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V průřezovém tématu Participace a informovanost, 
cesta k aktivnímu občanství projektu Klíče pro život 
1jsme se zaměřili na podporu takových kompetencí dětí 
a mládeže, které jim umožní aktivní účast na společen-
ském a politickém životě. Takových kompetencí je celá 
řada. Děti by po absolvování vzdělávacího programu 
měly být schopny orientovat se lépe ve veřejném živo-
tě. Měly by umět hledat a zpracovávat si takové zdro-
je informací, které jim umožní chápat a interpretovat 
příčiny životní situace nejen své, ale také situaci a po-
stoje druhých lidí. Měly by být schopny tyto odlišnos-
ti respektovat, dokázat je využít jako zdroj inspirace, 
o kterém se v demokratické společnosti vede diskuse. 
Zároveň s tím si osvojí takové dovednosti, které jim 
umožní vhodně argumentovat a obhajovat své vlastní 
názory před autoritami ztělesněnými rodiči nebo peda-
gogy, ale i zástupci veřejných institucí.

Jako příklady dobré praxe jsme vybrali takové vzdě-
lávací programy, které vedou k zapojení dětí a mládeže 
do rozhodování a diskuse o záležitostech, které se jich 
osobně týkají. Naše pojetí participace stojí na předpo-
kladu možnosti různé míry zapojení se do snahy nalézt, 
vybrat a realizovat společná řešení a nápady. V příkla-
dech dobré praxe tak můžete nalézt inspiraci k tomu, 
jak podporovat u dětí ty schopnosti, dovednosti a zejmé-
na postoje, které vedou k samotnému základu aktivního 
občanství. Tím je v prvé řadě snaha o získávání aktuál-
ních a kompletních informací o vlastním prostředí a té-
matech, která se řeší ve společnosti, potažmo ve vzdě-
lávacím programu. V dalším kroku účastníci sami aktiv-
ně využívají těchto informací pro to, aby si naplánovali 
či připravili vlastní aktivity. Realizace těchto aktivit pak 
pro účastníky vzdělávání může být tou nejlepší cestou 
k osvojení vlastních občanských kompetencí.

1.  Projekt  „Klíče  pro  život  –  Rozvoj  klíčových  kompetencí 
v  zájmovém  a  neformálním  vzdělávání“  realizuje  od  1.  4.  2009 
do  28.  2.  2013  Národní  institut  dětí  a  mládeže  a  Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (registrační číslo: CZ.1.07/4.1. 00/ 
06.0011).  Všechny  výstupy  projektu,  stejně  jako  tuto  publikaci, 
naleznete  v  elektronické  verzi  na  webových  stránkách  projektu 
www.kliceprozivot.cz.

Níže uváděné příklady dobré praxe ilustrují velmi 
dobře tuto stupnici zapojení do rozhodování. Protože 
je u uváděných příkladů tematické zaměření a zamě-
ření cílové skupiny různé, je pochopitelně různé také 
to, do jaké míry byly realizované aktivity participativní. 
Skvělými příklady jsou proto ty, které dětem umožnily 
přímý vstup a ovlivnění života místní komunity a začá-
tek komunikaci se spoluobčany, případně jejich různý-
mi zástupci. Právě na něčem tak hmatatelném, jako je 
místo, kde žijí, učí se a tráví svůj volný čas, si lze dobře 
osvojit roli toho, kdo se snaží ovlivnit tvář svého pro-
středí, tj. roli aktivního občana. Můžeme zde například 
vidět, jak pro to lze využít témat, jako je architektura 
a urbanismus města, kde žiji, prostor, kam chodím 
do školy či za zábavou. V případě, kdy děti zakoušejí 
situace spojené s obhajováním a prosazováním vlast-
ních zájmů na veřejnosti, získávají ty kompetence, kte-
ré z nich činí opravdové občany.

Pozitivním rysem, který lze v uváděných příkladech 
dobré praxe najít, je jejich otevřenost pro účastní-
ky. Některé z příkladů jsme záměrně vybrali, protože 
v tomto jdou ještě dál a zaměřují se cíleně na zapojení 
dětí ze skupin ohrožených sociálním vyloučením. Práce 
s těmito specifickými skupinami dětí a mládeže je dů-
ležitým krokem k tomu, aby byly v budoucnu schopny 
nalézt si svou odpovědnou cestu ke společnosti.

Vřele doporučuji pročíst si uváděné příklady. Ob-
sahují nejen metodický popis realizace, ale také řadu 
praktických informací pro realizaci. Představují inspi-
raci pro ty, kteří chtějí do své práce s mládeží vnést 
nové prvky či témata. Tradiční formy a metody práce 
s dětmi a mládeží v těchto konkrétních příkladech do-
stávají nový rozměr. Pevně věřím, že laskavému čtenáři 
přinesou zajímavé čtení.

Mgr. Vojtěch Černý
supervizor vzdělávání v průřezovém tématu Participace
a informovanost, cesta k aktivnímu občanství



POHÁDKOVÉ ROZHODOVÁNÍ ANEB 
ŠANCE PRO VŠECHNY

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Zdůvodnění: Je potřeba, aby mladí byli při tom, když se nějaký 
nápad rodí, když se přemýšlí, jak pro něj získat podporu, jak jej uvést 
do života a pak zhodnotit.

Obecný cíl: vytvořit příklad dobré praxe, který bude v příštích le-
tech sloužit jako volně šiřitelná inspirace pro další realizátory

Specifické cíle:

 – Dosáhnout většího a aktivnějšího zapojení a spolupodílení žáků 
na záležitostech školy a školní družiny;

 – naslouchat názorům a postojům žáků, souvisejícím s jejich kaž-
dodenním životem, konzultovat je s nimi a zapojit je do rozho-
dování o věcech, které se jich týkají;

 – rozvíjet komunikační schopnosti a dovednosti, přijímat a zpra-
covávat informace, vést k odpovědnosti za rozhodování;

 – dát dětem příležitost k spolurozhodování o programu a konkrét-
ních aktivitách.

VýukoVý program poskytne dětem získání těchto kompetencí:
kompetence k učení

Dítě využije pro efektivní učení vhodné způsoby, získá pozitivní 
vztah k učení, posoudí vlastní posun, kriticky zhodnotí výsledky své-
ho učení a zapojí se do diskuse o nich.

kompetence k řešení problému

Dítě vyhledá informace k řešení problému. Samostatně nalezne 
vhodné způsoby a vhodné postupy k řešení problému.

kompetence komunikatiVní

Dítě vyjádří své myšlenky a názory, naslouchá promluvám dru-
hých, obhajuje svůj názor a zapojuje se do diskuse.

kompetence sociální a personální

Dítě účinně a pozitivně ovlivní kvalitu společné práce. Bude se 
podílet na příjemné atmosféře v kolektivu, poskytne pomoc nebo 
o ni požádá. Posílí své sebevědomí a pochopí potřebu efektivně spo-
lupracovat.

kompetence pracoVní

Dítě použije bezpečně a účinně materiály, pomůcky a vybavení 
dílny, dodrží vymezená pravidla. Prohloubí si své znalosti a naučí se 
je prakticky využít při další činnosti.

Autorka
Naděžda Kalábová

Supervizor vzdělávacího programu
PhDr. Ing. Pavel Mička

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Školní družina při Základní škole Prostě-
jov, Majakovského, Prostějov.

Klíčová slova
organizování, spolurozhodování, infor-
mace, realizace, volný čas, myšlenka, 
názor, nápad 

IN
DOOR

OUT
DOOR

Děti

40 h

6-12

35



76

POHÁDKOVÉ ROZHODOVÁNÍ ANEB ŠANCE PRO VŠECHNYParticipace, informovanost, výchova k aktivnímu občanství

Východiska PDP

Školní družinu navštěvuje 85 dětí, které jsou rozdě-
lené do tří oddělení. Po celý rok se potkávají na chod-
bách, ale vzájemně nevědí, jaké činnosti které odděle-
ní nabízí. Proto bychom jim rádi nabídli podíl na orga-
nizování a vytváření nabídky činností, které je zajímají, 
s využitím širšího spektra činností i v rámci města, za-
pojení se do veřejného života dětským způsobem.

Děti velmi rády a často vymýšlejí a organizují a také 
hrají ve volném čase nejrůznější hry. Často diskutují 
o tom, jak využít volný čas efektivním způsobem, jak 
prožít něco zajímavého a krásného. Nelíbí se jim, jak 
některé děti vysedávají celé hodiny u počítače nebo 
jak nedokážou využít vlastní nápady. A tak za pomoci 
dospělých hledají společně řešení, vymýšlejí zajímavý 
program pro své kamarády, do kterého zapojí co nejví-
ce dětí. O připravovaných i uskutečněných aktivitách 
poté vedou záznamy, informují ostatní, ale i veřejnost.

Děti mají dost vlastních představ o volném čase, 
o svých zálibách a plánech. Potřebují mít důvěru v to, 
že jim dáme prostor k realizaci vlastních projektů, ná-
padů.

V rámci vzdělávacího programu děti získají citlivý po-
hled na okolní skutečnosti, získají potřebné informace, 
které využijí v procesu učení, plní svěřené úkoly, účast-
ní se diskusí a vyjadřují vlastní názor. Hodnotí vlastní 
práci podle jasných kritérií, dávají věci do souvislostí, 
spolupracují ve skupině se svými kamarády, samostat-
ně zkoušejí vlastní postupy, nápady a metody, sezna-
mují se s myšlenkami druhých, organizují a řídí vlastní 
učení a přitom dodržují zásady bezpečnosti pro kon-
krétní prostor při práci i pohybových činnostech.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program (VP) v průřezovém tématu 

participace se ve školní družině týká především dětí 
mladšího školního věku (6–10 let), jejichž činnost je 
zaměřena především na spolurozhodování o programu 
konkrétních aktivit.

Participace znamená účastnit se. Proto jsme zvo-
lili z každého oddělení skupinu aktivních dětí s ná-
zvem „Tvůrci volnočasových aktivit“, které se 1× týdně 
scházejí a účastní se poradního kruhu, kde diskutují 
o nejrůznějších problémech. Protože se jedná o skupi-
nu mladších dětí, řeší problémy například: „Jak bude 
vypadat nová škola, otázky čistoty a hygieny, kdo má 
nejlépe vyzdobené oddělení, jak by vypadala radnice, 
kdyby v ní žil král a královna, jak prodloužit prázdni-
ny, diskutují o tom, že nemusely dostávat úkoly, jak 
vypadá pohádkové vzdělávání, ale také o tom, jak by 
to mělo vypadat v oddělení, co by chtěly naplánovat 
příště, co by chtěly vylepšit, změnit, která místa chtějí 
navštívit, jak účelně využít svůj volný čas aj.“

Protože se jedná i o děti, které nedávno nastoupily 
do školy, snažíme se přiblížit informace a zajímavosti 
ze života obce, školy, okolí.

Z toho vyplývá, že dětem jde o uspokojování zájmů, 
které mají mnohem širší spektrum. Pravidelné setká-
vání dětí poradního kruhu je vynikající příležitost, jak 
zahrnout děti do rozličných typů činností, kde každý 
může využít možnost uvedení dětských myšlenek do ži-
vota dříve, než si vytvoří nežádoucí alternativy.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe

popis podmínek pro dosažení cílů

Výukový program lze uskutečnit za předpokladu, že 
máme k dispozici realizační tým, finanční, materiální, 
technické a prostorové vybavení. Víkendový pobyt lze 
realizovat za předpokladu, že máme k dispozici skupi-
nu dětí, která má zájem podílet se na veřejném životě, 
má zájem o dění v místě bydliště a dění ve škole. Jed-
notlivá témata (plánované besedy) proběhnou zčásti 
v místě školského zařízení a některá mimo něj. Víken-
dový pobyt bude realizován mimo školského zařízení.

Potřebné seberozvíjení žáka bude podporováno ze-
jména osobní zkušeností.

cíloVá skupina

Cílovou skupinou jsou děti mladšího školního věku, 
převážně od 6 do 12 let. Minimální počet dětí na bese-
dách, přednáškách, exkurzích je 20 a více osob. Na ví-
kendové akci počet dětí 15–20.

personální zabezpečení

Realizace VP byla zajištěna kvalifikovanými pra-
covníky. Besedy a přednášky jsou vedeny odborníky 
na daná témata.

Využité metody:

 – Metoda vysvětlování – děti jsou seznámeny s pra-
vidly her, činností a soutěží

 – Metoda spolupráce – založená na vzájemné ko-
munikaci mezi dětmi

 – Metoda experimentu – hra s výtvarnými prostředky

 – Metoda rozvoje tvořivosti (možnost zdokonalení 
skutečnosti, hledání jiných podob, rozšiřování 
o estetické prvky)

Předpokládanou inovací je především využití nefor-
málního vzdělávání pro téma participace, a to zejmé-
na za využití metod brainstormingu, komunikativního 
kruhu, prožitkových, námětových a konstruktivních 
her, kresby, dramatické výchovy, sociálních her, besed, 
exkurzí.

obsahoVá náplň VzděláVacího programu

beseda s hasiči

Byla uskutečněna na přání dětí, protože některé na-
vštěvují kroužek dobrovolných hasičů. Na realizaci be-
sedy se podílel chlapec, který akci vymyslel a zajistil. 
Jeho tatínek je vedoucí dobrovolných hasičů, který za-
jímavým a poučným způsobem dětem přiblížil nelehký 
úkol, který musí on i jeho kolegové zvládnout při hašení 
požárů, dopravních nehodách, povodních, odchytech 
rojů včel, likvidaci vosích hnízd a jiných mimořádných 
událostech a neštěstích.

Před zahájením besedy děti navštívily hasičskou 
zbrojnici, kde si mohly prohlédnout a osahat vybave-
ní celé zbrojnice a hasičských aut, které se používají 
při zásahu. Dozvěděly se prostřednictvím odborného 
výkladu mnoho o výstroji hasičů a navštívily klubovnu, 
kde především chlapci s úžasem obdivovali vítězné po-
háry a ocenění dobrovolných hasičů, které získali v nej-
různějších soutěžích.

Po těchto praktických ukázkách ve školní družině 
pokračovala beseda, při které byly děti poučeny o bez-
pečném chování, jak předcházet vzniku požáru a zby-
tečným neštěstím. Seznámeny byly také s nejčastější-
mi chybami, které se staly příčinou vzniku požárů, jež 
způsobily děti. Mezi častými příčinami jsou hry dětí se 
zápalkami, zapalovači, výbušnou pyrotechnikou, ote-
vřeným ohněm.

V závěru si děti prohlédly fotografie z nejrůznějších 
zásahů a byly jim zodpovězeny nejrůznější dotazy. Vět-
šině dětí se návštěvou splnil sen vidět hasičský vůz 
a velkým přínosem byla i protipožární prevence.

beseda s policií „komunikace s cizími osobami“ 
s rozšířením o pohyb Ve městě

V průběhu odpoledne byly děti poučeny o tom, jak 
chránit svou bezpečnost, byly seznámeny s nejrůznější-
mi situacemi, které je v životě mohou potkat, s možný-
mi nástrahami, které se mohou vyskytnout, se způsoby 
ochrany před páchanou trestnou činností. Vše bylo dopl-
něno zajímavou a poučnou prezentací, při které získaly 
spoustu užitečných návodů a informací, jak se v daných 
situacích zachovat, jak je řešit, na koho se mohou obrá-
tit. Veškeré informace byly vhodně ilustrovány fotogra-
fiemi nejrůznějších situací a událostí, které se skutečně 
staly, a doplněny komentářem obou policistek.

Děti vyprávění velice zaujalo a v průběhu si mohly 
vyzkoušet zajímavou hrou telefonické oznámení na po-
licii, rozhovor s cizí osobou, co dělat při napadení volně 
pobíhajícím psem a jiné možné situace.

V průběhu nastíněných situací děti hledaly řešení, 
co dělat v nezvyklých situacích, využívaly možnosti se 
zeptat, sdělit, co prožily, zda se s něčím podobným již 
setkaly ony samotné nebo někdo, koho znají. Byly po-
učeny o tom, že se nemají dávat do řeči s cizími oso-
bami, mají si hlídat své okolí, zda je někdo nesleduje, 
neměly by jezdit autem s někým, koho neznají, a po-
kud se jim něco nezvyklého stane, měly by informovat 
rodiče. Při pobytu venku by neměly chodit samy na ne-
známá a neosvětlená místa, vyhýbat se místům, kde je 
zákaz vstupu (staveniště, otevřené výkopy, polozboře-
né domy).

beseda s Významnou osobností – besedu Vedla paní 
náměstkyně primátora

Besedu vedla paní náměstkyně primátora, která 
má zkušenosti s dětským parlamentem a ráda vyslech-
la i dětské nápady a myšlenky zúčastněných. Beseda 
s názvem „Život ve městě“ byla doplněna o nejrůznější 
poznatky. Děti besedovaly o tom, jak naše město fun-
guje, co lidé ve městě potřebují (vodu, energii, úklid, 
dopravu), učily se, proč je ve městě důležitá zeleň. Do-
zvěděly se také, co se děje na radnici, jak probíhají 
nejrůznější jednání a také kde se schází dětský par-
lament, kdo a jak se do dětského parlamentu může 
dostat. V průběhu besedy nabídla paní místostarost-
ka dětem, že příští společné setkání proběhne přímo 
na radnici, v obřadní síni, kde získají další zajímavé 
informace.

beseda se školním preVentistou – „Vztahy mezi dětmi“
Vzhledem k tomu, že beseda byla určena dětem 

mladšího školního věku, byla vhodným způsobem do-
plněna hranými prvky – konkrétními příklady, které 
jsou v dětském kolektivu běžné. Příklady chování dětí 
ztvárnily dvě žačky osmé třídy, které pokaždé zahrá-
ly konkrétní situaci a děti následně určovaly, co bylo 
správné a co ne, jakých chyb se děvčata dopustila, 
a navrhovaly správné řešení nastíněného problému.

Tématy k řešení bylo například zdravení kamarádů, 
ale i dospělých, chování v šatně, půjčování věcí od ka-
maráda, omluva aj.

Děti měly v průběhu možnost s využitím dramatiza-
ce předvést ostatním, jak správně fungují pravidla cho-
vání v kolektivu, ve kterém každý den prožívají mnoho 
společného.

Dětem se hraní rolí a následné řešení situací velice 
líbilo. Nenásilnou formou diskutovaly, vyjadřovaly vlast-
ní názor, pohotově reagovaly na nejrůznější problémy. 
V závěru vyplňovaly hodnotící dotazník, ve kterém vět-
šina dětí uvedla, že by si besedu ráda zopakovala.
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exkurze spojená s přednáškou na téma „recyklace 
bez legrace“
V průběhu programu se děti seznámily s tím, co je 

vlastně odpad, jak se s ním má zacházet, jak jej třídit. 
Děti pracovaly ve dvou skupinách.

Jedna skupina se zabývala vlastní výrobou papíru, 
kdy natrhaly kousky starého nepotřebného papíru, 
rozmixovaly jej s vodou v mixéru a potom nabraly tuto 
hmotu na sítko a vymačkávaly z ní vodu, až získaly jen 
mokrý kousek papíru. Ten si nechaly uschnout v novi-
novém papíru a měly vlastnoručně vyrobený papír.

Druhá skupina se zabývala celým průběhem od výro-
by přes prodej, použití a recyklaci například obalových 
výrobků, jako jsou PET lahve, obaly na mlékárenské 
výrobky, sklenice, papírové obaly. Děti si tento cyklus 
zkusily samy utvořit pomocí tří druhů různých puzzle. 
Dále měly za úkol správně roztřídit odpad z domácnos-
ti do čtyř označených kontejnerů na papír, plasty, sklo 
a různé. Zdálo se, že to bude úkol lehký, ovšem ne 
všichni to zvládli bez chyby. Proto paní lektorka vše zno-
vu vysvětlila a děti poučila o správném třídění odpadu.

Samozřejmě že si tyto skupiny dětí vyměnily svá sta-
noviště, aby se všichni zúčastnili všeho. Nakonec děti 
spokojeně odcházely zase o něco chytřejší.

Cestou zpět do školní družiny jsme se ještě s dětmi 
zastavili ve Sběrném dvoře v Prostějově, kde mohly vi-
dět velké kontejnery s roztříděným odpadem.

Exkurze spojená s přednáškou byla pro děti velmi 
zajímavá a poučná díky ukázce výroby ručního papíru.

přednáška „pohádkoVé rozhodoVání aneb jak se 
žije V pohádkách“

Na základě přednášky byly dětem nabídnuty pří-
běhy, které podněcují k úvahám, řeší nejrůznější pro-
blémy, jak správně komunikovat mezi sebou, se svými 
kamarády, ale i dospělými. Vždyť nejrůznější pohádko-
vé bytosti zvládnou každou situaci vyřešit správným 
způsobem, aby zlo bylo potrestáno a dobro zvítězilo. 
Proto děti společně vymýšlely a navrhovaly nejrůznější 
způsoby řešení pohádkových situací, diskutovaly nad 
nastíněnými problémy pohádkových bytostí, obměňo-
valy zápletky, doplňovaly a vymýšlely dle fantazie další 
pohádkové postavy. Ve skupinkách probíhalo i převy-
právění a dramatizace čteného textu.

