábora, byťna písemnépotvrzení, odpo
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vídámejen obecně,bude-li námpřípadně dokázáno,žejsme se o nějpo celou

dobutábora nestarali), ale v uzamykatelné místnosti, kterou sami obýváme,

nebove skříňce,od níž mámejen my sami klíč. Sportovníči tábornické potře

by, které převezmeme ve sportovním skladu na písemné potvrzeníjen pro

dopolední či odpolední program, však jistě můžeme před ztrátou ochránit,

i když bydlíme třeba ve stanu. Nelze ale vyloučit ani případy, kdy svěříme

dětem třeba stopky a po skončení soutěží nám dvěz nich skálopevně tvrdí,

že při vzájemném půjčování skončily u druhého z nich.Vtakovém případě

musímejejich stanoviska písemně podchytit, například vzáznamu či proto

kolu, abychom provozovateli prokázali, že na ztrátě neneseme vinu, neboť

jistě nelze předpokládat,že bychom nikdy nic dětemztáborového inventáře

nezapůjčili. Pokudjsme podepsali dohodou o hmotné odpovědnosti a převza

li například sklad potravin (od kterého máme klíč jen my nebo jen další hmot

ně odpovědná osoba), pak odpovídáme za schodek na hodnotách svěřených

nám kvyúčtovánív plnévýši a opětzde neplatížádné omezení.V roli oddí

lového vedoucího nás však tato situace potkájistějen zcela výjimečně.

0becná odpovědnost provozovatele vůči oddílovým vedoucím

Odpovědnost provozovatele vůči nám,oddílovým vedoucím, opět rozlišuje

me. Jde o odpovědnost obecnou, dále při pracovních úrazech a konečně

o odpovědnostza vnesenéa odloženévěci.Vrámci obecné odpovědnosti nám

provozovatel odpovídá obecně a objektivně za všechny škody, které utrpíme

při plněnípracovních úkolů nebo v přímésouvislosti s plněnímtěchto úkolů,

v důsledku porušeníprávních povinností nebojednání proti pravidlům sluš

nosti a občanského soužití kteroukoli třetí osobou, pokud se neprokáže, že

jsme siškodu zčásti nebo zcela sami zavinili. Poškodí-li nám například dítě

v zápalu hry hodinky,část oděvu, nebo nám úplně cizí lyžařběhemzimního

tábora poškodí lyže (nikoli však tehdy, když si o poledním klidu samijdeme

zalyžovat), pak se vždy obrátíme s náhradou škody na provozovatele, cožje

důležité zejména tehdy, kdyžjsme neměli možnost zjistit totožnost cizího

lyžaře, neboťnám ujel.

Všechny situace je vždy nutno protokolárně podchytit, aby provozovatel

měl případněpříslušné podklady a mohl požadovat pojistné plnění na pojiš

ťovně,přičemž na výsledku řízeníu pojišťovny není naše odškodněnívůbec

závislé,

Provozovatel nám odpovídátéžza škodu, kterou by nám porušením práv

ních povinnostív rámci plnění pracovních úkolů způsobilijeho zaměstnanci

jednající jehojménem. Provozovatel nám však neodpovídá za škodu na do

pravnímprostředku, který použijeme při plnění pracovních úkolů nebo vpří

mé souvislosti s ním bezjeho souhlasu.
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0dpovědnost provozovatele za škodu při pracovních úrazech

Odpovědnost provozovatele za škodu, kterou utrpíme v důsledku pracov

ního úrazu, tj. kterýjsme utrpěli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé

souvislosti s ním, je rovněž objektivní, neboť provozovatel odpovídá vždy, bez

ohledu na to,zda dodržel povinnosti, které vyplývajíz předpisů o zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zda mohl škodě zabránit. Důležité