V závěru přednášky děti plnily pohádkové úkoly, od-
povídaly na pohádkové hádanky a malovaly pohádkové 
obrázky.

exkurze naše město

Děti si vymyslely, že chtějí více informací o místě, 
kde žijí. Začaly tím, že shromáždily fotografie a pohled-
nice o našem městě a také navrhly, že by si chtěly pro-
hlédnout prostory radnice, kde probíhají nejrůznější 
jednání.

Cílem bylo získávat informace na základě vlastní-
ho snažení, rozvíjet myšlení, komunikační schopnosti, 
dovednosti, pocit zodpovědnosti, rozšiřovat vědomosti, 
získávat potřebné zkušenosti pro život.

V průběhu exkurze byly děti seznámeny s historií 
naší radnice, kdy byla postavena, co všechno se v je-
jích prostorách nachází, prohlédly si i některé místnos-
ti, kde zasedají zastupitelé města Prostějova, a místa, 
kde probíhají různá jednání.

Děti měly připravené pásmo s básničkami, písničkami 
a povídání o Prostějově, které všem zúčastněným před-
vedly. Za odměnu dostaly od paní náměstkyně primátora 
dárečky a jako překvapení mohly vystoupat na radniční 
věž a rozhlédnout se po celém městě i jeho okolí.

Po ukončení návštěvy a prohlídky prostějovské rad-
nice si děti na náměstí T. G. Masaryka zahrály na re-
portéry, kdy se dotazovaly kolemjdoucích a vyptávaly 
se na život ve městě, kladly lidem otázky: „Jak se vám 
žije v našem městě, co se vám ve městě líbí, naopak 
co se vám nelíbí, co byste chtěli změnit apod.“ Lidé byli 
k dětem velice vstřícní a ochotní a odpovídali na jejich 
otázky. To se všem dětem líbilo a byly nadšeny.

Následovala prohlídka města. Zastavili jsme se 
u informační tabule a děti si mohly samy navolit a pus-
tit povídání o tom, o čem se chtěly něco víc dovědět. 
Podívali jsme se i na významné historické budovy, 
např. na národní dům s divadlem. Děti viděly muzeum, 
prostějovský zámek a další domy a významné budovy, 
kde se například narodil prostějovský rodák a spisova-
tel Jiří Wolker.

přednáška „žiVot Ve městě“
Děti byly seznámeny s historií města Prostějova, jak 

vlastně název Prostějov vznikl, dále se dovídaly něco 
o významných historických budovách, např. o naší 
nové radnici, jak je vysoká, kdo se zasloužil o její 
postavení, něco o interiéru. Další povídání bylo o ná-
rodním domě s divadlem, o muzeu, zámku, kostelích 
apod. Poznávaly také známé a něčím významné domy 

města Prostějova, např. dům U Černého orla (dnešní 
lékárna), dům, kde se narodil Jiří Wolker, dům U Zele-
ného stromu (dnešní Starorežná) atd.

Paní učitelka měla pro děti připravené i soutěže 
na poznávání různých významných a zajímavých budov 
města s jejich prezentací na interaktivní tabuli, také 
soutěž, jak vypadá znak Prostějova. Mluvilo se i o prů-
myslu, továrnách, např. o oděvním průmyslu, železár-
nách. Děti nezapomněly ani na kulturní a sportovní vy-
žití v Prostějově. Navštěvují totiž divadlo i kino, chodí 
sportovat na stadion, na nové koupaliště.

Nehovořilo se však jen o samotném městě, ale 
i o jeho okolí. Děti musely pomocí zašifrovaných slov 
poznat další města v okrese Prostějov jako například 
Kostelec na Hané, Konice, Čechy pod Kosířem. Dále 
příměstské části města jako Krasice, Vrahovice, Če-
chovice, Domamyslice.

Poslední částí vzdělávacího programu pak byl víken-
dový pobyt účastníků s širokou nabídkou aktivit a her, 
jehož program si navrhli samotní účastníci.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Program směřuje ke společnému stanovení a za-
žití pravidel soužití mezi žáky, zvyšování zdravého se-
bevědomí žáků, zkoumání a uvědomování si vlastní 
osobnosti, vnímání individuálních odlišností dětí mezi 
sebou a přijímání těchto jevů, nácvik vzájemné úcty, 
sebeúcty a důvěry; rozvíjení schopnosti diskutovat, ko-
munikovat, řešit problémy a konflikty, zapojit se do ve-
řejného dění.

Děti získaly citlivý pohled na okolní skutečnos-
ti, potřebné informace, které využijí v procesu učení, 
svědomitě plnily svěřené úkoly, účastnily se diskusí 
s možností vyjadřovat vlastní názor, získaly dostatečný 
prostor pro spolupodílení se na organizaci, vyjádření 
vlastních myšlenek, názorů, zapojily se do rozhodování 
o věcech, které se jich týkají, vyjadřovaly vlastní názor, 
co se jim líbí a co ne, co by chtěly rozšířit, zopakovat… 
Hodnotily vlastní práci podle jasných kritérií, dávaly 
věci do souvislostí, spolupracovaly ve skupině se svými 
kamarády, samostatně zkoušely vlastní postupy, nápa-
dy a metody, seznamovaly se s myšlenkami druhých, 
organizovaly a řídily vlastní učení.

Hodnocení probíhalo v závěru každého z témat, kdy 
se účastníci pomocí slovního hodnocení nebo vyplně-
ním evaluačního dotazníku vyjádřili k tomu, co se v té-
matu dozvěděli, co je pro ně důležité, jak a kde mohou 
své poznatky uplatnit.

Děti po každé z realizovaných akcí dostaly příleži-
tost zhodnotit, co si odnášejí, vyjádřit své pocity, myš-
lenky i své vlastní příklady změn, které po absolvování 
jednotlivých aktivit samy na sobě udělaly.

Pedagog v průběhu aktivit sleduje, jak děti komuni-
kují s ostatními, pozoruje, jaký postoj mají jednotlivci 
k daným problémům a otázkám.

Hodnocení z pohledu pedagoga proběhlo následně 
po skončení každého tematického celku, s důrazem 
na možnosti řešení problému a na zvládnutí požadova-
ných výstupů. Hodnocen byl i přístup dětí, jejich aktivní 
zapojení a reakce na řešení nastíněných problémů. Při 
hodnocení nehodnotíme dítě jako osobu, ale konkrétní 
ověřovaný problém, činnost.

Cílem a základem každého hodnocení je poskyt-
nout dítěti zpětnou vazbu, aby vědělo, co se naučilo, 
zvládlo a jak zacházet s informacemi, které získalo.

Výukový program na základě společného prožitku 
efektivně doplňuje získané vědomosti s hlubším dosa-
hem na celý kolektiv dětí, podněcuje k zamyšlení kaž-
dého jedince nad sebou samým, okolím, rodinou, ka-
marády a vědomě směřuje k úvahám, kde najít svoje 
místo v kolektivu.

4. Vyjádření supervizora
Výukový program dal dětem neobvyklou možnost 

zapojit se do tvorby a příprav jednotlivých aktivit v rám-
ci školní družiny. Účastníci svými návrhy aktivně spolu-
pracovali na tvorbě programu, a mohli se tak nejen do-
stat na zajímavé exkurze a besedy, ale také získat po-
vědomí o tom, že jejich názor je brán vážně a v potaz. 
Děti si spolu s povědomím o svém bydlišti a jeho okolí 
rozšířily také znalosti o veřejných institucích a jejich 
fungování. Vzdělávací program hodnotím velmi dobře.



PŘÁTELSKÁ SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ 
MĚSTA, DĚTÍ A MLÁDEŽE

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

U účastníků vzdělávacího programu (dále jen VP) jsme se snažili 
rozvíjet především klíčové kompetence k řešení problémů, komuni-
kativní, sociální a občanské kompetence.

kompetence k řešení problémů

Účastník na závěr programu:

 – vnímá nejrůznější problémy ve svém okolí;

 – rozpozná a pochopí problém, promyslí a naplánuje způsob ře-
šení problému;

 – využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých 
variant řešení, kriticky myslí;

 – činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit.

kompetence komunikatiVní

Účastník na závěr programu:

 – formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu;

 – vyjadřuje se souvisle a kultivovaně;

 – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, vhodně argumentuje;

 – využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 
s ostatními lidmi.

občanské kompetence

Účastník na závěr programu zvládá:

 – jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenské-
ho chování, zajímat se aktivně o politické a společenské dění 
u nás a ve světě;

 – respektovat různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností 
ostatních lidí.

Východiska PDP

V Českých Budějovicích od roku 1998 funguje vcelku úspěšně 
místní dětské zastupitelstvo (dále jen DZ). Jednotlivé základní školy 
zde mají své zástupce, kteří na svých zasedáních řeší většinou rozlič-
né problémy podle hesla: „vše co vás trápí a oslovuje vás“. DZ, i když 
jeho zřizovatelem je Magistrát města Č. Budějovic, je leckdy při svém 
připomínkování úspěšné, avšak v některých tématech velmi často 
naráží na nezájem politiků problémy řešit, popř. o nich alespoň dis-
kutovat. Salesiánské středisko a DDM České Budějovice s dětským 
zastupitelstvem úžeji spolupracují v posledních dvou letech.

Autoři
Klára Doubnerová, Ondřej Trojek

Supervizor vzdělávacího programu
PhDr. Ing. Pavel Mička

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Salesiánské středisko mládeže – dům 
dětí a mládeže Č. Budějovice

Klíčová slova
participace dětí a mládeže, besedování, 
zastupitelé města 
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České Budějovice jsou statutární, téměř stotisícové 
město řízené městským zastupitelstvem. Především 
v posledním roce se vedení města častěji účastní růz-
ných diskusí a besed. Je otázkou, zda je to zapříčiněno 
větším množstvím podobných projektů, jako je ten náš 
(zaměřených ale na diskusi mezi dospělými, a ne s dět-
mi), nebo větší ochotou zastupitelů diskutovat či zvy-
šující se aktivitou různých zájmových skupin obyvatel 
v prosazování či chránění svých potřeb (petice apod.). 
Každopádně mnoho lidí, kteří komunikují častěji s ko-
munálními politiky, pociťuje a oceňuje otevřenější po-
litiku zastupitelů města, než tomu bývalo v dřívějších 
letech.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program Přátelská setkání zástupců 

města, dětí a mládeže aneb Mládež a město si kla-
de za cíl zapojit budějovické děti a mládež do diskuse 
o městě, v kterém žijí (popř. které dennodenně na-
vštěvují), a to se zástupci města a s dalšími odborníky. 
Dětem a mládeži se v rámci tohoto VP nabízí mnoho 
způsobů, jak přispět do diskuse: od volnější účasti v li-
terárních, výtvarných a fotografických soutěžích, v ko-
munikaci na Facebooku, ve vyplnění dotazníku k inten-
zivnějšímu zapojení: účastí v tzv. akční skupině.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program se zaměřil na žáky vyšších tříd 

2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gym-
názií. Samozřejmě ale byly povolené výjimky.

harmonogram aneb krok za krokem V realizaci 
V Č. Budějovicích před zahájením VP existovalo dět-

ské zastupitelstvo (situace již popsána ve východiscích 
VP), které nám v realizaci VP velmi pomohlo – přede-
vším v komunikaci se školami, které již byly zvyklé 
na určitou spolupráci, a některé školy tak byly ochotné 
spolupracovat intenzivněji.

kVěten–čerVen 2011
 – Přípravná fáze: záštita primátora a náměstka pri-

mátora pro školství a sociální věci. Především 
pro komunikaci se školami, rodiči a později 
i s odborníky se hodí záštita vlivných politiků, 
kteří podpoří daný vzdělávací program.

leden–březen 2012
 – 1. etapa: propagace na školách (dotazníky pro 

děti, náborový leták do akční skupiny, plakát 
k účasti dětí ve výtvarné, literární a foto soutě-
ži); nábor a vytvoření akční skupiny, volba té-
mat k besedování, vybrání besedujících (politici 
a odborníci na daná témata k besedám), disku-
se na Facebooku.

Na několika zasedáních dětského zastupitelstva 
proběhla beseda, workshop a dotazník pro dětské za-
stupitele. Za cíl jsme si kladli motivovat dětské zastu-
pitele pro VP a zároveň zjistit jejich potřeby.

Do všech základních škol a víceletých gymnázií 
v Českých Budějovicích jsme následně poslali zmíně-
né materiály s průvodním informačním dopisem pro 
ředitele. Dětští zastupitelé v jednotlivých školách a pří-
slušných třídách měli za úkol předat informace o VP 
(soutěže, nábor do akční skupiny, dotazníky, komuni-
kace po Facebooku) žákům a studentům. Především 
z dotazníků jsme získali materiál (témata) pro diskuse 
s městem. Mohli jsme tak vytvořit okruhy témat pro ve-
řejné besedy.

Dále jsme navázali užší spolupráci se školami, 
v kterých měly veřejné besedy proběhnout (1× ZŠ, 1× 
gymnázium). Na těchto školách jsme v 8. a 9. třídách 
zrealizovali besedy a workshopy. Pravděpodobně z ini-
ciativy primátora byl navíc v říjnu založen studentský 
parlament (dále ještě seniorský parlament), a protože 
v únoru 2012 měl tento nový orgán své první zasedání, 
navázali jsme s ním spolupráci a připravili také spo-
lečnou besedu zástupců dětského zastupitelstva, stu-
dentského parlamentu a tzv. akční skupiny.

březen–duben 2012 – proškolení akční skupiny 
odborníky (+ 1 VíkendoVé setkání)
Součástí VP byla teoretická a praktická příprava 

občansky aktivních dětí a mládeže (tzv. akční skupiny) 
na veřejné besedy. Ze začátku jsme zjistili, že poptáv-
ka po účasti v této skupině není tak velká, jak jsme 
čekali. Především jsme počítali s účastí již „zkušených“ 
zástupců dětského zastupitelstva, popř. studentského 
parlamentu, a jejich přátel a známých ze škol. Mnoho 
dětí z dětského zastupitelstva, na jejichž věkovou sku-
pinu byl tento VP zaměřen, nemělo čas se účastnit od-
poledních setkání kvůli různým kroužkům. Studentský 
parlament je zaměřen na mládež starší 16 let a také 
jeho zájemci se potýkali se stejným problémem jako 
členové DZ (odpolední vytíženost). Ostatní zájemci 
měli ten samý problém.

Proto jsme museli přistoupit na posun v časech na-
šich setkání: místo v odpoledních hodinách jsme začali 

realizovat schůzky od 12.45 hod. Tento čas je typický 
také pro zasedání dětského zastupitelstva a student-
ského parlamentu, a proto již nebyl problém pro všech-
ny naše zájemce (členy akční skupiny) o komunikaci 
s místními politiky se přípravných setkání účastnit.

Na přípravných setkáních jsme se připravovali te-
oreticky a prakticky na veřejné besedy. Účastníci VP 
si vytříbili okruhy témat a otázek na politiky – některé 
po debatě zavrhli, protože se ukázaly jako nevhodné, 
na jiné nové naopak přišli. Zúčastnili se různých tema-
ticky zvolených her a aktivit (slovních, komunikačních, 
diskusních, skupinových, týmových). Setkali se několi-
krát s politologem z pedagogické fakulty a diskutovali 
se studenty učitelství občanské výchovy.

Navštívili zasedání městského zastupitelstva, což 
pro mnohé byl „šok“. Po zasedání města jsme si muse-
li rozebrat a vysvětlit příčiny chování politiků, aby mladí 
diváci neodcházeli odrazeni a znechuceni. Také sami 
hledali nové nápady pro diskusi focením centra města 
(co se líbí a nelíbí).

Vrcholem příprav a zároveň odměnou za odvahu 
a aktivitu byl dvoudenní výlet do Prahy. Zde jsme se 
zúčastnili zasedání Poslanecké sněmovny, setkali 
jsme se a pobesedovali s třemi politiky – to oceňujeme 
jako výbornou zkušenost, protože se účastníci podle 
nás přestali „bát“ komunikace s komunálními politiky. 
Součástí výletu byla také prohlídka Pražského hradu 
a znovu přípravný program (hry a aktivity) k blížícím se 
besedám.

kVěten–čerVen 2012 – workshopy a besedy, 
zpětná Vazba

Plánovaným veřejným besedám předcházelo nefor-
mální a přípravné setkání (+ workshop a beseda) akční 
skupiny s pozvanými hosty. Na tomto setkání trochu 
chyběli pozvaní zastupitelé města, avšak o to uvol-
něnější debata byla s dalšími hosty: architekt, mluvčí 
městské policie, sociální pracovník, ředitel DDM. Zde 
je ukázka z okruhu témat, které akční skupina projed-
návala s odborníky a později na veřejných besedách 
i se zastupiteli města.

Pro ilustraci uvádíme jednotlivá témata, včetně popi-
su výchozího stavu a jejich problematických aspektů 
či návrhů možných řešení:

1. Bezpečnost v hustě obydlených místech a prevence

Víme, že vzniká na Máji lanový park a komunit-
ní centrum (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
a mateřské centrum).

Vadí nám:

 – osoby (především puberťáci) obtěžující okolí, také 
bezdomovci a feťáci;

 – dále neuklizené odpadky a psí exkrementy.

Naše  prvotní malé  návrhy  související  s  prevencí  pře-
stupků dětí a mládeže:

 – na sídlištích chybí místa, kde se můžou mladí 
scházet, a nabídka příležitostných aktivit pro 
volný čas;

 – sleva pro děti na kulturní a sportovní akce;

 – vytvořit „Identitu“ sídlišť: moci být na něco hrdý;

 – více laviček u škol;

 – volnočasové kluby, popř. místa pro mládež (ne jen 
dětská hřiště);

 – více příležitostných akcí – program pro děti a mlá-
dež o prázdninách a v zimním období;

 – žvýkačky na chodnících – preventivní programy 
na školách?

 – častější výskyt hlídek policistů v nočních hodi-
nách – spolupráce s rodiči?

 – auta a kostky na náměstí a v centru – komplikace 
především pro cyklisty a bruslaře, hluk;

 – pedagogičtí a sociální pracovníci v terénu (např. 
nabídka her pro menší děti).

2. Lepší využití zelených ploch města a okolí

Proč? Z našich dotazníků vyplývá, že mládež ráda 
tráví svůj volný čas právě tam (především dívky). Víme, 
že vzniká na Máji lanový park a vzniká nový park Čtyři 
dvory (mezi Májem a Vltavou). V plánu je také: hoke-
jový stadion a koncertní centrum. Cílem debaty pak je 
zjistit, jaká je realita. Bude slíbené splněno? Lze ještě 
doplnit nějaké návrhy?

Vadí nám/doplnili bychom:

 – ve Stromovce: vyčištění rybníka (bagr) od plecho-
vek a dalších nečistot;

 – vytvořit velký kopec: v zimě na sáňkování, v létě 
na pikniky.
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3. Informační portál (internetové stránky) pro děti 
a mládež v ČB a okolí

Ve městě je bohatá nabídka volnočasových aktivit, 
ale chybí zde jednotný informační systém, kde by se 
obyvatelé o nabídce dozvěděli.

Naše návrhy a nápady, co by v něm mělo být:

 – napojení na Facebook;

 – příležitostné akce pro děti a mládež;

 – věkové odstupňování (pro děti; pro mládež apod.);

 – přehledná nabídka kroužků ve městě (neziskovky, 
DDM, ZŠ, ZUŠ, tělovýchovy);

 – rozdělení nabídky také podle lokality;

 – přehled nabídky areálů, hřišť, zařízení (posilovny, 
hřiště, bazén, knihovna) a za jakou cenu.

4. Volnočasové areály

Plovárna, bazén, aquapark: mnoho lidí považuje 
jeden bazén a plovárnu v ČB za velmi nedostačující, 
především v létě.

Naše návrhy:

 – např. krytý bazén bývá většinou po celý červenec 
až do půlky srpna zavřený, plovárna v tuto dobu 
bývá buď plná (teplé dny), nebo prázdná (stude-
né dny) – nebylo by vhodné nechat krytý bazén 
otevřený i přes léto?

Skatepark – dotaz:

 – jaká je podoba plánovaného skateparku v novém 
parku Čtyři dvory? Lze případně jeho podobu 
ještě nějak pozměnit? Zapojit tak mládež, aby si 
vytvořila k místu vztah?

Další dotazy:

 – venkovní ledová plocha (podobně jako bývá 
na náměstí) – v ostatních městech bývají hřiš-
tě s mantinely, v létě se na nich hraje hokejbal, 
florbal, basket, v zimě se vytvoří ledová plocha 
– pokud by takový areál byl poblíž vodního toku, 
nemusely by být náklady vysoké.

 – dráha pro horská kola – vznikla u Máje – moh-
lo by dojít k rozšíření areálu a někdy zde nebo 
v okolí by možná mohl vzniknout i areál paint-
ballu nebo airsoftu.

Veřejné besedy

Před těmito veřejnými akcemi jsme provedli do-
statečnou propagaci i ve všech místních masmédiích 
a na školách.

Na každé veřejné besedě se probíraly tyto okruhy 
témat: vždy dvě hlavní témata (viz výše) a navíc různé 
otázky z publika a z rozdaných lístečků. Hosté se do-
stavili přibližně stejní, navíc přibyli zástupci města: ná-
městek primátora pro školství a sociální věci a náměst-

kyně primátora pro územní plánování města, na další 
besedě jejich zástupci. Besedy řídila zkušená facilitá-
torka. Součástí těchto veřejných setkání bylo také pro-
mítání fotografií, výstava literárních a výtvarných prací 
ze soutěží (téma: Město mýma očima) a dále vyhlášení 
vítězů a předání cen. Také došlo ke krátké prezentaci 
nových projektů města.

Protože konverzace nevázla, nemuseli jsme přistou-
pit k žádným zvláštním aktivizačním metodám a také 
díky vhodně zvoleným hostům byla debata velice zají-
mavá. Na konci besedy panovala mezi všemi účastníky 
shoda, že by rádi pokračovali v podobných i jiných se-
tkáních a že mnohé nápady akční skupiny zastupitele 
města vážně zaujaly a pokusí se je prosadit na zase-
dáních městského zastupitelstva. Po prázdninách tedy 
plánujeme pokračovat v participaci dětí a mládeže 
na veřejných věcech města České Budějovice.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Ihned po skončení veřejných besed jsme zorgani-
zovali se členy akční skupiny ještě jedno setkání, ze 
kterého jsme získali zpětnou vazbu (dotazníky a struk-
turovaná diskuse). Účastníkům VP se nápad velice líbil, 
oceňovali možnost se pobavit (a vyjádřit své potřeby) 
jak se zástupci města, tak také s dalšími hosty, kteří 
také měli zajímavé nápady a obzvláště zase jiný úhel 
pohledu než zástupci města i akční skupiny. Mnohé 
děti a mládež také zaujala beseda s politiky v Posla-
necké sněmovně, návštěva zasedání městského za-
stupitelstva a zároveň poznání zákulisí politiky a kom-
plikovanosti v prosazování nových „věcí“.

Z pohledu realizátorů jsme se přesvědčili, že je cel-
kem komplikované domluvit sérii schůzek pro větší 
skupinu občansky aktivních jedinců (jak děti, mládež, 
tak politici), protože tito jedinci mívají mnoho dalších 
aktivit a málo volného času. Zároveň nás mile překva-
pila otevřenost k spolupráci u státních organizací (po-
licie, úřady, školská zařízení, Poslanecká sněmovna) 
i jednotlivců (architekti, poslanci).

4. Vyjádření supervizora
Vytvoření akční skupiny, která jednak rozšíří a ze-

fektivní působení mladých v Českých Budějovicích, 
jednak jim umožní osvojit si některé schopnosti a do-
vednosti, je velmi dobrý nápad. V průběhu realizace VP 
dostala nově vzniklá akční skupina velmi dobrou pod-
poru ze strany realizátorů, která však nebyla na škodu 
vlastním iniciativám a naplňování obsahu samotnými 
účastníky. Oceňuji také to, jak se byli realizátoři schop-
ni vyrovnat s vyvstávajícími problémy a pružně na ně 
reagovali tak, aby vyšli vstříc účastníkům vzdělávací-
ho programu. Výborným prvkem jsou také přípravná 
setkání na veřejné debaty. Příprava je důležitá a vel-

mi důležité je také včasné zahájení práce s politiky. 
Obzvláště když se mají začít využívat nové participační 
metody a děti se mají bavit s lidmi, je třeba je na to 
připravit. Neopomenutelný je samozřejmě vzděláva-
cí aspekt takové aktivity. Správná analýza výchozího 
stavu je schopnost, kterou často postrádají i dospělí, 
a zde byla skvělým ilustrativním způsobem budována. 
Nezbývá než popřát mnoho naplněných akčních plánů 
a dalších úspěšných debat.



MŮŽU JEDNOU FOTKOU ZMĚNIT ŽIVOT 
V PÍSKU?

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Základní cíle byly tyto:

 – Vytvořit prostor pro vyjádření vlastního názoru na život ve městě;

 – ukázat, že být aktivním občanem má svůj smysl;

 – dát možnost naučit se vyjádřit svůj názor (i veřejně);

 – ukázat, že na problém je třeba pohlížet z několika úhlů pohledu.

Vzdělávací program jsme sestavovali s ohledem na to, aby byly 
v co možná největší míře realizovány aktivity vedoucí k naplnění klí-
čových kompetencí.

kompetence k učení – účastníkům jsme chtěli:
 – dát možnost převést získané vědomosti v dovednosti;

 – dát možnost rozvíjet schopnost aktivně vnímat dění ve svém 
okolí;

 – dát možnost dovědět se hodně o tom, jak se řeší problematické 
situace z pohledu a pozice zástupců správních orgánů města;

 – dát informace o tom, jaké jsou možnosti vyjádřit demokraticky 
svůj názor;

 – vytvořit prostor pro to, aby se naučili vyjádřit svůj názor;

 – ukázat, že na problém je třeba se dívat z více úhlů pohledu, že 
nic není černo-bílé.

kompetence komunikatiVní – účastníkům jsme chtěli:
 – dát možnost vyjádřit svůj pohled a názor na život v jejich městě;

 – vytvořit bezpečný prostor, kde mohou bez obav vyjádřit svůj názor;

 – přinést aktivity, které jim pomohou rozvíjet schopnost prosadit 
svůj názor při dodržení základních principů komunikace;

 – umožnit klást otázky, získávat odpovědi a diskutovat o problému;

 – vytvořit prostor a vhodné podmínky k tomu, aby se naučili klást 
otázky a diskutovat o problému s „cizím“ dospělým (s autoritou).

kompetence sociálně-personální – účastníkům jsme chtěli:
 – vytvořit prostor pro spolupráci s různě starými kamarády;

 – umožnit interakci mezi dětmi (mladými lidmi) a dospělým;

 – vytvořit prostor k nalezení nových kamarádů;

 – vytvořit prostor pro rozvoj zájmu o dění v jejich okolí.

Autorka
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Supervizor vzdělávacího programu
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kompetence k řešení problému – účastníkům jsme chtěli:
 – vytvořit modelové situace, na kterých se naučí 

řešit problémy za dodržení základních principů 
komunikace a rovnocenného vztahu mezi lidmi;

 – ukázat, že ne každý problém má jednoznačné řešení;

 – vytvořit prostor k poznání, že k řešení problému je 
většinou potřeba spolupráce;

 – umožnit poznání, že k řešení problému je třeba 
mít dostatečné informace;

 – ukázat zdroje informací a jak s nimi pracovat.

kompetence občanská – účastníkům jsme chtěli:
 – dát prostor, aby mohli vyjádřit svůj pohled na život 

v jejich městě;

 – podpořit jejich aktivní vnímání okolí;

 – ukázat, že pokud chceme změnu, nestačí o ní jen 
mluvit;

 – vytvořit prostor, kde mohou aktivně poukazovat 
na věci, které ve městě chtějí změnit;

 – ukázat, kam se mají obrátit, když se jim něco nelíbí.

Východiska PDP

Do projektového rámce „Klíče pro život“ jsme se 
zapojili poprvé, ne však zcela bez zkušeností. Bylo za-
jímavé propojit zkušenosti realizátorky z oblasti vzdě-
lávání dospělých se zkušenostmi z programů pro děti 
a mládež.

Při přípravě a při realizaci projektu jsme vycházeli z ná-
sledujících předpokladů:

 – V současné společnosti, jak je nastavena, stále 
více narůstají pocity lhostejnosti k veřejnému 
dění.

 – Nemůžeme předpokládat, že lhostejní rodiče bu-
dou výchovu svého dítěte směřovat k aktivnímu 
občanství.

 – Nemůžeme očekávat, že dítě vychovávané v pro-
středí lhostejném k veřejnému dění se v dospě-
losti z ničeho nic stane aktivním občanem.

 – Děti by měly být od útlého věku vychovávány 
v prostředí, které je považuje za rovnocenné 
partnery. Proč nemohou mít děti a mladí lidé 
rovnocenný názor na život kolem jako dospě-
lí? Bojíme se jejich stanovisek nebo jsme tolik 
přesvědčeni o svých pravdách a nezajímají nás 
další úhly pohledu…?

 – Stále více mladých lidí (a už i dětí) se uchyluje 
k extremismu v jeho nejrůznějších podobách. 
Je otázkou, zda máme v nastaveném systému 
možnosti, kde se jiným způsobem mohou podí-
let na změně stavu, se kterým nejsou spokojeni. 
Máme nástroje, kde děti i mladí lidé mohou zce-

la otevřeně projevit svůj názor na věci, které se 
jich bezprostředně týkají?

 – Jsou výrazy jako petice, demonstrace, referen-
dum, zastupitelstvo… pouze pojmy, nebo sku-
tečně všichni vědí, co se za těmito slovy skrývá?

 – Jak vnímají děti mladšího školního věku i starší 
své okolí? Jsou schopny diskutovat o tom, co se 
jim nelíbí, i navrhovat případná řešení?

 – Velmi často vnímáme, že se o spoustě věcí pouze 
sáhodlouze mluví. Máme ale možnosti a nástro-
je, jak učit děti a mladé lidi, že jen pouhé ne-
spokojené řečnění o daném problému nestačí, 
že je třeba udělat další krok – začít se podílet 
na změně a dát věci do pohybu?

Pro realizaci našeho projektu jsme zvolili cílovou 
skupinu v rozmezí 8–26 let. V průběhu pilotáže jsme 
totiž chtěli zjistit, jaké mají jednotlivé věkové skupiny 
informace, nakolik rozumí obsahu a pojmům, které se 
v médiích velmi často objevují, i jak různě staří účast-
níci vnímají město, ve kterém bydlí.

V některých školách a školských zařízeních existují 
a fungují žákovské a studentské rady. Stejně tak i v ně-
kterých městech existují snahy o vytvoření pracovních 
skupin nad rámec klasické struktury místních samo-
správ, ve kterých mohou pracovat všichni, kdo mají zá-
jem o danou problematiku a chtějí přispět ke změně. 
Ve větší či menší míře se jedná o snahu zavést tzv. 
komunitní plánování, které má reagovat na konkrétní 
potřeby obyvatel daného města (např. pracovní skupi-
na řešící koncepci dětských hřišť ve městě…). Co ale 
ve většině případů zcela chybí, je propojení žákovských 
a studentských rad s těmito pracovními skupinami 
vzniklými na základě koncepce samospráv tak, aby 
děti a mladí lidé měli možnost se podílet na změnách, 
které se týkají života v jejich bezprostředním okolí.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Projekt „Můžu jednou fotkou změnit život v Písku? 

– participace a informovanost, cesta k aktivnímu ob-
čanství“ řeší jeden ze základních prvků demokracie 
– možnost vyjádřit svobodně svůj názor na určitou 
věc a zároveň mít možnost podílet se na změně věcí, 
situací a stavů, které se mi nelíbí. Bohužel si pojem 
demokracie vysvětluje mnoho lidí velmi odlišně a záro-
veň ne každé vyjádření vlastního názoru je realizováno 
na demokratickém základě. Cílem projektu je ukázat 
účastníkům cestu, jak správně vyjádřit svůj názor, aby 
byly dodrženy základní principy mezilidských vztahů, 
a zároveň jim umožnit spolupodílení se na změně živo-
ta v jejich městě.

Na základě dostupnosti digitálních fotoaparátů 
a mobilních telefonů s digitálními fotoaparáty u dětí 
a mládeže může každý velmi snadno poukázat na po-
zitiva i negativa v životě našeho města, může se o svůj 

pohled podělit s veřej-
ností, oslovit orgány sa-
mosprávy města a vy-
zvat je ke spolupráci při 
řešení dané problema-
tiky.

V obecné rovině ne-
jde v projektu o proces 
focení, ale o výchovu 
k aktivnímu přístupu 
k dění v našem bezpro-
středním okolí, protože 
lhostejní dospělí a rodi-
če vychovávají sobě podobné děti. Cílem projektu je 
ukázat dětem, že i malý člověk může uskutečnit velké 
věci…

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Obsahovou náplní pilotáže bylo ověření toho, zda je 

možné za pomoci digitální fotografie pořízené buď foto-
aparátem, nebo mobilním telefonem zajistit nápravu si-
tuací a stavů, které se nám, občanům, nelíbí a chceme 
je změnit. Dle prvotního předpokladu jsme chtěli ověřit, 
zda je tato forma participace a výchovy k aktivnímu ob-
čanství vhodná pro cílovou skupinu 8–26 let a zda je 
možné najít cesty, jak nastartovat spolupráci se zástup-
ci města, kteří nám mohou se změnou pomoci (sami ji 
zajistí, předají informace zodpovědným pracovníkům 
nebo nám poskytnou radu, jak postupovat dál).

Před vlastní realizací projektu jsme narazili na je-
den zásadní problém. Vzhledem k tomu, jak byl pro-

gram navržen a postaven, byla hodinová dotace sta-
novena na 16 hodin (dva dny s noclehem), při počtu 
účastníků 15. Při přípravných schůzkách realizačního 
týmu se však ukázalo, že tato varianta je nereálná 
především proto, že při tak velkém počtu účastníků 
by došlo ke značnému omezení diskusního a pracov-
ního prostoru jednotlivých účastníků. Výsledkem bylo, 
že jsme upravili vzdělávací program, přičemž byla do-
držena minimální hodinová dotace (16 hodin) a počet 

účastníků celého projektu (15 osob), 
což pro nás znamenalo, že jsme sku-
pinu rozdělili na dvě části (10 + 6 
účastníků dle navrácených přihlášek) 
a zrealizovali dva programově totožné 
víkendy. Díky tomuto rozhodnutí jsme 
získali čas pro to, aby každý z účastní-
ků měl dostatečný prostor pro vyjád-
ření vlastních názorů a pro komentář 
problematických míst v našem městě.

V následujícím textu najdete shr-
nutý popis obou víkendů. Jelikož byly 
obsahově totožné, uvádíme je pouze 

jednou a případné drobné odchylky zmiňujeme v textu.

prVní blok – já a moje město

 – Cíle: Nastolení neformální atmosféry, seznámení 
účastníků, odbourání ostychu

První programový den jsme zahájili krátkým před-
stavením lektorů i účastníků. Zahráli jsme si několik 
her a aktivit z kategorie „icebreakers“ tak, abychom se 
jednak seznámili a snáze si zapamatovali jména, jed-
nak abychom prolomili prvotní ostych z nového prostře-
dí i nových lidí a zároveň nastolili neformální pracovní 
atmosféru. Vzhledem k tomu, že účastnická skupina 
byla značně různorodá, bylo třeba k práci během celé-
ho víkendu přistupovat s ohledem na potřeby jednotli-
vých věkových kategorií – odlišná schopnost udržet po-
zornost, potřeba delšího času při „psacích“ aktivitách, 
pomocná ruka a vedení při samostatné práci…

Po neformálním začátku jsme účastníkům před-
stavili obsahovou část celého víkendu a přešli jsme 
k vlastní práci, kdy jsme nejprve formou výběru z tříbo-
dové škály získali odpovědi na otázky:

 – Vím, co dělat, když se děje něco, co se mi nelíbí…

 – Vím, jak se můžu podílet na změně…

 – Vím, jak udělat fotku, aby vyjádřila to, co chci…

 – Vím, co je to participace…

Po tomto úvodu jsme si formou brainstormingu vy-
budovali vlastní dokonalé město. Bylo zajímavé sledo-
vat, co jednotliví účastníci považovali za důležité.

blok druhý – já a můj názor

 – Cíl: Zjistit, zda a jaké mají účastníci informace 
o nejrůznějších možnostech vyjádření vlastního 
názoru z pozice občana. Praktický nácvik disku-
se, prosazení vlastního názoru, respektu k ná-
zoru ostatních.

Po krátké přestávce na svačinu jsme se společně 
podívali na to, jak je možné z pohledu „obyčejného“ 
člověka vyjádřit svůj názor na dění ve městě, jaké jsou 
cesty získání podpory veřejnosti či jak je případně mož-
né uvést do pohybu změnu k lepšímu. Zjistili jsme, že 
účastníkům tyto informace buď zcela chybí, nebo jsou 
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značně zkreslené. Tímto jsme se dostali k jednomu 
z cílů projektu – k tomu, jak využít fotografii ke zlepše-
ní života ve městě. Druhou část předem připravených 
prezentací jsme věnovali tomu,

 – kdy můžeme fotografovat – buď předem připrave-
né, nebo impulzivní;

 – jak se na focení připravit;

 – na co si dát pozor…

Následovala modifikovaná hra „Molekuly“, při které 
jsme se rozdělili na tři skupiny – městskou policii, pra-
covníky odboru dopravy a pracovníky životního prostře-
dí. Předem jsme vytipovali tyto tři skupiny, jelikož jsme 
předpokládali, že valná většina fotografovaných míst 
bude spadat do jejich gesce. Rozděleni na tyto skupi-
ny jsme si zahráli několik dalších aktivit, přičemž jsme 
využili vybrané názvy. Následovalo povídání o tom, co 
si myslíme, že jednotlivé úřady řeší. Poté jsme přistou-
pili ke hře „Trosečník“ – individuálně vyberte 10 věcí, 
které budete potřebovat k životu na pustém ostrově. 
Z jednotlivců, kteří samostatně vybrali 10 potřebných 
věcí, jsme utvořili dvojice a potom trojice, přičemž jsme 
snižovali počet věcí, které na ostrově mohou mít – nej-
prve 7, pak 5. Cílem bylo naučit děti diskutovat a pro-
sazovat vlastní názor za dodržení základních principů 
komunikace a respektu k ostatním. Zajímavé bylo hod-
nocení výsledků a sledování preferencí potřeb nutných 
k přežití pro některé z účastníků.

Vzhledem k tomu, že již byla patrná únava a pokles 
soustředění na většině zúčastněných, ukončili jsme 
dopolední blok a společně se vrhli na oběd.

blok třetí – co chceme změnit?!
 – Cíl: Fotografování 

míst, která chceme 
změnit. Prezentace 
pořízených fotogra-
fií – pohledu – před 
skupinou a jeho ob-
hajoba při následné 
diskusi.

Siesta byla ve znamení 
netradičních deskových her. 
V odpoledních hodinách 
jsme pokračovali v progra-
mu dle návrhu. Trochu jsme se rozhýbali a potom za-
čali diskutovat o tom, co je cílem dalšího bloku – cesta 
do terénu a fotografování míst, která chceme změnit.

Po nutné přípravě na pobyt venku jsme si opět za-
hráli několik pohybových her v prostranství před klu-
bovnou a po skupinkách se vypravili různými směry 
na průzkum města a s cílem fotit, fotit a zase fotit. Do-
spělí v této fázi fungovali spíše jako průvodci a rádci, 
přičemž měli za úkol zasahovat do toho, co děti fotí, co 
možná nejméně a spíše si s dětmi o cílech vyfocených 
míst a situací povídat.

Po návratu jsme za asistence dětí a ve spolupráci 
s nimi přehráli pořízené fotografie do notebooku. Sna-
žili jsme se jim ukázat a prakticky naučit způsoby, jak 
to lze provést (kabel, čtečka karet). Následovala část, 
kdy nám každý z účastníků představil a okomentoval 
vše, co se mu podařilo vyfotografovat. Všechna mís-
ta–případy jsme během prezentace zaznamenávali 
a zkoušeli jsme diskutovat o tom, co dělat pro změnu 
k lepšímu. Především pro mladší účastníky byla práce 
s fotoaparátem velmi atraktivní, tak se mnohdy neu-
bránili a fotili i věci mimo náš hlavní cíl – například 
líbající se milence, vlastní boty…

Prezentační část byla velmi dlouhá a z pohledu udr-
žení pozornosti značně náročná – museli jsme udělat 
několik přestávek. Byl tak potvrzen náš předpoklad 
a správnost rozhodnutí, které se týkalo rozdělení skupi-
ny účastníků a realiza-
ce dvou víkendů místo 
jednoho. Na druhou 
stranu bylo na všech 
zúčastněných znát, 
že se snaží o serióz-
ní prezentaci i disku-
si nad tím, jak docílit 
změny. I přes to, že jsme se snažili dodržet nastavený 
harmonogram, bylo třeba posunout čas večeře zhruba 
o hodinu.