však je,zda knašemu úrazu došlo v rámci schváleného a vyhlášeného pro

gramu. Úrazový případ je nutno ihned řádně podrobně podchytit a zazna

menatvpísemném protokolu, který sepíšeme poposkytnutí prvnípomoci,je

li to možné, v trojím vyhotovení, s uvedením svědků úrazu i jejich

kontaktních adres a který bude sloužit provozovatelijako podklad pro pře

depsané hlášení úrazu.Vprotokolu je nutno uvést naše pracovní zařazení,

zda šlo o činnost v rámci plnění pracovních úkolů nebov přímé souvislosti

s ním, konkrétníčinnost, při které k úrazu došlo (organizovaná či jiná) a zda

byly či nebyly porušeny bezpečnostní předpisy. Provozovatel se své zákonné

odpovědnostizprostízcela nebo alespoň zčásti (podle toho,zdašlo ojedinou

příčinu nebojednu z příčin)jen tehdy, prokáže-li, že škoda byla způsobena

tím,žejsme svýmzaviněním porušili právní nebo ostatní předpisykzajiště

ní bezpečnosti a ochrany zdraví nebo pokyny ozajištění bezpečnosti a ochra

nyzdraví při práci, ačkolijsme s nimi byli řádně seznámeni ajejich znalost

a dodržování byly soustavně vyžadovány a také kontrolovány, nebojsme si

škodu přivodili svou opilostí nebo v důsledku užití jiných omamných pro

středků, a provozovatel (tedy náš hlavní vedoucí nebo zástupce) nemohl

škodě zabránit. Zčásti se také může provozovatel zprostit odpovědnosti

tehdy, prokáže-li, že pracovník si počínal v rozporu s obvyklým způsobem

chovánítak,že je zřejmé,že ač neporušil právnínebo ostatní předpisy nebo

pokyny kzajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,jednal lehkomysl

něa musel si být přitomvzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostemvědom,

že si může přivodit újmu na zdraví (například na zimním táboře se pokusí

dětem předvést tzv. telemark, ač jej neumí a ví, že si tím může způsobit

úraz). Každého z nás pakjistě zajímá, jaké máme v případě pracovního

úrazu nároky. Jde o bolestné a ztížení společenského uplatnění, kdy na

základělékařského posudkujsou námivytrpěnébolesti a trvalé následky na

zdraví ohodnoceny lékařským posudkem určitým počtem bodů (jak jižzmí

něno výše, 1 bod = 120 Kč), dále o věcnou škodu vzniklouv souvislosti s úra

zem,účelněvynaložené náklady spojené s léčením (například doprava autem

na rehabilitace). V případě smrtelného úrazu pakzákon ještě pamatuje na

náhradu přiměřených nákladů spojených spohřbem, na výživu pozůstalých

ajejichjednorázové odškodnění.
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0dpovědnost provozovatele za škodu na Odložených věcech

Odpovědnost provozovatele za námi vnesené a odložené věci v objektuje

podmíněna tím, že jsme si věci uložili na místě ktomu určeném nebo tam,

kde se tyto věci obvykle odkládají, ažejsme bezzbytečných odkladů, nejpo

zději do 15 dnů poté, cojsme se o škodě dozvěděli, svůj nárok na náhradu

škodyuprovozovatele uplatnili (nejlépe doporučeným dopisem).Zavěcivyšší

hodnoty, které se například do tábora obvykle nevozí (šperky, náhrdelníky)

pak provozovatel odpovídá jen do částky 5000 Kč, pokud je nepřevzal pří

slušný pracovník tábora do zvláštní úschovy, nebo pokud škodu nezpůsobil

jiný pracovník tábora. Ve sporných případech (použití fotoaparátu, daleko

hledu, stopek,videa, potřeb pro diskotéky aj. ve prospěch pořádané akce) je

žádoucítotopoužití projednat předem sprovozovatelem. Pro uplatnění svých

nároků(samozřejmějenvčasové hodnotě) nemusíme aniznátpříméhoškůd

ce, kterýv dětském společenství nemusí býtvůbec zjištěn.