Po večeři jsme se zaměřili na techniku fotografová-
ní. Hledali jsme odpověď na to, jak udělat fotku, aby vy-
jádřila to, co chceme, aby splňovala základní principy 
dobré fotografie, aby bylo na první pohled patrné, kde 
byla pořízena apod.

blok čtVrtý – co na to město?
 – Cíl: Odstranění bariér při diskusi s dospělým. Uvě-

domění si nutnosti ověření informací a nutnosti 
pohlížet na problém z několika úhlů pohledu.

V této části jsme v našem pracovním a diskusním 
kruhu přivítali zástupce městských institucí, jako jsou 
městská policie či odbor dopravy městského úřadu. 
Obsahem tohoto setkání byla diskuse nad několika vy-
branými fotografiemi, které jsme volili tak, aby obsáhly 
co největší množství problematických situací a sta-
vů viděných očima účastníků. Diskuse byla zajímavá 
a podnětná, i když někdy jsme mohli mít pocit bezmo-
ci, že to, co jsme vyfotili, změnit nejde. Velice proble-
matická byla situace týkající se parkování na sídlištích 
a umístění přechodů pro chodce, kdy jsme se dověděli, 
že ne všechna řešení, která jsou na první pohled jed-
noduchá, jsou ta nejlepší a možná. Na druhou stranu 
se nám podařilo upozornit na situace, u kterých byla 
náprava možná téměř okamžitě (např. velké množství 
střepů v okolí kontejneru na sklo, špatné umístění do-
pravní značky, která byla navíc vybledlá…). Povídání se 
rozproudilo velmi dobře, jelikož se týkalo konkrétních 
situací a zkušeností i těch nejmladších účastníků. Do-
stali jsme se i k tomu, jak se zachovat v dalších situa-

cích, kdy focení není možné (kdy by mohlo být nebez-
pečné). Bylo vidět, že všichni mají k danému tématu 
co říct.

blok pátý – po práci legraci!
Tato část byla v duchu odpočinku a zábavy, kdy 

jsme po ukončení diskuse a rozloučení se s hosty zre-
alizovali „velkoplošnou projekci“ sledovanou ze spacá-
ků (vyhrál film Šmoulové).

blok šestý – „den už se sešeřil, už jsme si dost 
užili, tak hajdy do peřin – Vlastně spacáků…“

blok sedmý – bez práce nejsou koláče

 – Cíl: Praktické využití získaných znalostí a doved-

ností

Některým z nás šlo vstávání hodně těžce. Na dru-
hou stranu nás přivítal slunečný den, který sliboval 
příjemné podmínky pro další práci. Po snídani jsme si 
zahráli pár drobných her, např. Gordický uzel a Měs-
tečko Palermo, a vrhli se znovu s chutí do práce. Celý 
dopolední blok byl věnovaný tomu, abychom fotografo-
vali problematická místa tak, aby na jediné fotce bylo 
patrné, kde byla vyfocena a co jsme konkrétně fotili. 
V některých případech to byl skutečně oříšek. Důraz 
jsme kladli na to, aby byl patrný rozdíl mezi „nekvalitní“ 
a „nekonkrétní“ fotkou z předchozího dne oproti fotce 
nové, u které jsme se prakticky snažili aplikovat nově 
získané znalosti a dovednosti. Snažili jsme si vzpome-
nout na vše, co bylo již řečeno, a hledali jsme znovu 
cesty řešení. Ani tady jsme se neubránili množství foto-
grafií mimo téma.

Jako doporučení do budoucna bychom chtěli uvést, 
že tento blok je možné zkrátit, protože mnohé z toho už 
bylo řečeno a místy bylo náročné účastníky motivovat.

Abychom dostáli svému slovu a lidovému rčení, do-
šla řada i na koláče.

blok osmý – a jdeme do finále

 – Cíl: Týmová spolupráce, komunikace v týmu. Jak 
a s kým můžu participovat.

V této části programu jsme se věnovali finální úpra-
vě fotografií, jejich výběru a přípravě výstavy. Tato část 
proběhla v duchu individuální práce, neboť jsme s jed-
notlivými účastníky procházeli pořízené snímky a tvo-
řili výběr. Pro ostatní byl připraven doplňkový program 
ve formě promítání internetových prezentací, netradič-
ních deskových her apod.

Po ukončení práce jsme si vyslechli poslední poví-
dání o tom, jak s fotkami dále pracovat, jak je upravo-
vat, archivovat atd.

Celý náš víkendový pobyt uzavřel blok věnovaný in-
formacím o dalším průběhu projektu. Zpočátku jsme 
se zaměřili na shrnutí programu obou dnů, přičemž 
jsme se opět vrátili k otázkám:

 – Co je to participace?

 – Proč být aktivní a všímat si okolního dění?

 – Co dělat, když se děje to, co se mi nelíbí?

 – Kam se můžu obrátit s žádostí o pomoc a radu?

Diskuse na toto téma probíhala společně s prací 
na flipchartu, kde jsme vyznačovali cesty a možnos-
ti, které můžeme, jako aktivní obyvatelé Písku, využít 
k prosazení změny. Účastníci také dostali informace 
o tom, že vznikl prostor na webu, kde budou jejich fot-
ky umístěné a kam bude možné posílat další ke zve-
řejnění.

Na úplný závěr jsme znovu prošli otázky, které jsme 
si položili první den dopoledne před začátkem progra-
mu. Potom každý z účastníků vyplnil krátký dotazník, 
který nám přinesl zpětnou vazbu o naší práci během 
víkendu z pohledu účastníků.

blok deVátý – web a VýstaVa

Naším původním záměrem bylo uspořádat výstavu 
fotografií v prostorách knihovny. Bohužel nikoho z reali-
začního týmu nenapadlo, že se program výstav v chod-
bách knihovny plánuje s ročním předstihem. Na dru-
hou stranu jsme ale společnými silami našli daleko 
lepší a efektivnější způsob, jak prezentovat výsledky 
projektu. V našem městě se každoročně zahajuje tu-
ristická sezona víkendovou akcí „Cipískoviště“. Naše 
sdružení PS Tábornický klub Písek o.s. již několik let 
spolupracuje na organizaci akce Pohádkový les – za-
měřené na rodiny s dětmi, která je součástí celoměst-
ského programu. Jelikož se každoroční návštěvnost 
pohybuje v rozmezí 500 až 800 platících dětí, je při-
bližná účast zhruba 1000 až 1500 osob (dětí s dopro-
vodem dospělých). Po dohodě s ostatními organizátory 
jsme proto umístili výstavu do prostoru startu – čekání 
ve frontě na startovní kotoučky si lidé zkrátili pohle-
dem na snímky města očima účastníků projektu.
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Součástí projektového záměru byla i beseda nava-
zující na uspořádanou výstavu. I přes naši veškerou 
snahu bohužel nikdo nepřišel.

Webové stránky našeho projektu tak, jak byly v návr-
hu, by sice byly fajn, ale nám se podařilo při pracovních 
schůzkách vymyslet způsob, jak o projektu informovat 
a případně i zapojit více lidí. V našem městě existu-
je portál Písecký svět, který má dobrou návštěvnost 
a sledují ho jak občané, tak úředníci a zástupci sa-
mosprávy (www.piseckysvet.cz/klice-pro-zivot/). Proto 
jsme po dohodě nechali vytvořit samostatnou záložku 
Klíčů pro život. Jelikož jsme v průběhu práce na projek-
tu nedokázali najít způsob, jak zamezit anonymnímu 
„udávání“ konkrétních osob (focení člověka bez jeho 
souhlasu není ze zákona možné), nemohli jsme strán-
ku připravit tak, aby si každý mohl fotku samostatně 
nahrát. Vznikla proto e-mailová adresa zmenpisek@
seznam.cz, kam může kdokoli fotku s krátkým komen-
tářem poslat, a v případě, že bude splňovat legislativní 
normy, nebude nic bránit jejímu zveřejnění. V průbě-
hu jsme sice narazili na několik technických problémů 
jako špatný formát materiálů k uveřejnění, ztráta dat 
– tudíž hora další práce nanovo, nicméně jsme se díky 
tomu i my hodně naučili.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Z pohledu závěrečného hodnocení pilotáže vzdělá-
vacího programu můžeme konstatovat, že se projekt 
podařil, což dokládají výsledky zpětných vazeb jak ze 
strany účastníků, tak i ze strany hostů. Realizace se 
téměř nelišila od navrženého plánu. Pro další aplikaci 
vzdělávacího programu bych se ale přikláněla k něko-
lika úpravám:

 – Užší specifikace cílové skupiny – měli jsme velký 
věkový rozptyl.

 – Jak jsme při diskusích a běžné komunikaci 
s účastníky zjistili, těm mladším (zde je to po-
chopitelné), ale hlavně těm starším chybí pře-
hled a informace o tom, jak funguje městská 
samospráva. Při další realizaci bych zcela urči-
tě zařadila samostatný blok, který by účastníky 
do této problematiky uvedl ucelenější formou.

 – Dále bych na základě zkušenosti z pilotáže pro-
gram realizovala ve skupinách do 10 osob, a to 
především u mladších dětí. Vyšší účast by při 
prezentaci fotografií byla neúnosná.

 – Dále se ukázalo, že pojmy jako petice, demon-
strace aj. účastníci znají převážně pouze jako 
pojem. Mnohdy nemají vůbec tušení proč, za ja-
kých podmínek, jak, kdy, kdo…

 – U výstavy je důležité najít způsob, jak nenásilnou 
formou oslovit širokou skupinu osob, kdy nikdo 
nikam nemusí cíleně chodit – viz naše řešení 

s výstavou.

 – Pokud bychom projekt realizovali znovu, uspo-
řádáme výstavu s besedou jako vyvrcholení 
semináře, kdy budou k účasti vyzváni prioritně 
rodiče. Druhou variantou je uspořádání výstavy 
s besedou ve spolupráci s některou z místních 
základních škol.

Pokud pracujete s věkově velmi rozmanitou skupi-
nou, je možné program realizovat tak, jak je navržen, 
přičemž je kladen důraz na spolupráci mladších dětí 
s těmi staršími. Myslím, že můžeme konstatovat, že 
se osvědčil a splnil cíle i očekávání, která jsme před 
jeho zahájením měli. Pokud ale máte věkově pospo-
litější svěřence, přikláněla bych se k tomu, aby došlo 
k úpravám a doplnění navržených činností s ohledem 
na jejich stáří, schopnosti i vědomosti.

4. Vyjádření supervizora
Projekt hodnotím jako zdařilý. V rámci celého pro-

gramu se dětem dostalo širokého zapojení a možnosti 
samostatně rozhodnout o tématech, která byla násled-
ně řešena. Zároveň byl program po pedagogické strán-
ce pokryt velmi dobře a případné problémy řešil pruž-
ně a rychle. Realizátor využil svých zkušeností s prací 
s mládeží i dospělými, a vytvořil tak další velmi přínos-
ný vzdělávací program.

„CO S NÍM?“ – VYUŽITÍ VOLNÉHO PRO-
STRANSTVÍ MEZI ŠKOLOU A ŠKOLKOU 

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Celkovým cílem tohoto programu bude připomenout tento pro-
stor zastupitelům, občanům, dětem i pedagogickým pracovníkům 
a za spolupráce všech těchto skupin dojít ke smysluplnému využití 
tohoto místa.

kompetence k učení:
 – Dát dětem příležitost podílet se na plánování budoucnosti pro-

stranství, které je jim myšlenkově nejbližší.

 – umožnit jim poznávat smysl plánování a jeho cíl;

 – umožnit dětem samostatně pozorovat a získané výsledky pak 
posuzovat a využívat v budoucnosti;

 – dát dětem příležitost klást otázky a hledat na ně odpovědi;

 – rozvíjet u nich schopnost aktivně si všímat, co se kolem nich 
děje;

 – dát dětem příležitost prožít radost z toho, co samy dokážou 
a zvládnou.

kompetence komunikatiVní:
 – Naučit se formulovat své myšlenky a názory a účastnit se dis-

kusí s dospělými;

 – naslouchat promluvám druhých, vyjadřovat vlastní pocity a také 
kvalitně spolupracovat ve skupině.

kompetence sociální a personální: 
Sociální kompetence se naplnila při spolupráci ve skupině. Společ-
ně s pedagogy, zastupiteli a ostatními občany jsme dali dětem pří-
ležitost:

 – vytvářet pravidla v týmu;

 – přispívat k diskusi v malé skupině i k debatě celého kolektivu;

 – utvářet příjemnou atmosféru v týmu, na základě ohleduplnosti 
a úcty při jednání s druhými lidmi;

 – upevňovat mezilidské vztahy a podílet se na utváření příjemné 
atmosféry ve skupině;

 – přijímat a plnit zodpovědně svěřené úkoly;

 – rozvíjet zájem o druhé i o to, co se kolem nich děje, a být otevře-
ný k aktuálnímu dění ve vesnici.

kompetence občanské:
Cílem bylo naučit děti:

 – respektovat a ocenit historii a tradice naší vesnice (např. histo-
rie rychty);

Autorka
Iva Skalická

Supervizor vzdělávacího programu
Ing. Věra Slezáková

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Školní družina při Základní a mateřské 
škole Rudoltice

Klíčová slova
anketa, kulatý stůl, výchova dětí k aktiv-
nímu občanství, plánovací víkend, ma-
keta budoucího prostranství
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 – informace o správném a zodpovědném zapojení 
občana při pohledu do budoucnosti.

kompetence k řešení problému:
Mládež měla možnost:

 – rozvíjet na základě plánování činnosti, kde využije 
vlastního úsudku;

 – obhájit i zhodnotit každé své rozhodnutí ve sku-
pině;

 – hledat konečné řešení problému (při setkání u ku-
latých stolů nebo na plánovacím víkendu).

kompetence pracoVní:
Děti byly vedeny tak, aby:

 – uměly spoluvytvářet některá pravidla, na plánova-
cím víkendu to byla například bezpečnostní pra-
vidla (práce s pletivem, štípačkami, nůžkami,…);

 – mohly rozvinout schopnost adaptovat se na změ-
něné pracovní podmínky.

kompetence k tráVení Volného času:
Dětem jsme umožnili získat dovednosti a schopnosti:

 – účelně využívat, organizovat a řídit volný čas a re-
spektovat při jeho trávení názory druhých obča-
nů;

 – trávit volný čas mnoha způsoby a prožívat zajíma-
vý, zábavný a poučný čas v různém prostředí;

 – vytvořit ve volném čase i něco smysluplného pro 
sebe a ostatní obyvatele vesnice;

 – rozvíjet vztahy – vzájemné kamarádství, které se 
při projektu prohloubily (především při plánova-
cím víkendu).

Východiska PDP

Nevyužitý prostor mezi školou a školkou a zapojení 
dětí do rozhodování o jeho využití.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Využití prostranství mezi školou a školkou předsta-

vuje vzdělávací program, v rámci kterého se autorka 
pokusila zavést do života obce komunikaci dětí se 
zastupiteli, občany a pedagogy. Zvolila k tomu místo, 
které je blízké nejenom srdci dětí, ale i srdci ostatních 
obyvatel Rudoltic. Nenásilnou formou tak měly děti 
možnost diskutovat se všemi již zmíněnými skupinami 
lidí. Děti byly seznámeny s historií tohoto prostranství 
a společně s pedagogy školy vytvořily maketu, návrh 
možného budoucího využití tohoto prostranství.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Mé dlouholeté zkušenosti v oblasti zájmového vzdě-

lávání dětí a mládeže a nemilé zkušenosti s politickou 
kulturou v celé naší republice mne vedly k tomu, abych 
napsala vzdělávací program, který by umožnil mladé 
generaci a hlavně dětem vstoupit do století aktivních 
občanů, vracejících se k odkazu Václava Havla. A kde 
s tímto odkazem začít jinde než právě u dětí, u naší 
budoucnosti. Zabývala jsem se v tomto smyslu nápa-
dem, jak tedy posunout tuto vesnici do 21. století. Pak 
jsem si uvědomila, že minimálně posledních 15 let 
se na zbytku prostranství mezi školou a školkou, kde 
je nyní nevyužitá louka, několikrát plánovala stavba. 
Z této stavby posléze, ať už z politických, nebo čistě 
osobních důvodů, vždy sešlo. Přišlo mi tedy vhodné vy-
užít právě tento prostor, mimochodem území po bývalé 
rudoltické rychtě, k naplnění jeho historického odka-
zu, a dát tak dětem i občanům Rudoltic možnost ak-
tivně se podílet na plánování jejich budoucnosti. Práci 
na vzdělávacím programu jsem uvítala jako skvělou 
možnost zvýšit odpovědnost dětí a později i dospělých 
za svůj rozvoj a za budoucnost své vesnice.

Vzdělávací program byl koncipován do celého škol-
ního roku a cílovou skupinou se staly děti a mládež 
ve věku 5–15 let. Rozhodla jsem se spojit názory těch-
to věkově odlišných skupin dětí a mládeže z důvodu 
většího množství nápadů, které mohou vzniknout při 
setkání. Dalším důležitým momentem bylo zapojení 
i ostatních skupin obyvatelstva do celého programu. 
Harmonogram vzdělávacího programu by se dal shr-
nout do těchto tří bodů.

1. Motivace dětí a mládeže

2. Seznámení s tématem

3. Hlavní fáze realizace

1. motiVace dětí a mládeže

Ihned v září 2011 jsme se s dětmi ze školní družiny 
pustili do vypracovávání ankety, kterou v říjnu dostali 
do svých domácností všichni rudoltičtí občané.

Několik hodin strávily děti nad přípravou fotografií 
a anketních krabic. Nemalý čas jim zabralo také určit 
místa, kde bude probíhat sběr těchto lístků. Děti kra-
bice nádherně vybarvily a bylo na nich vidět, že tato 
práce v nich vyvolává pocit rovnocennosti s dospělý-
mi obyvateli Rudoltic, pro které byly otázky připraveny. 
A právě názory jejich rodičů, prarodičů a známých byly 
rozhodujícím motivačním prostředkem při utváření mí-
nění našich dětí. Anketa vyvolala velké ohlasy, a stala 
se tak úspěšným začátkem celého programu.

2. seznámení s tématem

Seznámení dětí s tématem bylo už úkolem všech 
pedagogických pracovníků školy. Od října probíhaly 
na půdě školy, školky a především školní družiny růz-
né podpůrné akce. Pedagogové dětem vyprávěli o tom, 
jak je důležité pro společnost, aby každý z nich měl 
svůj názor, jak je důležité plánovat budoucnost prostře-
dí, ve kterém žijí, plánovat budoucnost jejich vesnice. 
Dále pak byly děti seznámeny s tím, jakou historii má 
toto místo. Pro mnohé z nich bylo velkým překvapením, 
že na tomto prostoru stála po mnoho staletí rychta. 
Seznámily se tak i s některými dobovými fotografiemi, 
i s nedávnou minulostí tohoto prostranství. Důležitým 
momentem v této fázi bylo zakoupení videokamery z fi-
nančních prostředků tohoto programu. Dětem jsme tak 
dali příležitost celý program elektronicky zaznamenávat.

3. hlaVní fáze realizace

a) anketa

Hlavní fáze realizace vzdělávacího programu začala 
sběrem dat z ankety a především zpracováváním těch-
to dat samotnými dětmi pod vedením paní vychovatel-
ky Mgr. Michaely Beranové a Pavlíny Vojtíškové. Jak již 
bylo zmíněno, anketa zjišťovala možnosti budoucího 

využití volného prostoru mezi školou a školkou u ob-
čanů obce Rudoltice. Do rudoltických domácností bylo 
rozdáno 700 anketních lístků a vrátilo se nám jich cel-
kem 73. Dříve, než jsme tuto anketu vyhodnotili, jsme 
byli zrazováni před pravděpodobně malou návratností 
dotazníku, všeobecně odůvodňovanou nezájmem lidí 
o veřejné dění, strachem vyjádřit se veřejně (ač ano-
nymně), ale i znechuceností lidí do čehokoliv investo-
vat čas. 73 odevzdaných anketních lístků se tak stalo 
vcelku reprezentativním vzorkem obyvatelstva, kte-
rý jsme náhle měli k dispozici. Děti ze školní družiny 
v rámci svého volného času taktéž zpracovaly přehled-
nou tabulku, kde se můžeme přímo dozvědět četnost 
odpovědí na anketní dotazy.

Z výsledků ankety jasně vyplývá, že prostranství 
mezi školou a školkou se zdá občanům nevyužité (42 
hlasů) a nezajímavé (12 hlasů). Přesto působí místo 
upraveně (24 hlasů). Tři čtvrtiny odpovídajících prochá-
zejí okolo daného místa několikrát do týdne, je to pro 

ně tedy místo důvěrně známé a důležité. Většina ze 
zúčastněných si myslí, že by místo mělo sloužit převáž-
ně dětem, ať už ke sportování, odpočinku, ke kultuře 
nebo jako místo pro novou školní družinu. Ojediněle 
se objevily i názory pro výstavbu obchodního centra 
a parkoviště.

Poté, co byly známy výsledky tohoto šetření, s nimi 
byli seznámeni nejenom obyvatelé vesnice, ale i hlavní 
političtí přestavitelé obce, kteří byli informováni o vý-
sledcích celého programu průběžně a neprodleně.

b) literárně-VýtVarná soutěž

Další nemálo důležitou akcí, která probíhala na půdě 
celé Základní školy a mateřské školy Rudoltice v rámci 
tohoto programu, byla literárně-výtvarná soutěž, kdy se 
podařilo zapojit do programu téměř všechny děti školy 
a školky, nejen ze školní družiny. Motivací všech bylo, že 
všechny děti, které se zúčastnily, mohly dostat nějakou 
odměnu. Od listopadu potom děti své nápady s využitím 
prostoru mezi školou a školkou přenášely na papír. Men-
ší děti kreslily a větší psaly. Vzniklo tak mnoho krásných 
prací, které si mohli všichni prohlédnout při debatním 
odpoledni, v únoru 2012, u „kulatého stolu“. Tyto práce 
byly také hlavním těžištěm při závěrečné výrobě make-
ty. Děti byly také velmi pěkně za tato literárně-výtvarná 
díla oceněny. I díky těmto odměnám byly motivovány 
k velkému zapojení do dalších diskusí. Velká radost dětí 
z těchto dárečků, které dostaly všechny za svou snahu, 
dávala tušit, že se jich u kulatého stolu sejde asi mnoho. 
A skutečně se tak stalo.

c) kulatý stůl

Setkání u kulatého stolu se konalo 10. února 2012 
na půdě rudoltické mateřské školy. Ihned po příchodu 
k diskusním stolům všichni zúčastnění určitě pochopi-
li, že tato akce patří především dětem. U vchodu je při-
vítalo mnoho středoškoláků, z velké většiny nedávných 
absolventů naší školy. Další názornou ukázkou toho, že 

tento den patřil především dětem, bylo, že jak dospělí, 
tak i děti se posadili k nízkým stolečkům a židličkám, 
na kterých každý den sedají jejich kamarádi, malí ško-
láčci. U jednoho takového stolečku potom diskutovali 
mezi sebou děti, zaměstnanci školy, občané a potěšila 
nás také více jak 80% účast rudoltických zastupitelů.
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Na začátku tohoto setkání jsem všem zúčastněným 
představila historii prostranství a na dataprojektoru 
jsem promítla dobové fotografie tohoto místa, kde se 
v dřívějších dobách nacházela rychta. Připomněla jsem 
všem diskutujícím, že minimálně posledních 15 let se 
na tomto zbytku prostranství po staré rudoltické rych-
tě několikrát plánovala stavba, ze které posléze vždy 
z nějakého důvodu sešlo, a že právě v důsledku toho 
nyní vznikl v rudoltické škole nápad pokračovat s tě-
mito smělými plány a posunout tak tuto vesnici do 21. 
století. Do století aktivních občanů, vracejících se k od-
kazu Václava Havla. A kde s tímto odkazem začít jinde 
než právě u dětí, u naší budoucnosti!

Vedení a facilitování celého jednání se ujali zkušení 
facilitátoři. Zadali otázky vztahující se k využití louky 
mezi školou a školkou jednotlivým stolkům. Dospělí 
a děti společně zpracovávali odpovědi a dětský zá-
stupce je za pomoci pedagoga vždy přednesl ostatním. 
U „kulatého stolu“ také bylo možno zhlédnout výstavu 
prací z literárně-výtvarné soutěže.

Tato akce se povedla, děti a snad ani dospělí ji ne-
brali pouze jako hru. Od kulatého stolu jsme měli mož-
nost odejít buď všichni jako vítězové, nebo všichni jako 
poražení. A i přestože některá média v našem okrese 
přinesla rozporuplné reakce z řad vedení naší obce (viz 
odkaz dole), myslím si, že se nám všem podařilo opus-
tit debatu hrdě se vztyčenou hlavou.

U kulatého stolu diskutovalo minimálně 70 osob 
a pro nás velmi pozitivní informací bylo, že se zde všich-
ni zúčastnění cítili bezpečně a dobře, nikdo nenazval se-
zení ztrátou času. A jaká témata byla diskutována? Nej-
prve si zúčastnění povídali na téma běžné – co budou 
dělat zítra. Tato aktivita byla vhodná na tzv. prolomení 
ledů. A dále už navazoval skutečný rozhovor na témata 
dopravy, ekologie, co s místem u školy a školky, které 
akce by se jim nejvíce líbily, a nakonec i velmi důležitá 
součást všech aktivit – kde na to vzít. Překvapila nás 
ochota dospělých „udělat si čas“, obrovské zapojení 
a spousta nápadů dětí. Témata, která se objevovala 
u kulatého stolu, jsou taktéž součástí přílohy.

d) plánoVací Víkend

Týmová práce u kulatého stolu děti nadchla, a tak 
nebylo divu, že se jich na plánovací víkend přihlásilo 
více jak 40. Bohužel jsme museli z finančních důvo-
dů vybrat pouze 20 dětí, které jely vytvořit konečný 
výsledek tohoto vzdělávacího programu, maketu, verzi 
budoucího prostranství tak, jak ho vidí rudoltické děti. 
Druhý březnový týden roku 2012 jelo 20 vylosovaných 
žáků rudoltické školy na víkendový pobyt, který nám 
všem zpestřil začátek jarních prázdnin.

Turistická základna ve Strážné se stala v sobotu 10. 
března 2012 naším prozatímním útočištěm. Zde jsme 
se snažili všichni společně přenést nejen dětská přání 
spojená s tímto prostorem do „3D podoby“. A tak za-
čala vznikat maketa prostranství. Jedna skupinka dětí 
pod vedením odborné pracovnice začala ztvárňovat holý 

podklad z pletiva na králíkárny, druhá skupinka pod ve-
dením další lektorky začala vytvářet budovu školy a po-
slední část dětí zpracovala budovu školky a školní jídel-
ny. Práce trvala až do pozdních nočních hodin a kolem 
23. hodiny už zůstalo u práce jen pár odvážlivců, kteří 
vydrželi, i když se všem chtělo již spát.

Plánovací víkend pokračoval pracovní nedělí, kdy 
jsme už od rána vybarvovali vzniklé domy a celé pro-
stranství. A u této práce začala největší diskuse dětí 
o tom, co by si vlastně přály právě ony na tomto pro-
stranství mít. Při pohledu na maketu bylo totiž zřejmé, 
že vedle školy vznikla velká budova, která byla celá 
prosklená, a bylo jasné, že jde o nějakou přístavbu ško-
ly. Děti, které se účastnily tohoto plánování, totiž vyjá-
dřily v tuto chvíli své největší přání. Tím přáním, které 
zaznamenaly na maketu, bylo – mít u školy především 
novou školní družinu. Dle jejich vyjádření v současné 
době ve družině nic jiného nedělají, než „že se převlé-
kají a někam pořád odcházejí a přicházejí“. Na nynější 
školní družině jim vadí i to, že skupina mladších dětí 
pobývá pouze v prostorách jedné ze tříd a druhá sku-
pina dětí pobývá v prostorách na Obecním úřadě v Ru-
dolticích. A tady jim zase nejvíce chybí okna. Děti by 
chtěly, aby družina byla u školy a měla své zvláštní pro-
story, a tak si tyto prostory udělaly aspoň na maketě při 
tomto víkendu. Dále se rozvinula debata o tom, co by 
do družiny chtěly, co jim tam chybí.

Celou práci na maketě jsme dokončili v neděli 
v podvečer a v pondělí dopoledne jsme opustili spo-
lečně Strážnou a vydali se zpátky do Rudoltic. Bohatší 
o nové zážitky a s modelem celého prostranství a jeho 
budoucím možným využitím, jak ho vidí děti.

e) přijetí usnesení na zastupitelstVu

Dne 19. dubna 2012 proběhlo v Rudolticích za-
sedání obecního zastupitelstva a zde vystoupila zá-
stupkyně poskytovatele s prezentací výsledků tohoto 
vzdělávacího programu a předložila v souvislosti s ne-
využitým prostranstvím mezi školou a školkou tento 
návrh na usnesení, který byl posléze všemi přítomnými 
zastupiteli přijat.

Návrh na usnesení: Obecní zastupitelstvo se se-
známilo se závěrečnou zprávou, která bude výstupem 
pro zpracování příkladů dobré praxe, a bere na vědo-
mí výsledky projektu „Klíče pro život“, registrační číslo: 
CZ.1.07/4.1.00/06.0011, vzdělávací program s ná-
zvem Využití prostranství mezi školou a školkou – „Co 
s ním?“.

Na tomto jednání byla také vystavena maketa celé-
ho diskutovaného prostoru. Zastupitelé i občané, kteří 
se veřejného zasedání zúčastnili, projevili o její zhléd-
nutí a vývoj značný zájem.

Teď už bude záviset pouze na obecních zastupite-
lích, jak naloží s těmito nápady, které vznikly v hlavách 
dětí, a jak jich budou umět využít. Budou-li mít pocho-
pení pro tato dětská přání, budou v očích dětí opravdu 

těmi, kteří dovedou naslouchat, a hlavně těmi, kteří 
tato přání umějí zrealizovat! Myslím, že soutěže, kulatý 
stůl a veškerá diskuse o místě mezi školou a školkou 
splnila svou „historickou úlohu“, jako tomu bylo v dáv-
ných dobách, kdy zde rychtář hájil pravdu a lásku vítě-
zící nad lží a nenávistí!

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Vzdělávací program o využití prostranství mezi ško-
lou a školkou byl koncipován pro široké spektrum ob-
čanských názorů. Měli jsme zde možnost vyslechnout 
názory dětí z mateřské, základní, ale i střední školy. 
Tyto postřehy jsme mohli konfrontovat také s míněním 
dospělých účastníků programu. Spousta nápadů dětí 
a velká chuť všech účastníků programu diskutovat 
o nevyužitém prostoru mezi školou a školkou nás vel-
mi mile překvapila. Tento neutuchající elán byl pro nás 
obrovským překvapením a zaujetí všech přičítáme pře-
devším tomu, že se nám podařilo přesvědčit mládež 
o smysluplnosti tohoto participačního plánu.

Dali jsme dětem na chvíli možnost stát se rovnocen-
nými partnery svým učitelům, rodičům, prarodičům, 
a dokonce i politickým představitelům jejich vesnice. 
Přes tyto kladné odezvy nás naopak nemile překvapila 
rozporuplná reakce z řad vedení obce, která vznikala 
především na začátku programu a souvisela patrně 
s tím, že starostka obce byla komplexně informována 
o programu až po zveřejnění ankety. Nechtěla využít 
možnosti další prezentace programu od nezávislého 
odborníka z oblasti participací. Starostka obce trvala 
na prezentaci programu pouze od ředitelky školy, která 
byla v té době mimo Českou republiku. Čekání na ná-
vrat ředitelky bylo zbytečným prodlužováním různých 
nejasností a dezinformací. Některé následující, nesmy-
slné a bezdůvodné obstrukce ze strany obce zapříčinily 
poměrné zpoždění realizace vzdělávacího programu.

Právě v důsledku výše popsaného problému neby-
lo možné navrhnout na dubnovém zasedání zastupi-
telstva 2012 usnesení vyššího řádu, které by nebylo 
jen pouhým konstatováním faktu, že zastupitelé berou 
na vědomí výsledky vzdělávacího programu. Nebylo 
možné doporučit konečné smysluplné využití tohoto 
prostoru, které by bylo přijatelné i pro všechny rudoltic-
ké zastupitele. Ale i přesto je přijaté usnesení nespor-
ným úspěchem programu, vždyť o „zapomenutém“ 
plácku mluvila najednou celá vesnice téměř celý rok. 
A nejenom ona. Jistě výsledky tohoto „našeho snaže-
ní“ nebudou zapomenuty a naváže na ně minimálně 
úsilí některých zastupitelů, kteří program podporovali 
od samého začátku, posunout přijaté rozhodnutí dál. 
Vytvořená maketa a literárně-výtvarné práce budou 
navždy připomínat v naší škole to, že projekt „Klíčů 
pro život“ dal možnost rudoltickým dětem podílet se 
na spolurozhodování o budoucnosti místa, kde žijí.

Elán a nadšení dětí, které jsme měli možnost pozo-
rovat při realizaci programu, nás povzbudilo v tom, že 
to, co děláme, je smysluplné a správné, a v budouc-
nosti bychom na něj chtěli navázat dalšími aktivitami 
v oblasti participativní demokracie. V plánech reali-
zátorů tohoto programu se již rodí myšlenka o dalším 
možném pokračování diskusí a snad i uskutečnění dět-
ských snů v souvislosti s tímto nevyužitým prostorem. 
Ovšem předtím, než tuto ideu uskutečníme, víme, že 
bude nutné nejdříve seznámit s novým nápadem celé 
politické vedení obce Rudoltice.

4. Vyjádření supervizora
Představovaný vzdělávací program považuji za vý-

bornou ukázku tzv. projektového vyučování. Velmi dob-
ře kombinuje takové vzdělávací metody, které umož-
ňují rozvoj klíčových kompetencí s aktivitami prohlubu-
jícími aktivní vztah účastníků k místu. To je skutečný 
základ participace, a tedy i občanských kompetencí, 
které jsou v centru pozornosti tohoto průřezového té-
matu. Velmi oceňuji vhodnou skladbu využitých parti-
cipačních metod, které jsou logicky uspořádané a jdou 
od analýzy problému k návrhům jeho řešení. Výborné 
je to, že realizátoři nezapomněli na důležitost nestran-
ného moderování společenských setkání.

Je vidět, že program představuje pro Rudoltice znač-
ný potenciál a zároveň využívá nadšení a pozornosti 
členů místní komunity i samotných účastníků vzdělá-
vacího programu. V tomto ohledu bych radila v podob-
ných vzdělávacích programech být více opatrný právě 
při jednání s politickým vedením obce ve smyslu vždy 
včasného a jasného projednání a vytvoření „pravidel 
hry“ a informovanosti volených zástupců. Koneckonců 
často leží finální rozhodnutí na jejich bedrech, a pokud 
budou dobře a včas informováni a zapojeni, předejde 
se řadě možných problémů.



JEDEME V TOM SPOLEČNĚ…

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Rozvoj komunikačních dovedností probíhal při vlastním studová-
ní hry, následných zkouškách a posléze při představení. Účastníci 
hry veřejně vystupovali se svou hrou. Osvědčovali si tak kompeten-
ce veřejného vystupování, minimalizaci stresových situací a někdy 
i improvizaci.

Rozvoj povědomí o tom, že je možné se aktivně podílet na dění 
kolem sebe, na veřejném životě a ovlivňovat věci kolem sebe – 
na základě politické satiry, která vyprávěla o moudrém králi, jenž 
vládl pouze sám. Nakonec se to ale veřejnosti přestalo líbit a začala 
se ozývat. Po této hře následovala moderovaná diskuse s radním 
města – ten s účastníky vzdělávacího programu hovořil o tom, co 
se jim ve městě líbí, či nelíbí a zároveň sbíral podněty pro to, co by 
mělo být lépe.

kompetence občanské:
 – Účastník zastává takové postoje, které ho vedou k aktivnějšímu 

zapojení do veřejného života a dění ve společnosti.

kompetence sociální a personální:
 – Účastník je na závěr schopen rozumět pravidlům chování v ko-

lektivu a respektovat je, přispívat k diskusi a respektovat dru-
hé a pravidla slušného vedení diskuse.

kompetence komunikatiVní:
 – Účastník na závěr umí pracovat s hlasem, jeho silou, zněním, 

ale i s tempem řeči, což přispívá ke kultivovanosti a souvislos-
ti jeho běžného projevu.

kompetence k učení:
 – Účastník na závěr umí lépe pracovat s obsahy učení a pamětí, 

je schopný rozvrhnout si učení textu tak, aby si ho snáze za-
pamatoval.

Východiska PDP

Malý zájem dětí o loutkové divadlo ve městě loutek Chrudimi 
a nižší míra zapojení mladé generace do veřejného života. Občanské 
sdružení Artega spolupracuje dlouhodobě s Loutkářským souborem 
Ahoj Chrudim při řadě akcí. A právě tady se zrodila myšlenka spo-
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lečné akce – loutkového divadla a následné besedy 
s politikem.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program Jedeme v tom společně zamě-

řující se na loutkové divadlo byl realizován ve spoluprá-
ci občanského sdružení Artega s víceletým Gymnáziem 
Josefa Ressla v Chrudimi. Jelikož se jednalo o dvě ná-
ročnější hry – 1. Maňáskov (politická satira), 2. Don 
Šajn (hra lidových loutkářů) – byly vybírány děti starší 
(ve věku 12–15 let). Jednalo se o dobrovolný nábor. 
Motivací pro děti byla například účast na krajské lout-
kářské přehlídce, ale hlavně možnost zahrát tyto hry 
svým spolužákům ve škole. Autor her se pokusil probu-
dit a povzbudit v dětech zájem o loutkové divadlo. Za-
čalo to návštěvou loutkářské knihovny, potom sezná-
mením s pohádkovými texty, možností rozvíjet vlastní 
fantazii během hry, smyslovým vnímáním. Vytvořila se 
skupina mladých lidí, která poprvé společně utvořila 
divadelní představení. Byla zde podporována manuální 
činnost, zručnost, fantazie, vtip, ale hlavně kolektivní 
spolupráce.

Hlavní myšlenkou byla ale samotná hra o zapojení 
mladé generace do věcí veřejných. To se uskutečnilo 
politickou satirou. Na tu navazovalo setkání s komu-
nálním politikem a vzájemná rozprava.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Tento program vznikl ve spolupráci s Loutkářským 

souborem Ahoj Chrudim, který poskytl divadelní pro-
story, zázemí a základní loutky. Cílem bylo seznámení 
dětí s výrobou loutek a s jednotlivými druhy loutek, které 
existují. Vyrobit si vlastní kulisy do obou představení, na-
učit se práci s divadelním textem – nej-
dříve čtené zkoušky, potom aranžovací 
zkoušky, dále se naučit vodit samotnou 
loutku. Naším tématem byly dvě loutko-
vé hry.

Cílem bylo motivovat mladou ge-
neraci k zapojení do veřejného života. 
Na tuto skutečnost byla použita nepří-
má metoda. Primárně se totiž jednalo 
o „hraní loutkového divadla“, které 
posílilo vztah mezi vedoucím skupiny 
a dětmi. V druhé fázi se již jednalo 
o přímé zapojení, a to formou dialogu 
mezi dětmi a politikem.

První byla hra maňásková (Maňás-
kov) a druhá byly stojací marionety (Don Šajn). Druhá 
hra byla zařazena z důvodu zaujetí dětí, aby se ne-
jednalo jen o „participační“ pohádku. Příprava probí-
hala v divadelním prostředí, což velmi dobře působilo 
na děti (některé z nich poprvé stály na jevišti). Zkoušky 
probíhaly o víkendech a vlastní představení se odehrá-

vala přímo ve škole (samozřejmě v době vyučování).

Maňáskov – loutkové představení na téma, jak lze 
ve městě měnit věci k lepšímu, pokud se děti chtějí 
zapojit. Šlo o loutkové představení s pohádkovými po-
stavami (např. král–starosta, Mařenka–sekretářka, 
vodník – úředník zodpovědný za vodu, pirát – úředník 
finančního úřadu, ježibaba – paní s žádostí o bydlení, 
Jeníček – pracovník pro mezinárodní vztahy... čert – 
postava z pekla, ale i zástupce voličů, který si odnesl 
krále–starostu do pekla). Po představení byla i diskuse 
s místním politikem, kde se děti mohly samy vyjádřit, 
co je ve městě zajímá (např. cyklostezky, in-line hřiště 
nebo vysoká cena vstupného na koupaliště).

Don Šajn – jedná se o loutkové představení z dob 
lidových loutkářů (nejde o pohádku pro malé děti, ale 
o historickou tragikomedii lidových loutkářů). Jelikož 
v ní „hrály“ loutky profesionálně řešené, tak byly za-
půjčené z loutkového divadla. Hra pojednává o cham-
tivosti a zlosti.