UV0lňování vedoucích

Pracovnívolno s náhradou mzdy lze pracovníkovi (tedy i nám, oddílovým

vedoucím) poskytnout na základě vyhlášky č. 18/1991 Sb., vydané Minister

stvem práce a sociálních věcínazákladězmocňujícího ustanovení§ 124, odst. 4

Zákoníku práce o jiných úkonechv obecnémzájmuza podmínektam uvede

ných, kromějiného i pro činnost vedoucích táborů pro děti a mládež,jejich

zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích,vychovate

lů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech

pro děti a mládež. Pracovní volno se poskytuje v nezbytně nutném rozsahu,

nejvýše paktři týdny v kalendářním roce, pokud tomu nebrání vážné pro

vozní důvody na straně organizace, aza podmínky,že pracovníknejméněpo

dobujednoho roku před uvolněním pracoval soustavně a bezplatně s dětmi

nebo mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li

o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež. Jinými úkony v obecném

zájmujsou též činnosti, při nichž se poskytuje pracovníkovi podle právních

předpisů pracovní volno s náhradou mzdy nebo bez této náhradyv rozsahu

a za podmínek stanovených těmito dalšími předpisy: Konkrétně pro dětské

tábory jde o vyhlášku č. 172/1973 Sb. ve znění vyhlášky č. 3/1991 Sb., jejíž

použitíje výhodnější, neboťnepředpokládá celoroční práci s dětmi, ani ome

zení doby uvolnění. Týká se všakjen táborů organizovaných odborovými or

ganizacemi.
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Pojištění

Sdružení dětía mládeže i provozovatelétáborů uzavírají pojistné smlouvy

s různými subjekty oprávněnými ke sjednání pojištění, a to podle vlastního

výběru a v rozsahu, který nejlépe vyhovuje daným podmínkám. Součástí

pojistnésmlouvyjsou všeobecné pojistnépodmínky pojistitele, kteréobsahu

jízejménavymezení události,ze kterévzniká právo na plnění pojistitele, roz

sah a splatnost pojistného plnění, stanovenízpůsobu placení pojistného aur

čení jeho výše. Pojistit lze zejména majetekpro případjeho poškození,zni

čení,ztráty, odcizení, tělesného poškození, smrti, a dále odpovědnostza ško

duvzniklou na životě azdraví nebonavěci, popřípadě odpovědnostza jinou

majetkovou škodu. Pro právní úkony týkající se pojištěníje třeba písemné

formy, není-liv Občanskémzákoníku nebo pojistnýchpodmínkách stanoveno

jinak. Především je žádoucí uzavřít pojistné smlouvy na pojištění

zákonné odpovědnosti, včetně odpovědnostiza škody nazdraví, tj.

úrazy nebo smrt způsobené následky úrazu. Důležité je, aby pojištění

pokrylo veškerou činnost organizace, respektive provozovatele, a aby se po

jistná smlouva vztahovala nejen na všechny registrovanéčleny, ale i najiné

osoby, kterése zúčastnily přípravy neboprůběhujednotlivých akcí. Pojišťov

ny však zároveň ve smlouvě stanoví určité podmínky, za nichž pak teprve

poskytují plnění. Například kúrazu nesmí dojít při činnosti, kdy nebylza

bezpečen dozor odpovědné osoby, nebo pokud by šlo o činnost nepovolenou

odpovědnou osobou. Přímo v Občanském zákoněje výslovně stanoveno, že

pojistitel máprávo snížit plněnínebopřiměřenou náhradu toho, co plnila za

pojištěného, pokud ke škodě došlo následkem požití alkoholu nebo návyko

vých látek. Podrobnáúprava pojištěníje uvedenav ustanovení§ 788 až§828

Občanskéhozákona, konkrétnípodmínky však nutnoprojednat spříslušnou

pojišťovnou.

Trestní Odpovědnost

Pojem trestného činu

Táborová a jiná podobná zařízení slouží dětem, proto všichni výchovní

pracovníci nesouplnou osobní odpovědnostzato, abytam ktrestnéčinnosti

vůbec nedocházelo. Nicméněpro úplnost nezbývá než se s danou problema

tikou přesto seznámit. Hovoříme-li o trestném činu, pak musíme vědět, že

trestný čin je jednání(opomenutí) nebezpečné pro společnost (stupeň spole

čenské nebezpečnosti například u krádeže je nyní stanoven částkou 5000

Kč), trestně odpovědného pachatele (věk nejméně 15 let a příčetnost– roz
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poznávací a ovládací složka vědomí je v pořádku), musí jí ojednánízaviněné

(úmyslné nebo i nedbalostní, je-li nedbalost výslovně v Trestním zákoně

č. 140/1961 Sb. v platném znění uvedena) a znaky jednáníjsou uvedeny

výslovně vTrestním zákoně, vjeho zvláštní části, která popisuje jednotlivé

skutkové podstaty trestných činů (platí zásada „není trestu bez zákona“).