Po těchto představeních následoval kulatý stůl s ko-
munálním politikem. V našem případě radním města. 
Zpočátku se děti ostýchaly zeptat, a proto bylo nutné 
před samotným kulatým stolem dát základní instruk-
ce i komunálnímu politikovi. Velice důležité je vybrat 
vhodného moderátora. V našem případě jsme se ob-
rátili na redaktora rozhlasu, který uměl s dětmi velmi 
dobře pracovat – klást otevřené otázky, získávat názo-
ry, ale i hodnocení na problematiku ve městě.

Zapojení dětí bylo podstatně větší, než se zpočátku 
očekávalo. Důvodem bylo osobní angažování loutko-
herce, který s dětmi trávil velké množství času. Celý 
příklad dobré praxe neskončil jen vznikem samotné 
metodiky, ale děti využily svých schopností i nadále, 
a to při hraní představení při dalších příležitostech 

(ve škole, při akcích).

Celý kolektiv měl jasně a pevně rozdělené role a vy-
žadoval od všech jasný řád a disciplínu. Zvolená forma 
divadla tomu prospěla – bez herce se nedá hrát. Navíc 
samotná pilotáž odbourala prvky individualismu, a na-
opak posílila týmového ducha. Pro návštěvníky před-

stavení totiž existuje jen dobrý, nebo špatný soubor. 
Nikoliv herec, neboť v loutkovém světě vlastně není ni-
kdo na jevišti vidět. Samotný kulatý stůl s radním měs-
ta byl bezproblémový též – diskusi provázel respekt, 
neskákání si do řeči, a děti si tak osvojily pravidla sluš-
ného chování.

Protože obě hry jsou určeny pro diváky od 12 let, pro 
děti–loutkoherce to byl pro začátek větší motivační zájem.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

kladné hodnocení

 – Vytvořila se bezvadná skupina dětí se společným 
nadšením tvořit další loutková představení (pro 
nejmenší diváky).

 – Děti se naučily pracovat s divadelním textem, pra-
covat na výrobě kulis a rekvizit (možnost dalšího 
rozvíjení práce s textem a materiálem pro reali-
zaci divadel).

 – Učení se samotné práci s loutkou (vedení, ukládá-
ní loutek po představení).

 – Děti se naučily divadelní disciplíně (včasná do-
cházka, klid při zkouškách…).

 – Velmi dobrá spolupráce se školou (podpora paní 
ředitelky).

 – Zájem rodičů o aktivity jejich dětí (návštěva před-
stavení).

záporné hodnocení

 – Po loutkovém představení jsme očekávali, že 
bude chuť mít zapojit se i veřejnost – návštěvní-
ci představení. Bohužel se tak nestalo.

4. Vyjádření supervizora
Vzdělávací program si od počátku vytkl za cíl roz-

voj participace a motivování dětí k aktivnímu postoji 
ve veřejném dění novou a neotřelou formou. Realizátor 
výborně využil divadelní představení k aktivizaci oslo-
vené mládeže a k jejímu následnému zapojení do ve-
řejných aktivit ve městě Chrudim. Velmi inovativním 
přístupem tak rozvíjel klíčové kompetence účastníků 
v oblasti komunikace, učení, řešení problémů.
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Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

kompetence k učení:
 – schopnost podílet se na plánování, řízení a organizování vlastní-

ho učení, poznávat jeho smysl a cíl;

 – samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky pak 
posuzovat a využívat v budoucnosti;

 – klást otázky a hledat na ně odpovědi.

Naplňování těchto konkrétních cílů vzdělávacího programu:

Dali jsme dětem příležitost k prožití radosti z toho, co samy doká-
žou, zvládnou, a vedli jsme je vždy k dokončení práce.

kompetence komunikatiVní:
 – schopnost formulovat své myšlenky a názory a účastnit se dis-

kusí s ostatními, porozumění různým typům textů a například 
i obrázkovým tématům;

 – tvořivě využívat získané poznatky ke svému rozvoji a aktivnímu 
zapojení do klubového dění;

 – využívat informací pomocí komunikačních a informačních tech-
nologií pro kvalitní komunikaci se světem.

Naplňování těchto konkrétních cílů VP:

Při různých diskusních akcích mohly děti klást otázky, na které si 
mezi sebou dokázaly odpovědět, a odpovědi hledaly i u dospělých. 
Děti se zúčastnily několika diskusních setkání (kulatý stůl, osvětová 
odpoledne), kde se zapojily do diskusí jak ve skupinách, tak mohly 
vyjádřit svůj názor i individuálně. Při panelových diskusích se učily 
porozumět různým typům textu a obrázkům. Při pravidelných spor-
tovních, pěveckých a jiných soutěžích, které probíhaly v klubu, měly 
možnost naučit se některé poznatky předávat jiným dětem. Na no-
vých počítačích v klubu měly možnost i děti ze sociálně slabších 
rodin naučit se najít a hlavně využívat nové informace.

kompetence sociální a personální:
 – na konci programu byly děti schopny vytvořit pravidla pro bez-

pečnost a kázeň v klubu a dodržovat je.

Naplňování těchto konkrétních cílů vzdělávacího programu:

Sociální kompetence se naplnila při spolupráci ve skupině, spo-
lečně například i s členy organizační sekce klubu. Po celou dobu 
vzdělávacího programu panovala příjemná atmosféra plná nadšení 
a respektu zároveň.

Autorka
Bc. Iva Skalická

Supervizor vzdělávacího programu
Ing. Věra Slezáková

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Dům dětí a mládeže DAMIÁN, Lanš-
kroun

Klíčová slova
prostor setkání, výtvarná soutěž, kurzy 
pro seniory, rukodělné kurzy, sportovní 
a kulturní soutěže, osvětová činnost, 
kulatý stůl

IN
DOOR

OUT
DOOR

Dospělí

Děti

224 h

7-70

723
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kompetence k řešení problému:
 – zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky těchto 

rozhodnutí, schopnost obhájit se;

 – schopnost zvládat problémové situace.

Naplňování těchto konkrétních cílů VP:

Organizační sekce O. K. klubu pomáhala řídit DDM 
a celý otevřený klub především tím, že se stala hybnou 
silou při organizaci veškerých aktivit v tomto klubu. 
V organizační sekci klubu se děti setkávají s různými 
problémy, které se vyskytují při práci s mládeží se spe-
cifickými potřebami ve vzdělávání. Děti z organizační 
sekce i z otevřeného klubu dostaly několikrát možnost, 
v rámci jejich účasti na programu, společně řešit pro-
blémy (např. drobné krádeže, společný úklid klubovny, 
některá nedodržování kázně…) a tyto problémové situ-
ace se snažily vždy společně vyřešit téměř bez zásahu 
dospělých.

kompetence k tráVení Volného času:
 – schopnost účelně využívat, organizovat a řídit vol-

ný čas;

 – rozvíjet nové zájmy, záliby a nadání, účelně vyu-
žívat, organizovat a koordinovat svůj volný čas;

 – rozvíjet zájmy v organizovaných skupinách i indivi-
duálních činnostech;

 – vytvořit něco smysluplného pro sebe. V neposled-
ní řadě jsme rozvinuli i vztahy – kamarádství, 
které se při programu mezi sebou prohloubily.

Naplňování těchto konkrétních cílů VP:

Děti při různých akcích, ale i při normálním chodu 
klubu mezi sebou rozvíjely vztahy. Při rukodělných díl-
nách rozvíjely své zájmy, záliby i nadání. Děti si mezi 
sebou samy pomáhaly organizovat sportovní turnaje, 
především na základě přímého zájmu v danou chvíli. 
Ukázali jsme dětem, že volný čas lze trávit mnoha způ-
soby a že lze prožít zajímavý a zábavný den v prostředí 
klubovny.

Východiska PDP

Vzdělávací program Otevřeného a organizačního 
klubu O. K. vychází z potřeby DDM Lanškroun začlenit 
děti a mládež do řízení zařízení. Vzorem pro realiza-
ci programu byla doporučení Města Lanškroun, která 
vznikla již v minulosti v souvislosti se zřízením nízko-
prahového centra, a v neposlední řadě také neúčast 
dětí ve věku 12 a výše se specifickými vzdělávacími 
potřebami na aktivitách DDM Lanškroun a jejich začle-
nění do volnočasových činností.

V zimě roku 2011 vznikl v Domě dětí a mládeže 
DAMIÁN v Lanškrouně (dále jen DDM) nápad zapojit 
do plánování a organizování aktivit našeho zařízení 
i děti a mládež, návštěvníky našich činností. A pro-
tože již léta trápí DDM nedostatek dětí, které se za-

pojují do činnosti našeho zařízení od 12 let, a téměř 
na všech našich akcích totální absence dětí se spe-
cifickými vzdělávacími potřebami, rozhodli jsme se jít 
cestou vzniku klubu pro lanškrounskou mládež této 
věkové a specifické kategorie na bázi „otevřeného“ 
i „nízkoprahového centra“.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vybudování zařízení pro mládež na bázi „otevřeného 

až nízkoprahového“ centra v Lanškrouně bylo pro toto 
město již nezbytně nutným činem, a proto se autorka 
v rámci participačního programu zaměřila na vznik to-
hoto typu zařízení. Tento klub v našem městě chyběl 
a jeho největším úkolem bylo zapojit skupinky „blou-
mající“ mládeže z ulice do aktivit v této klubovně. Dal-
ším důležitým úkolem bylo také to, aby vznikla organi-
zační sekce tohoto klubu, která bude DDM Lanškroun 
pomáhat organizovat akce v tomto klubu a podílet se 
na spolurozhodování a plánování aktivit v klubovně.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Cílem vzdělávacího programu „Otevřený a organi-

zační klub O. K.“ je vybudování zařízení pro lanškroun-
skou mládež na bázi „otevřeného“ i „nízkoprahového“ 
centra (Otevřený a organizační klub O. K.).

1. přípraVa na oteVření o. k. klubu a zároVeň 
přípraVa programu

a) Výběr místa

Nejprve bylo nutné zajistit místo, kde se neorgani-
zovaná mládež bude setkávat. S pomocí zastupitelů 
města jsme vytipovali místnost, která byla pro klubo-
vou činnost městem Lanškroun zapůjčena. Tento po-
koj se nachází v současném Klubu důchodců, který 
důchodci nevyužívají. Pokoj nám byl posléze od břez-
na 2011 pronajat. Tím začaly přípravy na vybudování 
otevřeného a organizačního klubu, který, podle svých 
prvních počátečních písmen, dostal název O. K. klub.

b) letní propagace činnosti klubu

V létě roku 2011 jsme zahájili zviditelňování budou-
cí práce našeho klubu a uspořádali jsme dvě akce, 
které se vydařily, a byl to celkem povedený start pre-
zentace našeho klubu. Jednalo se o červencový „O. K. 
týden“ a menší srpnový happening „klOKan“.

Aktivity, které byly mládeži nabídnuty, přímo vychá-
zely z potřeb skupiny dětí, pro které byly tyto akce ur-
čeny a pro které byl otevřen od září 2011 O. K. klub. 
Jednalo se o tetování, ohňovou a barmanskou show, 
bowling, kulečník nebo například turnaj ve stolním te-
nise. Návštěvnost „O. K. týdne“ byla 47 dětí, a i když 
by se mohla zdát nízká, vzhledem k tomu, že to byla 
vlastně první organizovaná akce tohoto klubu, jevila se 
jako přiměřená. Potěšující byly velmi pozitivní ohlasy 

od rodičů teenagerů, kteří „O. K. týden“ navštívili.

Druhou organizovanou letní akcí byl minifestival 
klOKan. Cílem tohoto festivalu byla také prezentace O. 
K. klubu a aktivit, které může mládeži v Lanškrouně na-
bídnout. Jednalo se o ukázky break dance, didgeridoo, 
beat boxu, barmanské show, street artu a například 
i různých stylů hudby, jako je reggae, jungle nebo raga-
jungle. Na kl0Kanovi se organizačně podílelo asi 100 
organizátorů, pořadatelů a účinkujících. Akci samot-
nou navštívilo asi 200 osob všech věkových kategorií. 
Na obou těchto akcích většina účinkujících a pořada-
telů vystupovala a pracovala bez nároků na honorář.

c) podpora města lanškroun a VysVětloVání 
fungoVání klubu politickým předstaVitelům města

Celý tento úvodní prázdninový blok financovalo 
Město Lanškroun, které posléze i klub vybavilo po-
třebnými předměty (tři notebooky, herní konzole X-box, 
stolní fotbálek, kulečník, šipky). Mezi některými radní-
mi a zastupiteli našeho města ovšem již tyto úvodní 
akce a vůbec celé budoucí fungování klubu vzbuzovalo 
velké rozpaky a některé doprovodné aktivity nebyly vů-
bec pochopeny. Diskutoval se především prostor, kde 
byl červencový „O. K. týden“, a dále téměř veškeré do-
provodné aktivity. V závěru diskuse starostka konsta-
tovala, že si vždy přála, aby se v Lanškrouně staral ně-
kdo o tyto děti, a pokusila se objasnit omyl z minulých 
jednání spojený s nejasností financování.

2. oteVření o. k. klubu (organizační sekce 
a oteVřený klub) za podpory města lanškroun 
a „klíčů pro žiVot“
Byla založena „organizační sekce“ O. K. klubu. 

V této sekci začali pracovat mladí lidé, kteří projevili 
zájem organizovat aktivity mládeže navštěvující toto 
zařízení. Dalším úkolem organizační skupiny je napří-
klad vyhledávání dalších financí pro činnost tohoto klu-
bu. Z této organizační sekce byli vybráni dva členové, 
kteří měli možnost a byli schopni vykonávat „ vzdálený 
dohled“ v otevřeném klubu.

Co si můžeme představit pod pojmem „vzdálený 
dohled“? Je to dozor člena z organizační sekce klubu, 
kterému je více jak 18 let, který je mezi dětmi uzná-
vanou autoritou a na kterém není téměř poznat, že 
není jedním „ z nich“. Dohled vykonává po celou dobu, 
kdy je klub otevřen, a je zodpovědný za dodržování ná-
vštěvní doby, pravidel v klubu a dodržování kázně. Ten-
to dohled je také povinen udržovat pořádek v místnos-
ti. Pokud se objeví nějaký problém, je povinen ihned 
telefonicky obeznámit se situací vedoucí klubu a koor-
dinátorku programu.

Členové organizační sekce se scházejí podle potře-
by, minimálně 1× týdně, a to většinou ve čtvrtek, před 
pravidelným zahájením činnosti klubu. Na začátku 
školního roku se rozdělili její členové do několika sku-
pin. Tyto skupiny svou činností pomáhají řídit a pláno-

vat část činnosti v DDM Lanškroun, a to především při 
zajišťování aktivit tohoto otevřeného O. K. klubu. Mimo 
již zmíněného „vzdáleného dohledu“ se příslušníci 
této sekce například podílejí na zpracování novinových 
článků a facebookových prezentací, zajišťují styk se zá-
kladními a středními školami v Lanškrouně a okolí, po-
dílejí se na plánování budoucího financování klubovny, 
organizačně zajišťují doprovodné aktivity a participují 
na zdárné komunikaci mezi seniory a mladými uvnitř 
klubu.

Koučem organizační sekce se stala koordinátorka 
programu, která mládeži pomáhá s organizací klubu 
a doprovodných akcí především metodicky, ve styku 
s veřejností a s úřady a poskytuje pomoc při vytváře-
ní mediálního obrazu O. K. klubu, včetně facebookové 
prezentace http://www.facebook.com/#!/pages/OK-
-klub/148299321922433. Dalším důležitým úkolem 
kouče je usměrňování mládeže v dodržování aktivit, 
které jsou spojené s tímto programem.

3. aktiVity o. k. klubu V projektu „klíče pro žiVot“
a) VýtVarná a literární soutěž

První aktivitou, která se odehrávala již jako součást 
tohoto vzdělávacího programu, byla soutěž „ Vybarvi 
svůj bejvák“. Už příprava na soutěž nebyla zrovna leh-
ká! V pátek dne 26. 8. 2011 jsme v O. K. klubu vybílili 
místnost, ve které jsou od září nové počítače, aby byla 
do zahájení soutěže přichystaná. Nutno říci, že připra-
vit tuto místnost nebylo vůbec jednoduché. Dříve to 
byl totiž sklad materiálu. Dopadlo to nakonec výborně 
a v pondělí 29. 8. 2011 ráno soutěž odstartovala.

Přišlo sedm soutěžících, někteří zde pobyli, jak 
uznali za vhodné. Jedni několik hodin, jiní jen několik 
minut. A tak se stalo, že byla vyzdobena, tak trochu 
nad plán, zdařilými výtvory i naše větší část místnosti – 
herna. Na závěr této výtvarné soutěže přišel náš „luční 
fotograf“ Petr a udělal několik fotek do klubového alba. 
Každý soutěžící si odnesl za zdařilou výzdobu klubov-
ny jako cenu knížku podle vlastního výběru. Touto vý-
tvarnou soutěží byla naše O. K. klubovna připravena. 
A protože již byla také vybavena, mohla od poloviny září 
2011 začít fungovat.

Jedná se tedy o otevřený klub přístupný mládeži 
a dětem ve věku 7 až 26 let, a to každé pondělí a čtvr-
tek od 16.00 do 20.00 hod. Do klubu mohou volně 
vstoupit, a pokud nechtějí, nikdo se jich na nic neptá. 
Nikam se nezapisují, nic neplatí. Mohou využít nabíze-
né aktivity, které organizuje organizační sekce tohoto 
klubu, mohou se zapojit do her s ostatními, mohou si 
povídat, diskutovat, hrát si, číst si, odpočívat, poslou-
chat hudbu. Jediná omezení, daná provozním řádem, 
jsou tato: chovat se slušně a ohleduplně k ostatním, 
nebýt vulgární, nekouřit a nekonzumovat alkoholické 
nápoje a jiné omamné látky, chovat se šetrně k zaří-
zení klubu.

Ihned po této výtvarné soutěži byla vyhlášena lite-
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rární soutěž na téma: Lanškrounská mládež našima 
očima. Bohužel tato soutěž nezaujala a neoslovila vů-
bec nikoho. Byli osloveni ředitelé lanškrounských škol 
a na těch bylo, jakým způsobem tuto nabídku využijí. 
Pravděpodobně začátek školního roku nebyl pro lanš-
krounskou mládež nikterak motivující pro sepsání slo-
hové práce.

b) kurzy pro seniory

O. K. klub v rámci vzdělávacího programu projektu 
„Klíče pro život“ pořádal ve školním roce 2011/2012 
rozmanité kurzy pro seniory a celou širokou veřejnost 
našeho města a metodicky se na tomto kurzu podíle-
la členka organizační sekce O. K. klubu. Dne 29. 9. 
2011 se konala zahajovací schůzka prvního počítačo-
vého kurzu v Domě dětí a mládeže DAMIÁN, Lanškroun 
na Vančurově ulici. Od tohoto dne se zde setkávali 
čtyři senioři a domluvili se na společných setkáních 
v těchto prostorech každý čtvrtek od 14.30 do 16.00 
hodin. V pořadí druhý počítačový kurz probíhal přímo 
u nás v klubu, v domě Piano, každou středu od 16.00 
do 17.30 hodin. První zahajovací schůzka se uskuteč-
nila dne 10. 10. 2011.

Oba dva kurzy měly shodně 30 hodin a probíhaly 
1× týdně. Výuka počítačů byla vedena odborným lekto-
rem. Tyto kurzy byly koncipovány jako výuka pro úplné 
začátečníky a navštěvovalo je devět dospělých. Těmito 
počítačovými kurzy chtěla mládež seniorům především 
pomoct a toužila se jim stát rovnocennými partnery, 
abychom se všichni naučili žít v našem městě a přede-
vším v domě Piano ve vzájemné pospolitosti. Po téměř 
roce tohoto fungování se zdá, že tento cíl byl naplněn, 
i když samozřejmě některé těžkosti nás potkávají. Na-
příklad pojmy pořádek a nepořádek si tyto dvě věkové 
kategorie představují zcela jinak.

c) rukodělné dílny s Vánoční tematikou

Prvním kurzem, který naplánovala a zorganizovala 
organizační sekce O. K. klubu v rámci pravidelných ote-
vřených úterních a čtvrtečních mládežnických odpole-
dní v klubovně, byl kurz keramiky a glazování. A tak se 
dům Piano stal místem, kde si mohli lanškrounští teen-
ageři vyrobit vánoční dárek nebo ozdoby z keramické 
hlíny. A nejenom oni. V tento čtvrtek byl totiž mládež-
nický O. K. klub otevřen pro celou lanškrounskou veřej-
nost, které byla nabídnuta zajímavá možnost v rámci 
vzdělávacího programu projektu „ Klíče pro život“. Po-
čítačový koutek O. K. klubu se na jeden den proměnil 
v keramickou dílnu, kde si za pomoci zkušených lekto-
rek účastníci tohoto kurzu vymodelovali a naglazovali 
krásné andílky nebo si formičkami vykrájeli různé zají-
mavé vánoční ozdoby. Děti zase zaujala výroba misti-
ček, které jistě udělaly radost nejedné mamince nebo 
babičce pod vánočním stromečkem.

Lanškrounská mládež navštěvující tento klub si už 
asi zvykla na to, že se občas ve „svým bejváku“ mohou 
potkat někdy i se svými rodiči či prarodiči. 8. 12. 2011 

odpoledne bylo v mládežnickém klubu doslova narvá-
no k prasknutí. Tento den byl klub otevřen nejenom pro 
teenagery, ale vstoupit sem mohli i ostatní odvážliv-
ci z řad lanškrounských zájemců o výrobu vánočních 
svícnů a ozdůbek. Pod vedením lektorky této advent-
ní dílny si vyrobili svícny 4 dospělí a 18 „mlaďáků“. Ti 
si do tvořivé dílničky odskočili jen tak mimochodem, 
ve volné chvíli mezi hrou na X-Boxu nebo od počítače. 
Někteří z nich si dokonce udělali i andělíčka a pestro-
barevné jmenovky na dárky.

Poslední tvořivou akcí v O. K. klubu v roce 2011 byl 
kurz výroby vánočních ozdob z korálků. Děti a dospělí 
zde měli možnost vytvářet ozdoby na vánoční strome-
ček z korálků.

d) sportoVní turnaje, taneční a pěVecké soutěže

Již na konci roku 2011 bylo na návštěvnosti v O. K. 
klubu možné pozorovat, že klub opravdu začínají na-
vštěvovat nejvíce děti, které nejsou nikde jinde orga-
nizované, zpozorovali jsme, že se tak O. K. klub začíná 
stávat centrem neorganizované mládeže v Lanškrou-
ně. Děti oceňovaly především to, že mohou v klubu vyu-
žívat buď doprovodné akce, nebo se jich prostě účast-
nit nemusí a v tu samou dobu, kdy se pořádá nějaký 
kurz nebo jakákoliv akce, mohou si prostě jen tak přijít 
podívat nebo zahrát na X-boxu, počítačích…

Začátkem roku 2012 a také začátkem větší zimy 
začaly stále více do klubu docházet děti se speciál-
ními vzdělávacími potřebami a také děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. V klubu jsme zaznamenali 
drobnou krádež a porušování návštěvního řádu, který 
musel „vzdálený dohled“ ihned řešit.

V průběhu zimních měsíců probíhaly v O. K. klubu 
téměř každé pondělí a čtvrtek sportovní turnaje ve stol-
ním fotbale, kulečníku a taneční, pěvecké a sportovní 
soutěže hrané dětmi na X-boxu. Tyto turnaje a soutěže 
byly ve velké většině spontánní a vycházely z náhod-
né potřeby a chuti dětí. Soutěže nebyly ze strany O. K. 
klubu odměňovány, protože cílem těchto akcí nebylo 
najít vítěze, ale cílem bylo vzbudit co nejvíce nadšení 
u mládeže.

Ve sportovní hale se konal první organizovaný a od-
měňovaný sportovní turnaj ve florbale. Tento turnaj byl 
organizován organizační sekcí O. K. klubu a zúčastnila 
se ho čtyři šestičlenná družstva. Turnaj, i přestože se 
zúčastnilo asi 30 dětí, nesplnil naše očekávání. Neor-
ganizovanou mládež, která navštěvuje O. K. klub, vů-
bec neoslovil a prakticky ho nenavštívil vůbec nikdo 
z mládeže, která chodí do klubu pravidelně. Dalo by se 
říct, že tento turnaj přispěl pouze k propagaci činnosti 
O. K. klubu.

e) kulturní akce – filmoVé kluby

Od února 2012 organizační klub O. K. klubu začal 
pořádat kulturní akce. V O. K. klubu se začaly konat 
filmové kluby na základě hlasování. Prvním filmem byly 
Ženy v pokušení. Tato akce sklidila u mládeže úspěch, 

a tak se od tohoto data na DVD pouští filmy, o které 
mládež projeví zájem. Nabídka činností v O. K. klubu 
o jarních prázdninách 2012 byla velmi pestrá. Klu-
bovna byla otevřená téměř celý týden a pokračovalo 
se i v promítání filmů. Nakonec některé děti z organi-
zační sekce O. K. klubu dokonce zorganizovaly vlastní 
návštěvu, společně s dětmi z klubu navštívily filmové 
představení Signál v lanškrounském kině.

f) exkurze do nízkoprahoVých zařízení

V průběhu březnových prázdnin se také uskutečni-
ly dvě exkurze do nízkoprahových klubů ve Svitavách 
a v České Třebové. Exkurzí se měli možnost zúčastnit 
také zastupitelé našeho města, kteří byli jednotlivě 
při jednání zastupitelstva pozváni, bohužel i přestože 
měli možnost si vybrat ze dvou termínů, tak z 21člen-
ného zastupitelstva se jel podívat na již fungující klu-
by v těchto dvou městech pouze jeden zastupitel. Po-
znávací exkurze do jiných nízkoprahových zařízení byly 
dokonce předjednány v několika komisích města a za-
stupitelé o ně nejdříve projevovali zájem, ale bohužel 
nakonec jel z nich opravdu jen jeden.

Členové organizační sekce našeho klubu na těchto 
exkurzích získali mnoho nových námětů a nápadů pro 
další práci, a tak i přestože byla účast zastupitelů velmi 
nízká, byl význam těchto výletů pro budoucnost „O. K. 
klubu“ velmi vysoký. Pro další fungování klubu na bázi 
nízkoprahového zařízení vzešly z těchto exkurzí někte-
ré podněty, kterými se organizační sekce klubu bude 
v každém případě nadále zabývat. Důležité například 
je, aby se vedoucí klubu, kouč nebo někteří členové or-
ganizační sekce O. K. klubu vypravili na městský úřad, 
kde je nutné se zkontaktovat s pracovníkem pro drogo-
vou prevenci, dále pak je nezbytné seznámit s našimi 
aktivitami ředitele všech lanškrounských škol (neje-
nom základních, ale i pro žáky se speciálními vzdělá-
vacími potřebami), a přizvat je ke spolupráci.

g) jarní tVořiVé dílny

Koncem března a začátkem dubna 2012 pokra-
čovaly v naší klubovně další činorodé workshopy. 
V březnu to bylo vybarvování dřevěných šablon s veli-
konočními motivy a v dubnu potom děti zaujala první 
kuchařská dílna, do které se mohly přijít naučit zdobit 
perníčky. Tyto dva tvořivé workshopy se staly takovou 
kreativní tečkou v letošním školním roce v O. K. klubu. 
Další rukodělné práce si bude moct mládež vyzkoušet 
zase až o letních prázdninách 2012.

h) názoroVý dialog

Na květen začaly děti z organizační sekce O. K. 
klubu připravovat téměř závěrečnou akci tohoto pro-
gramu „kulatý stůl“. Protože naše zkušenost říkala, že 
by na tuto akci naši teenageři nedorazili, tak jsme vy-
brali upoutávku na tuto diskusi jiným způsobem. Troš-
ku jsme se pokusili děti zmást. Dali jsme jim možnost 
zdarma ochutnat estonské a lotyšské pokrmy a na to, 
že v té době bude v klubu probíhat úplně jiná akce, 

jsme je prakticky záměrně neupozornili. A tak se děti 
nepřišly do klubu jen najíst, ale měly i možnost zúčast-
nit se „kulatého stolu“, kde mohly vyjádřit své pocity, 
nápady a postřehy k fungování tohoto klubu.

Vzhledem k velmi malé kapacitě klubu některé děti 
místo u stolů seděly na zemi, ale i přesto si myslím, že 
se podařilo shromáždit hodnotné reakce na fungová-
ní a možnosti budoucnosti této klubovny. O vybavení 
místnosti, kde se O. K. klub nachází, se již v minulém 
roce postaralo naše město, takže se současným vyba-
vením, jak vyplynulo z debaty, je mládež spokojená. 
Mladí by si přáli pouze minimální vylepšení (například 
ještě jeden notebook, křesla, hry na X-box).

Sledovat diskusi mezi dětmi ohledně akcí, které by 
uvítaly, bylo ovšem mnohem zajímavější. Nejenom že 
smysl klubu vidí v tom, že mají místo, kde se mohou 
ukrýt před zimou nebo před nepřízní počasí, ale přede-
vším je láká možnost prožití tvořivého odpoledne. Čin-
nosti, které se v klubu odehrávají, jsou nenásilné a ony 
se jich účastní, jen pokud mají zájem. V případě, že 
nemají chuť se aktivního odpoledne zúčastnit, přijdou 
si jen popovídat nebo využít internet.

Tento květnový dialog přinesl především mnoho no-
vých podnětů do budoucnosti. Děti by si například přá-
ly mít otevřený klub každý den, žádají, aby jim někdo 
pomáhal se zvládnutím některých předmětů ve škole, 
s klubem by toužily jezdit na výlety, chodit do kina. Dal-
ší podstatnou věcí, která se objevila v připomínkách, 
bylo také to, že by bylo vhodné sehnat pro činnost to-
hoto klubu větší prostory. Od ledna navštívilo totiž O. K. 
klub asi 60 nově příchozích dětí a už jenom na tomto 
počtu je vidět, že místnost 5×6 m je pro tuto činnost 
velmi nedostačující.

V průběhu diskusního odpoledne si mohli všichni 
účastníci pochutnat na pokrmech estonské a lotyšské 
kuchyně. Jídlo připravily dobrovolnice, které pracují 
v Domě dětí a mládeže DAMIÁN v Lanškrounu. Katrin 
z Lotyšské republiky spolu s Kristi z Estonské republi-
ky připravily jídlo. Obě dvě jídla do půl hodiny zmizela 
a myslím si, že dětem opravdu zachutnala.

i) kVětnoVá osVětoVá činnost

Byla zorganizována dvě osvětová odpoledne. „Škod-
livost kouření u dětí“ a „Škodlivost drog“. Mládež se při 
panelové diskusi mohla dozvědět, jak je kouření ne-
bezpečné a návykové, proč děti kouří cigarety a jak je 
slušně odmítnout. Poté se mohla dozvědět, jak je to 
s mírou škodlivosti drog, o vzniku drogové závislosti, 
její léčbě a o slavných zpěvácích a spisovatelích, kteří 
drogy požívali. Oba dny byla účast velká, v pondělí bylo 
v klubu dětí 12 a ve čtvrtek dokonce 16. Chlapci i dív-
ky si sami od sebe nástěnky četli a diskutovali o nich 
a členové organizační sekce měli velkou radost, proto-
že klub je primárně určen pro děti ze sociálně slabších 
rodin, kterých se tyto problémy týkají mnohem víc než 
ostatních dětí. Při vstupu také dostali návštěvníci ano-
nymní dotazník, do kterého měli psát, jak jsou na tom 
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oni s kouřením.

Poslední květnový den 2012 dostali také návštěvní-
ci lanškrounského O. K. klubu výstupní dotazník, kde 
odpovídali na otázky, které se týkaly hodnocení fungo-
vání tohoto klubu. Výsledky těchto anonymních dotaz-
níků (o kouření, výstupní) jsou zpracovávány a budou 
brzy zveřejněny.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

klady:
 – Obrovskou výhodou bylo, že program založení ote-

vřeného a organizačního klubu mohl být finan-
cován z více zdrojů a největší finanční injekci, 
v podobě vybavení klubu, dostal od zřizovatele 
našeho DDM, tedy od Města Lanškroun.

 – Založení facebookové prezentace celého progra-
mu O. K. klub.

 – Mediální podpora tohoto programu O. K. klubu 
v novinách, rádiu, na internetu.

 – Začlenění mládeže do řízení DDM Lanškroun.

 – Začlenění mládeže do volnočasových aktivit DDM 
Lanškroun.

 – Začlenění důchodců do aktivit O. K. klubu.

 – Členové organizační sekce klubu v současné 
době napsali další dva programy, které volně 
navazují na tyto „ Klíče pro život“, a to grant Par-
dubického kraje (kde byli již v jeho uskutečnění 
úspěšní) a dále pak byl sepsán a podán projekt 
„Kreativní svět O. K. klubu“ v akci Mládež pro 
Evropu v programu „Mládež v akci“.

zápory:
 – Postupem času se jeví jako nevýhoda to, že pro-

story stávajícího klubu jsou malé a zcela nedo-
stačující pro účast více dětí.

 – Zastupitelé našeho města nejsou zcela obezná-
meni s problematikou takovýchto zařízení a dle 
jejich návštěvnosti na exkurzích do podobných 
zařízení je vidět, že se touto problematikou ne-
chtějí zabývat.

Tyto nedostatky se již snažíme řešit a autorka to-
hoto programu si již domluvila schůzku se starostkou 
města a dalšími pracovníky, proběhne prezentace 
a závěry tohoto programu s cílem upozornit na hlavní 
nedostatek, a to malý prostor stávajícího klubu a vyti-

pování prostorů jiných, větších.

4. Vyjádření supervizora
Velmi oceňuji to, že autoři pracují ve svém progra-

mu s rizikovými skupinami „bloumající mládeže“. Proto 
při hodnocení inovativnosti a dopadu v podobě získá-
vaných „tvrdých“ znalostí je třeba uvažovat, zda zvo-
lené metody práce byly vhodnou motivací pro to, jak 
tyto skupiny vtáhnout do aktivnějšího života. V určitých 
ohledech by se proto zpočátku zdálo, že zde hrají pou-
ze pasivní roli, případně do realizace vůbec nevstupují 
(prosazení zřízení klubu v zastupitelstvu, poměrně jas-
ně narýsovaný program klubu).

Na druhou stranu je zde vidět neustále se zvyšující 
tendence zvyšovat míru zapojení mládeže do fungová-
ní a aktivit O. K. klubu, ať už prostřednictvím činnosti 
organizačního týmu, vlastní výzdobou klubu, působe-
ním na úvodních festivalech, či závěrečném kulatém 
stolu, kdy už mají možnost aktivně působit na budou-
cí činnost v klubu. Inovativnost realizátorů se ukázala 
zejména při svolávání „kulatého stolu“. Na plánovací 
kulatý stůl by asi nepřišli, zato na ochutnávku došli 
v hojných počtech. 

AKTIVNÍ PODPORA MLÁDEŽNICKÝCH 
PARLAMENTŮ V MĚLNÍKU

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

Obecně je cílem podpora participace a aktivního občanství mládeže. 
Cílem je rozvíjet u mladých lidí tyto klíčové kompetence:

 – Kompetence k učení – vyhledávaní a třídění informací, osvojení 
metod neformálního učení, nalezení cesty k dalšímu mimo-
-školnímu vzdělávání apod.

 – Kompetence k řešení problémů – identifikace problémových si-
tuací a jejich analýza, kritické myšlení, schopnost zodpovědně 
se rozhodnout pro řešení problému s využitím všech dostup-
ných fakt apod.

 – Kompetence komunikativní – vyjádření vlastních myšlenek 
a názoru, diskuse, sebeprezentace, vystupování na veřejnosti, 
řeč těla, vnímání informací a názorů ostatních, argumentace, 
schopnost hájit své stanovisko apod.

 – Kompetence sociální a personální – práce ve skupině, budo-
vání pozitivních mezilidských vztahů, schopnost efektivní spo-
lupráce, respekt a tolerance vůči druhým, sebedůvěra apod.

 – Kompetence občanské – porozumění principům občanské de-
mokratické společnosti a nalezení cesty, jak se zapojit do její-
ho budování, znalost práv a povinností každého občana, zod-
povědnost za své jednání apod.

 – Kompetence pracovní – schopnost pracovat na svěřeném 
úkolu a využívat k tomu všechny dostupné prostředky, pod-
nikavost, iniciativa, realizace vlastních nápadů, zhodnocení 
výsledku vlastní práce a zodpovědnost za něj apod.

Východiska PDP

Na Mělníku neexistuje městský parlament dětí a mládeže. Cílová 
skupina, se kterou zde aktivně pracujeme, tento koncept nezná. Té-
měř všechny základní a střední školy na Mělníku i v jeho okolí mají 
zřízenu tzv. školní radu či školní parlament. Žáci a studenti však mají 
na to rozporuplný názor a z našich zjištění vyplývá konkrétně, že 
velké množství z nich:

 – nechápe podstatu, přínos a potenciál školní rady/parlamentu;

 – neví, jak fungují školní rady/parlamenty na jiných školách;

 – necítí ze strany vedení školy opravdový zájem na fungování 
rady/parlamentu;

 – pochybuje, že rada/parlament může ve škole něco skutečně změnit;

 – nemá přehled o struktuře mládežnických parlamentů v ČR;

 – nezná možnosti vlastního zapojení do rozprav o věcech veřej-
ných na úrovni obce/města;
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 – neuvědomuje si plně výhody vlastní participace 
na dění kolem sebe,

 – myslí si, že okolí nestojí o to, slyšet jejich názory 
a požadavky.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Co a jak by chtěli mladí lidé na Mělníku změnit k lep-

šímu? Na to se snažil nalézt odpověď náš vzdělávací 
program. V rámci toho mohli mladí z Mělníka a okolí 
spolupracovat jak se školenými lektory, tak se svými 
vrstevníky na setkáních, besedách a seminářích. Závě-
rečnou akci se zábavným programem si účastníci pro-
jektu sami naplánovali a také ji pod dohledem garanta 
programu realizovali.

Účast v projektu byla bezplatná a otevřená všem 
mladým. Projekt napomohl mládeži udělat z Mělníka 
místo pro mladé!

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Před samotnou realizací došlo k přípravným setká-

ním realizačního týmu, jednotliví pracovníci dále praco-
vali samostatně na svěřených úkolech. Od ledna jsme 
začali komunikovat a spolupracovat s místními zá-
kladními a středními školami a zástupci města Mělní-
ka, jakož i s dalšími institucemi a organizacemi (DDM 
Mělník, Mělnické kulturní centrum o. p. s., Masarykův 
kulturní dům, Služby prevence města Mělníka, Sun of 
art o. s. a další).

Projekt byl veřejnosti představen pod chytlavým 
zkráceným titulem „PARTY-ci-Pace“, a to nejen v rámci 
velkolepé veřejné prezentační akce dne 17. 2. 2012 
na Mělníku. V průběhu ledna a února probíhaly také 
prezentace programu přímo ve třídách na jednotlivých 
školách. Oslovena byla také místní média, tištěná 
i elektronická, a osloveni byli také mladí z Mělníka for-
mou direct-mailingu.

1. 3. 2012 od 16:00 jsme uspořádali v prostorách 
mělnického gymnázia veřejnou moderovanou diskusi 
o tom, co a jak by chtěli a mohli mladí lidé na Mělní-
ku změnit a jak jim v tom pomůže městský parlament 

mládeže, kde jsme veřejnost také vyzvali k zapojení 
se do akční skupiny. Akce se zúčastnilo na 30 žáků 
a studentů mělnických škol a další hosté (např. Jan 
Husák z projektu Kecejme do toho!). Účastníci diskuse 
dali dohromady mnoho námětů a nápadů na to, co by 
chtěli na Mělníku zlepšit.

První setkání akční skupiny proběhlo dne 20. 
3. 2012 v Masarykově kulturním domě. Účastníci pod 
vedením kouče společně vybrali šest nápadů, na kte-
rých dále pracovali, a domluvili nejbližší termíny dal-
ších setkání (ty byly zveřejněny na našem webu i Face-
booku). Další setkání proběhla 29. 3., 5. 4., 13. 4., 20. 
4., 27. 4., 4. 5. a 25. 5. 2012.

Účastníci dali dohromady mnoho návrhů na to, co 
by chtěli mladí lidé na Mělníku změnit k lepšímu či co 
jim zde chybí. Sdíleli své nápady, naslouchali ostat-
ním, sbírali informace a diskutovali, jak dotáhnout své 
nápady do konce! Zároveň se navzájem lépe poznali, 
dozvěděli se jeden od druhého mnoho nového a našli 
nové kamarády z Mělníka.

Akční skupina posléze sama iniciovala a realizovala pod 
odborným dohledem některé dílčí aktivity programu:

 – Po celou dobu projektu pořádali členové akční 
skupiny diskusní kroužek na Gymnáziu Jana Pa-
lacha v Mělníce. Jak se dá očekávat, důležitým 
bodem byly debaty. Během nich dva týmy disku-
tují na dané téma a snaží se druhého přesvědčit 
o svém stanovisku. Tato aktivita pomáhá zdoko-
nalit se v argumentaci. Neopomenuli jsme však 
ani důkladnou průpravu, která se skrývá pod 
množstvím nejrůznějších her, jejichž prostřed-
nictvím se účastníci učili pohotovosti, přesvědči-
vosti argumentů a v neposlední řadě i odhození 
stydlivé a nejisté tváře – největšího nepřítele, 
co se debatování týče. Dveře diskusního krouž-
ku byly otevřeny pro každého, kdo zahořel tou-
hou zdokonalit své řečnické dovednosti!