Stupeň společenské nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména

významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení

činu a okolnostmi,za nichžbyl spáchán,jeho následky, mírouzavinění a oso

bou pachatele ajeho pohnutkou. Naše trestní právo nezná trestní odpověd

nost právnických osob–společností, spolků, družstev a podobně.

Nebezpečítrestné činnosti na táborech a vícedenních akcích

Trestná činnost související s dětskými tábory a vícedenními akcemi není

četná, ale je značně rozličná. Máme-liza to,že se někdo dopustil trest

ného činu, měli bychom na něj podat trestní oznámení (adresované

příslušnému státnímu zastupitelství dle místa spáchání trestného činu),

u některých trestných činůje to dokonce naše povinnost.

V trestním oznámeníje třeba nejen popsat příslušný skutek, o němž se

domníváme,žeje trestnýmčinem,a označit pachatele trestného činu,ale navíc

samozřejmě uvést důkazy pro podporu našich tvrzení. Povinnost oznámit

trestný činpod hrozbou,že bychom se samivpřípadějeho neoznámení dopus

tili trestného činu, je stanovena u trestných činů proti základům republiky

a dalších, k nimžjistě při práci s dětmi dojít nemůže, ale i u činů, které se

opravdu v průběhu tábora či podobné akce mohou vyskytnout –jde třeba

otrestnýčin obecného ohrožení(například jiný oddílový vedoucí se s dětmi

přepravuje přes rozvodněnou řeku, aniž využil jiné dostupné možnosti),týrání

svěřené osoby (praktikant, instruktor, poprvé pocítí kouzlo moci a uplatňuje

ji svérázným a nedovoleným způsobem vůči některému z dětí) a vraždy,

Trestného činu se takédopustíme,pokud nepřekazíme v rámci svých mož

ností (nebo alespoň oznámením policii) spácháníjmenovaných trestných činů.

Dálejsmepovinni překazit,jinak se sami dopustíme trestného činu,

další trestné činy, a to nedovolenévýroby a držení omamných a psy

chotropních látek a jedů, loupeže, znásilnění, pohlavního zneužití,

krádeže,zpronevěry,podvodu a podílnictvívelkého rozsahu.

Trestného činu znásilnění (pachatel násilím nebo pod pohrůžkou bezpro

středního násilí donutí jiného k souloži nebo kjinému obdobnémupohlavní

mu styku, nebo k kdo k takovému činu zneužije bezbrannosti jiného) nebopo

hlavního zneužití(pachatel vykoná soulož s osobou mladší než 15 let– třeba

i s jejím souhlasem, nebo kdo takové osoby jiným způsobem pohlavnězneuži

je) stejnějako ijiných trestných činů,se může dopustit vlastněi dítě, které
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muv době spáchání tohoto činujiž bylo třebajen ojeden den více než 15 let

(den narozenin je posledním dnem jeho beztrestnosti). Orgány činné v trest

ním řízení se řídíTrestním řádem (zákon č. 141/1961 Sb. v platném znění)

a v průběhu trestního stíhání nalézají odpověď na otázky,zda se stal určitý

čin,zda je vůbec trestným činem, kdojej spáchal. Vyšetřovatelé příslušných

úřadů vyšetřování Policie ČR podezřelému po opatření důkazů včetně jeho

výpovědi, případně výpovědí svědků, sdělí obvinění, posléze postoupí spis

s návrhem na podání obžaloby státnímu zástupci, který buďvěc vrátíkdo

šetření, nebo podá obžalobu k soudu.

Zdalších trestnýchčinů, kde jižnemámepovinnostsankcionovanouTrest

ním zákonemje překazit a oznámit, přestojim samozřejmě musíme zabrá

nit, pokud by knim v průběhu naší činnosti docházelo, je možno uvést:

– ohrožování mravnívýchovy (šíření tiskovin a filmových materiálů,

které ohrožují mravnost);

– podávání alkoholických nápojů osobám mladším 18 let– buď

soustavně nebo ve větší míře (nelze tedy praktikantům podávat alkoho

lické nápoje včetně piva);

– majetkovétrestné činy– krádeže (pachatel si přisvojí cizí věc tím, že se jí

zmocní; tyto skutky bývají pro nás vedoucí, nakonec i pro vedení tábora,

velkým problémem a někdy se šetření neobejde bez přivolání pomoci policie

–u částek pod 5000Kččasové hodnoty věcí se jedná o přestupek–viz dále);

– zpronevěru (pachatel si přisvojí cizí věc, která mu byla svěřena a způ

sobí tak škodu na cizím majetku, například jde o neoprávněnou jízdu

služebním vozem);

– poškozování táborového čijiného majetku apod.;

– ohrožování mravnívýchovy mládeže (pachatel vydá, byťiz nedba

losti, osobu mladší 18 let nebezpečí zpustnutí tím, že jí umožní vést

zahálčivý nebo nemravný život, nebo ji k takovému životu svádí);

– podávání anabolických látek mládeži;

– ublížení na zdraví – úmyslně nebo z nedbalosti, při zanedbání

dozoru (zde náš trestní postih je oproti zanedbání dozoru při hlídání

dítěte sousedky přísnější, neboť se přihlíží k tomu, že jsme zanedbali dů

ležitou povinnost);

– rvačky, neposkytnutípomoci–například při autonehodě a

– trestné činy namířené proti svobodě a důstojnosti– omezování

osobní svobody,vydírání, útisk, šikanování a terorizování.

Trestnízákon však chránítéžzájem společnosti na ochraněživotníhopro

středí. Protoje každý trestně odpovědný za úmyslné i nedbalostní jednání,

kterým by přivodil nebezpečí závažného poškození životního prostředí,

například požárem a podobně.
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0 přestupcích

Přestupkem rozumíme zaviněnéjednáníi opomenutí, kteréje proti

právní a je uvedenobuďpřímovpřestupkovém nebojinémzákoněsvýslovným

označením,že jde o přestupek, a toto jednání nedosahuje stupně společenské

nebezpečnosti trestného činu. Přestupekje tedy ménězávažné, nicméně také

nedovolenéjednání osoby starší 15 let, kteréje rovněž trestáno, nikoli snad

trestem odnětí svobody, ale většinou napomenutím,pokutou, kterou lze uložit

iv takzvaném blokovém řízení, ale i zákazemčinnosti nebopropadnutím věci.

K odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li

zákon výslovně,že je třeba úmyslného zavinění.

Spřestupky se v naší činnosti můžeme setkat velmi často, proto bychom

měliznát i základní předpisy, které upravují naše chovánív lese,v chrá

něných krajinných oblastech, při nočním klidu a podobně. Také

musíme vědět,že pokuty za přestupky mohou ukládatpouze orgány a osoby

ktomu pověřené (policie, obce, hygienik, orgány ochrany přírody) a že vždy

máme právo požadovat, aby se příslušná osoba prokázala patřičným opráv

něním k pokutování. Zaplatíme-li blokovou pokutu (zpravidla do 1000 Kč,

nestanoví-lizákonjinak),záležitostje sice uzavřena, ovšemjiž se nemůžeme

odvolat, a protov případě nejasností či rozdílných stanovisek pokutu neza

platíme, i když riskujeme,že pak bude vyšší, a raději vyčkáme rozhodnutí

příslušného orgánu, proti němuž se všakv případě nepříznivého rozhodnutí

můžeme odvolat kvyššímu orgánu.

Necítíme-li se všakvůbec odpovědni ze sděleného obvinění, vždytrváme na

sepsání zápisu,v němžpakuvedeme svéstručné ajasné odmítavé stanovisko.

Zde dále přinášímejen ty nejzákladnější normy, kterése dotýkají

práce s dětmi a mládeží.Ve skutečnostijejich mnohem víc (napří

Iklad. Zákon o ochraněpřírody,Vodnízákon,Zákon o rybářství atd.),

ale jejich uvedeníbybylonad rámec a možnostitétopublikace.Zaji

sté není velký problém vyhledat sije v případě potřebybuďpřímo

ve Sbírce zákonů nebo na internetu.

Zákon č. 200/1990 Sb.,

0 přestupcích v platném znění

Uvedenýzákon, který byl jižmnohokrát novelizován, naposledyzákonem

č. 362/2003 Sb., a předtím byl vydán v úplném znění pod č. 334/2002 Sb.
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a obsahuje základnípojmy uvedené shora a dále konkrétnípřestupky v růz

ných oblastech lidských činností,z nichž celá řada se vůbec nedotýká práce

s dětmivčetně letních nebozimních táborů. Kromě přestupků proti bezpeč

nosti a plynulosti silničního provozu, které nám snadjsou, nebo musejí být

známy z běžného života, zejménajsme-li držiteli řidičského průkazu, upra

vuje tento zákon pro nás celouřadu důležitých činností. Rozsah této kapito

ly však umožňuje zmínit sejen o těch nejdůležitějších.

Přestupku proti veřejnému pořádku se dopustíme, pokud neupo

slechnemevýzvuveřejnéhočinitele při výkonujeho pravomoci, porušíme noč

ní klid, vzbudíme veřejné pohoršení,znečistíme veřejné prostranství, veřejně

přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení, anebo zanedbáme povin

nost úklidu veřejného prostranství, úmyslnězničíme,poškodíme,znečistíme,

nebo neoprávněně odstraníme,zaměníme,pozměníme,zakryjeme, nebo pře

místíme turistickou značku nebo jiné orientační označení,porušímepodmín

ky na ochranu veřejného pořádku, neoprávněně založíme skládku, nebo

odkládáme odpady mimo vyhrazená místa.

Naúsekuzdravotnictvíse přestupku dopustíme tehdy, jestliže úmyslně

zmaříme, ztížíme, nebo ohrozíme poskytnutí zdravotnické služby, nebo se

nepodrobíme povinnému vyšetření nebo léčení, porušíme zákaz, nebo nespl

níme povinnosti stanovené nebo uložené k předcházení vzniku a šíření in

fekčních onemocnění(například při epidemiiv táboře), ohrozíme, nebo poru

šíme zdravotní nezávadnost pitné vody (dáme dětem nevhodný úkol a děti

vzápalu hry znečistízdroj pitné vody), paděláme, nebo úmyslně neoprávně

nězměníme lékařskouzprávu nebo zdravotníprůkaz nebo lékařský předpis,

porušíme zákaz, nebo nesplníme povinnosti stanovené nebo uloženépro pro

voz koupalištěve volné přírodě, umělého koupaliště, při pořádání zotavovací

akce pro děti, při produkcihudby nezajistíme,že hluk zní nepřekročístano

vené hygienické limity.

Přestupků na úseku ochrany před alkoholismem ajinými toxiko

maniemi se kromějiného dopustíme, pokud prodáme, podáme, nebojinak

umožníme požití alkoholického nápoje osobě mladší 18 let nebo osobě, o níž

víme, že by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek(napříkladjiné

muvedoucímu, který se ovšemjde s dětmi koupat a musí nezbytně zajistit

všestranný dozor), nebo samizauvedenésituace požijeme alkoholický nápoj,

nebo užijeme jinou návykovou látku, dále pokud bychom neoprávněně pro

dali, podali, nebojinak umožnili druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové

látky, nebo neoprávněněpřechováváme v malém množstvípro svoji potřebu

omamnou nebo psychotropní látku.

Přestupku na úseku školství a výchovy mládeže bychom se dopusti

li, jestliže bychom ohrozili výchovu a vzdělávání nezletilého.
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Přestupků naúsekuzemědělství, myslivosti a rybářství se dopustí

me,pokud neoprávněně lovíme zvěř, nebo chytáme ryby.

Přestupku na úseku používání výbušnin se dopustíme, nedbáme-li,

nebo zneužijeme-li výstražného znamení, tabule či signálu při provádění

trhacích nebo ohňostrojových prací, anebo je úmyslněpoškodíme, nebozničí

me, dále pokud neoprávněnězískáme výbušninu, nebo ji přechováváme neo

právněně a opatřujeme-li neoprávněně prostředky určené k výrobě, výzku

mu nebo vývoji výbušnin.

Přestupků proti občanskému soužití se dopustíme,ublížíme-li jinému

na cti tím,že ho urazíme, nebovydámev posměch, jinémuz nedbalosti ublí

žíme na zdraví, nebo vyhrožujeme újmou na zdraví a působíme-li jinému

újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický

původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru

nebo náboženství, projeho politické nebojiné smýšlení,členstvínebočinnost

v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích

nebojiných sdružení, projeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav

anebo pro jeho stav manželský nebo rodinný

Přestupky proti majetkujsoujen úmyslné,je-liškoda způsobena na

cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem, zničením nebo poškozením

věciztakového majetku.

Zákon č.289/1995Sb.,

0 lesích (lesní zákon) V platném znění

Vlesích si musíme počínat tak,aby nedocházelok ohrožování nebo poško

zování lesů, jakoži objektů azařízení sloužících khospodařenív lese. Každý

má právo vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro vlastní

potřebu lesní plody a suchou nazemi ležící klest, přitomje povinen les nepo

škozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů vlastníka, popřípadě

nájemce lesa ajeho zaměstnanců.

V lesíchje zakázáno rušit klid a ticho, provádět terénní úpravy, naru

šovatpůdní kryt, stavět oplocení ajiné objekty (například chýše), těžit stro

mya keře neboje poškozovat, sbírat semena lesních dřevin,jmelí, dále lesní

plody způsobem,kterýpoškozuje les, jezdita stát s motorovými vozidly,vstu

povat do míst se zákazem vstupu, vstupovat do míst, kde se provádí těžba,

narušovat vodní režim, mimo vyznačené trasy jezdit na kole, kouřit, rozdě

lávat oheň nebo udržovat otevřené ohně a tábořit mimo vyhrazená místa,

odhazovat hořící nebo doutnající předměty, znečišťovat les odpadky (napří

klad po skončení hryzapomeneme na trase různézprávy a podobně).
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Rozdělávat nebo udržovat otevřené ohněje zakázáno také do vzdá

lenosti50m od kraje lesa.Vlastník lesa ovšem může povolitu většinyzáka

zů výjimky, proto bychom popříjezdu na tábořiště nebo na místo vyhlédnuté

kvaření na ohni mělivždy svlastníkem projednat svézáměry

Přestupků se pak dopustíme,pokud stanovenézákazy porušíme.

Zákon č. 283/1991 Sb.,

0 Policii ČR v platném znění

Uvedený zákon (úplné znění pod č. 122/2001 Sb. a ve znění novel č. 362/

/2003Sb. a č. 436/2003Sb.)námupřesňuje,že policistaje oprávněn požado

vatprokázání totožnosti, je oprávněnzajistit osobu, která ohrožuje svůjživot

nebo život a zdraví jiných osob nebo majetek. Zajištění může trvat nejdéle

24 hodin od okamžiku omezení osobní svobody.

Policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která

může přispět k objasněnískutečností důležitých pro odhalenítrestnéhočinu

nebo přestupku a jejich pachatele, jakož i pro vypátrání hledaných nebo

pohřešovaných osob a věcí, a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanove

nou dobu dostavila na určené místo k sepsání protokolu, kroměpřípadů,kdy

lze odepřít vysvětlení. Je-li důvodná obava, žeje ohrožen život nebo zdraví

osoby, anebo hrozí-li větší škoda namajetku,je policista oprávněn otevřít byt

čijiný uzavřenýprostor, vstoupit do něho a provéstpotřebné služebnízákro

ky vedoucí k odvrácení bezprostředního nebezpečí.

Při objasňovánípřestupkuje policista oprávněn vyžadovat lékařskévyšet

ření včetně odběru krve amoče kzjištění alkoholu nebo jiné návykové látky
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