 – Uspořádali pro širokou veřejnost neformální se-
tkání pod titulem „Na čaj s profesorem“. Tato 
událost si vzala za vzor obdobné akce z pro-
středí vysokých škol, kde se studenti scházejí 
v příjemném neformálním prostředí se svými 
vyučujícími, a prohlubují si tak své schopnosti 
diskutovat, polemizovat, tázat se a také si umět 
utvářet a obhajovat svůj vlastní názor. Akce pro-
běhla dvakrát, poprvé dne 13. 4. 2012 s pro-
fesorem Zdeňkem Tošnarem a podruhé dne 
4. 5. 2012 s Milanem Schweigstillem, pedago-
gem a zástupcem ředitele na GJP Mělník a zá-
roveň zastupitelem města Mělník. Cílem bylo 
naučit veřejnost kultivované veřejné diskusi, 
která je v rámci celého projektu potřeba. Naše 
akční skupina se tímto také pokusila „mělnic-
ké inteligenci“ vrýt do paměti a povědomí, aby 
byla případná budoucí komunikace s veřejností 
snadnějším úkonem.

 – Nakonec se rozhodli předat získané zkušenosti 
svým mladším kolegům a vrstevníkům, a to dne 
8. 6. 2012 na neformálním setkání akční skupi-
ny se zástupci školy a žáky. Hosty zde byli přede-
vším žáci ze Základní školy J. Matiegky.

Kromě podpory ze strany kouče a facilitátora se 
akční skupině dostalo také další podpory v její činnosti 
v podobě dvou besed a dvou seminářů, které byly ote-
vřeny všem zájemcům.

První seminář se konal dne 31. 3. 2012 a byl zamě-
řen na rozvoj prezentačních a komunikačních doved-
ností. Lektorsky jej zajišťovala PhDr. Ivana Honzlová 
a její asistentka, mezi použité metody byly zařazeny 
individuální práce, skupinová práce, modelové příkla-
dy, sebepoznávací techniky, brainstorming, hry pro 
osobnostní rozvoj, nácvik komunikačních a rétorických 
schopností aj. Druhý termín semináře proběhl v po-
dobném duchu dne 23. 6. 2012.

Besedy, kde se účastníci dozvěděli, jak fungují mlá-
dežnické parlamenty, jaké jsou jejich možnosti, výhody 
a způsoby práce atd., proběhly dne 11. 5. 2012 (hos-
tem byla Aneta Skřebská, bývalá předsedkyně Národ-
ního parlamentu dětí a mládeže) a 1. 6. 2012 (hostem 
Jana Votavová, koordinátorka Národního parlamentu 
dětí a mládeže).

Celý projekt pak zakončila závěrečná zábavná 
akce pod titulem PARTY-ci-Pace, uspořádaná akční 
skupinou dne 15. 6. 2012. Na programu bylo: diskus-
ní klání školních kolektivů (o ceny), chemické pokusy, 
představení mládežnických parlamentů, prezentace 
výsledků vzdělávacího programu, informace o tom, jak 
se zapojit, a také drobný zábavný program pro všech-
ny. Součástí diskusního klání byly i série dalších her, 
které svou podstatou rozvíjejí diskusní potenciál (např. 
balon, hra na synonyma, rychlá slovní kopaná apod.). 
Akční skupina se rozhodla uspořádat pro žáky z Měl-
níka a okolí diskusní klání, neboť se jedná o nejstarší 
projev demokracie vůbec. Už staří Římané ctili étos 
diskusí jako jediný možný proces předcházející veřej-
nému rozhodování. Členové naší akční skupiny si tedy 
kladou za cíl ukázat mladým obyvatelům Mělníka, že 

kultivovanou diskusí lze řešit i ožehavá témata, jako je 
například zavedení povinné sexuální výchovy do osnov 
základních škol apod.

Výstupy ze všech dílčích akcí jsou zveřejněny 
na www.tmelnik.cz, jakož i veškeré oficiální informace 
o projektu a jeho financování.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Problémem při realizaci se ukázala nadměrná ad-
ministrativní zátěž související s projektem, jeho re-
portováním a vyúčtováním. Neměli jsme v této věci 
příliš zkušeností a neznali jsme mnohé účetní a admi-
nistrativní postupy. Cílová skupina negativně vníma-
la potřebu projektu vše zaznamenávat a na každém 
setkání podepisovat listiny. Často jsme naráželi také 
na formální požadavky projektu, které byly nejasné, 
či dokonce do poslední chvíle neznámé. Domníváme 
se, že formálních překážek by mohlo být u neformál-
ního vzdělávání výrazně méně, jako tomu je například 
u projektů realizovaných z programu EU Mládež v Akci.

Další komplikací byl omezený časový rámec projek-
tu. Harmonogram realizace aktivit by bylo vhodnější 
roztáhnout do období min. 10 měsíců, což zde možné 
nebylo. Počet účastníků některých dílčích aktivit byl 
nastaven příliš vysoko, což bylo zapříčiněno zmatkem 
při předkládání projektu, a později nám bylo zakázáno 
tyto parametry projektu měnit.

Proto doporučujeme u podobných projektů:

 – důraz na kvalitu, nikoli na kvantitu;

 – dostatek času na realizaci dílčích aktivit;

 – zjednodušení administrativní struktury, v rámci 
níž je projekt realizován;

 – možnost případné revize obsahu projektu v prů-
běhu jeho realizace.

Hlavní silnou stránkou při realizaci našeho projektu 
bylo především zapojení cílové skupiny přímo do pří-
pravy i zajištění dílčích akcí. Podařilo se nám tak reali-
zovat doplňkové aktivity vycházející z vlastní iniciativy 
účastníků projektu. Ty v našem původním záměru sice 
nebyly, ale nakonec se staly jeho nedílnou součástí 
a pomohly nám mnohem lépe dosáhnout kýženého vý-
sledku. Bylo by vhodné u podobných projektů vždy za-
chovat prostor pro realizaci dílčích aktivit vycházejících 
z vlastní iniciativy mladých, která často přichází spon-
tánně, a to zpravidla až v průběhu realizace projektu.

Doporučujeme proto zapojení mladých do projek-
tu v co nejširší míře a zajištění možnosti operativního 
uzpůsobení jeho obsahu aktuálním potřebám, mož-
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nostem a spontánní iniciativě dané cílové skupiny.

A jak vnímala náš vzdělávací program právě naše 
cílová skupina? O průběhu diskusního klání na závě-
rečné akci píše jeden z členů akční skupiny, Jakub Mi-
chal (GJP Mělník):

„Dne  15.  6.  2012  jsme  se  my,  členové  akční 
skupiny,  sešli  v  ranních  hodinách  v  Masarykově 
kulturním domě v Mělníku, abychom předali naše 
zkušenosti,  které  jsme  nasbírali  za  dobu  našeho 
působení pod záštitou občanského sdružení Tmel-
ník. Troufám si  tvrdit, že zkušeností  jsme nasbíra-
li  vcelku dost. Naše přípravy probíhaly pravidelně 
také  v  rámci  diskusního  kroužku,  většinou  se  za-
jímavými hosty, což byli studenti mnoha vysokých 
škol  (jak  tuzemských,  tak  i  zahraničních).  Zúčast-
nili jsme se také seminářů, debat a mnoho dalšího. 
Naše snažení jsme se pokusili zužitkovat v debatní 
soutěži,  která  nese  název  Cestou  do  parlamentu. 
Sice  jsme  soutěž  nevyhráli,  přesto  se  nám  líbila 
a zatoužili  jsme uspořádat něco podobného v na-
šem milovaném městě. Netrvalo dlouho a rozhodli 
jsme  se,  že u nás na Mělníku  opravdu uspořádá-
me diskusní klání, které budeme pořádat pro naše 
mladší kamarády, a sice žáky základních škol. Roz-
dělili jsme si úkoly, které bylo nutné zařídit, a s chu-
tí jsme se vydali na cestu do neznáma (mnozí z nás 
ještě nikdy nepřipravovali akci takového rázu). Teď 
už ale přejdu k samotnému dni D, tedy k pátku 15. 
6., kdy se konala akce samotná. Ráno v pátek 15. 
6. jsme se sešli v jednom ze sálů Masarykova kul-
turního domu, kde se celá akce konala. Netrvalo 
dlouho a sál byl připraven pro naše účely. Na sto-
lech bylo plno jídla a pití pro účastníky. Skvělé ceny 
v  podobě  zajímavé  literatury  (etiketa,  sociologie, 
psychologie,  slovníky  cizích  slov,  cizojazyčné  slov-
níky a cizojazyčná literatura a mnoho dalšího) jsme 
měli také vyskládány na stole v rohu sálu, aby se 
každé  družstvo  mohlo  dostatečně  motivovat  k  ví-
tězství. V 8.00 hodin se sešla všechna nahlášená 
družstva, a my tak mohli začít. Úvodní slovo pronesl 
Simon Slanina – hlavní koordinátor této akce. Poté 
byla sestavena družstva a ke každému z nich byl 
přidělen jeden z nás jako lektor a poradce. Lektoři 
pak měli hodinu na to, aby seznámili svá družstva 
s pravidly diskusního klání a s tématy, které jsme si 
pro ně připravili. Poté následovala malá přestávka 
a  v 9:15  jsme  se  s  chutí  vrhli  do napínavých dis-
kusí. Diskutovalo se nejdříve nanečisto formou her 
a  různých  cvičení,  které  měly  zbavit  všechny  pří-
tomné ostychu, a poté proběhlo losování a jednot-
livé  týmy byly  zařazeny do pavouku,  odkud už ne-
bylo cesty zpět! Postupně se ze všech přítomných 
týmů vybraly dva nejlepší, tedy ty, které se dostaly 
až na špičku našeho pavouku, a ty nakonec stály 
proti sobě. Finální souboj proběhl na lehce zvláštní 
téma, které znělo takto – Kdo je lepší? Pat, nebo 
Mat? Na  tomto  lehce absurdním  tématu se mělo 

ukázat,  jak  se  zapojují  jednotlivci  v  každém druž-
stvu,  jestli  mají  jejich  argumenty  plynulou  návaz-
nost, zda jsou schopni využívat argumentů soupe-
ře ve svůj prospěch. A osobně mohu říci, že si vedli 
skvěle!  Bohužel,  vyhrát může  jen  jeden  (v  tomto 
případě jedno družstvo) a obě družstva se snažila 
a  byla  skoro  rovnocenná,  naneštěstí  pak musela 
rozhodovat  aktivita  jednotlivých  členů  družstva. 
Proto vyhrálo družstvo, které bylo aktivnější. K hod-
notným cenám dostalo vítězné družstvo jako malé 
„potěšné“  naše  vlastnoručně  vyrobené  diplomy 
a navíc ještě lahev rychlých špuntů.“

4. Vyjádření supervizora
Realizátor v rámci vzdělávacího programu zapojil 

účastníky do samotného procesu tvorby jednotlivých 
aktivit. Už od počátku tak měli možnost se aktivně za-
pojovat a učit se novým dovednostem. Vytvoření nava-
zujících projektů a snaha účastníků o další aktivity je 
jasným důkazem, že projekt byl dobře a kvalitně naplá-
nován i proveden.

MOJE MĚSTO – ÚSTÍ NAD LABEM

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

hlaVní cíl:
Vzdělávací program bude zaměřen na participaci dětí a mláde-

že. Umožní seznámení účastníků s problémy v jejich městě. V rámci 
participace budou vyjadřovat vlastní názor a spolurozhodovat o da-
ném tématu.

zrealizoVat společné akce k naplnění daného cíle.
osobnostně sociální cíle:

 – Spolupráce mezi jednotlivými členy organizací

 – Rozvoj komunikace

 – Rozvoj samostatnosti

 – Využití volného času k vhodným aktivitám

cíle souVisející s klíčoVými kompetencemi:
kompetence k učení

V rámci vzdělávacího programu budou účastníci:

 – vyhledávat řadu informací o svém městě, třídit je, propojovat, 
systematicky a efektivně využívat pro tvůrčí činnosti;

 – analyzovat řadu věcí a propojovat do širších celků a na základě 
toho se snažit o komplexnější pohled na danou problematiku 
v jejich městě;

 – samostatně pozorovat a experimentovat, získané výsledky po-
rovnávat, kriticky posuzovat a vyvozovat z nich závěry pro vy-
užití v budoucnosti.

kompetence k řešení problému

V rámci vzdělávacího programu budou účastníci zapojeni do nejrůz-
nějších problémů v jejich městě a bude jim umožněno:

 – přemýšlet o jejich příčinách a plánování způsobu řešení a pří-
pravy konkrétních řešení;

 – vyhledávat informace vhodné k řešení problému, nacházet 
shodné, podobné a odlišné znaky, využít získané vědomosti 
a dovednosti k objevování různých variant řešení;

 – při nezdarech se na někoho obrátit a vytrvale tak hledat koneč-
né řešení daného problému. Samostatně poté budou moci 
opět řešit daný problém a volit vhodné způsoby řešení.

Autor
Jan Tirpák

Supervizor vzdělávacího programu
Ing. Věra Slezáková

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Školní klub při Základní škole Ústí nad 
Labem Vojnovičova 620/5, p. o.

Klíčová slova
participace dětí a mládeže, problema-
tické lokality, město Ústí nad Labem, 
skupiny ohrožené společensky nežádou-
cími jevy
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kompetence komunikatiVní

Na rozvoj komunikativních kompetencí je ve vzděláva-
cím  programu  kladen  velký  důraz,  účastník  se  bude 
muset:

 – naučit formulovat a vyjadřovat své myšlenky a ná-
zory;

 – dokázat domluvit ve skupině, prosadit svůj názor 
či řešení dané situace z pohledu ostatních;

 – naučit vyjadřovat své myšlenky a názory;

 – naslouchat promluvám druhých lidí, porozumět 
jim, vhodně reagovat a účinně se zapojovat 
do diskuse;

 – dále pak se naučí obhajovat svůj názor a vhodně 
argumentovat.

kompetence sociální a personální

Účastníci  vzdělávacího  programu  budou muset  k  do-
sažení hlavního cíle:

 – spolupracovat ve skupině, přispívat k diskusi 
v malé skupině i k debatě celé skupiny, respek-
tovat různá hlediska a čerpat z názoru a zkuše-
ností druhých lidí;

 – na základě vytvořených návrhů a jejich reálné po-
doby, která bude umocněna prezentací v brožu-
ře a při samostatné výstavě, si účastníci budou 
vytvářet pozitivní představu o sobě samém, kte-
rá bude podporovat jejich sebedůvěru a samo-
statný rozvoj tak, aby dosáhli pocitu sebeuspo-
kojení a sebeúcty.

Východiska PDP

Bylo pro nás výzvou, že tato forma vzdělávacího pro-
gramu nebyla dosud ve městě Ústí nad Labem realizová-
na. Chtěli bychom být inspirací pro další podobné a vzá-
jemné aktivity, kdy děti a mládež mohou samy navrhnout 
místo, ve kterém žijí.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Moje město – Ústí nad Labem představuje vzdělá-

vací program zaměřený na participaci dětí a mládeže 
v Ústí nad Labem, který umožnil účastníkům seznámit 
se s problémy v jejich městě a navrhnout jejich mož-
ná řešení. Cílem bylo s vybranými aktéry připravovat 
konkrétní řešení a změny stavu vybraných lokalit v Ústí 
nad Labem. Při samotné realizaci návrhů a celého 
zpracování účastníci spolupracovali s Fakultou umění 
a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem (FUD UJEP), která z návrhů vytvořila kon-
krétní projekty, jejichž výstupem poté byla výstava a vy-
tvoření brožury.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
Volba cíloVé skupiny

Cílovou skupinou se staly děti mladšího a staršího 
školního věku, tedy dosti značně rozsáhlé věkové roz-
mezí mezi 7–18 lety. V konečné realizaci hodnotíme 
toto rozpětí kladně, protože to vytvářelo v rámci vzdě-
lávacího programu prostor pro vzájemnou kooperaci 
a pomoc mezi členy dané skupiny a i mezi různými vě-
kovými kategoriemi. Účastníky vzdělávacího programu 
se staly děti a mládež ohrožené společensky nežádou-
cími jevy, rizikovými způsoby trávení volného času, ne-
příznivou sociální nebo rodinnou situací a ty, které jsou 
ze sociálně a kulturně vyloučených lokalit.

V rámci vzdělávacího programu se nám velmi 
osvědčila spolupráce s dalšími organizacemi, jako 
bylo Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, Dětský 
domov Ústí nad Labem či Oblastní charita Ústí nad La-
bem. Tyto organizace nám pomohly s výběrem účast-
níků a jejich pracovníci také velmi často docházeli 
s účastníky na předem smluvené schůzky. Několik dětí 
bylo do vzdělávacího programu zapojeno mimo tyto or-
ganizace. Ty však navštěvovaly VP velmi nepravidelně. 
Počet účastníků byl v tomto případě stanoven na třicet. 
Tento počet je hraniční a v rámci vzdělávacího progra-
mu muselo být přistoupeno k rozdělení na skupiny.

Volba tématu

S naším vzdělávacím programem bychom chtěli být 
inspirací pro další podobné a vzájemné aktivity, v nichž 
děti a mládež mohou samy navrhnout místo ve kterém 
žijí.

Cílem bylo také navrhnout určitou metodiku pro re-
alizaci podobných programů v budoucnosti. Domnívá-
me se totiž, že volba tohoto tématu v sobě skrývá velký 
potenciál, který není v současné společnosti dostateč-
ně využíván.

V rámci vzdělávacího programu přicházela řada otá-
zek, na které je těžké najít relevantní odpovědi. Proč 
si děti například nemohou navrhnout ve městě vlastní 
prostor, kde by mohly trávit svůj volný čas? Proč si ne-
mohou navrhnout své vlastní dětské hřiště? Řada lidí 
může argumentovat, že by to nedokázaly. Nejsou na to 
dostatečně staré. Nemají zkušenosti. To by to dopad-
lo… Je tomu tak však doopravdy?

Děti a mládež v rámci vzdělávacího programu samy 
označily problematické lokality ve svém městě. Poté 
připravily konkrétní řešení a změny stavu těchto lokalit. 
Proto se vraťme k výše položeným otázkám a zkusme 
si na ně každý zodpovědně odpovědět sám. Opravdu 
by to nedokázaly?

Přínos tohoto vzdělávacího programu však mů-
žeme spatřovat i v pouhém zapojení problémových 
dětí a mládeže do aktivního nebo funkčního rozhovo-
ru o problematice rozvoje města, ve kterém žijí. Děti 
a mládež, která má zájem o dění kolem sebe, dobro-
volně přebírá spoluzodpovědnost za dění ve společ-
nosti. Získává možnost vyjádřit se k tématům, která se 
jí týkají, čímž také dochází k posilování jejího právního 
vědomí, vědomí budoucího plnohodnotného občana. 
Do participativních procesů vstupují děti a mládež 
s vlastními názory, přinášejí zajímavé úhly pohledu 
na věc, na řešení problémů. To pro nás bylo hnacím 
motorem při všech aktivitách vzdělávacího programu.

přípraVa

Do přípravy patřila 
hlavně vzájemná ko-
ordinace a spolupráce 
mezi jednotlivými sub-
jekty, které byly ochot-
ny se do vzdělávacího 
programu zapojit. Tedy 
Dobrovolnickým cen-
trem Ústí nad Labem, 
Dětským domovem 
v Ústí nad Labem či Oblastní charitou Ústí nad Labem, 
které navrhly a pomohly s výběrem účastníků a jejich 
pracovníci poté také docházeli s účastníky na předem 
domluvené schůzky. Je nutné zmínit i FUD UJEP v Ústí 
nad Labem, která realizovala pro děti workshopy. Bylo 
rozhodnuto o náplni jednotlivých setkání a vytvářeny 
podpůrné materiály, pracovní listy a další materiály, 
které byly v rámci jednotlivých setkání využívány. Tyto 
sloužily především k motivaci účastníků před každou 
aktivitou. Pracovní listy a další materiál si účastníci 
mohli nechávat. V tomto ohledu byl pro nás inspira-
tivní například projekt Ekopolis (www.ekopolis.cz), kde 
jsme využili řadu úkolů a pracovních listů v rámci jed-

notlivých setkání vzdělávacího programu. Řada ma-
teriálů však vznikala i spontánně dle potřeb a náplně 
jednotlivých setkání.

fáze realizace

Rozsah inspirativního příkladu nedovoluje zcela 
vyčerpávající a podrobný popis celé fáze realizace 
a všech činností v rámci vzdělávacího programu. Do-
mníváme se, že by to nebylo ani možné, a ani účelné. 
Vzdělávací program poskytuje možnost velké variabili-
ty a přizpůsobení dle podmínek daného místa a fáze 
realizace.

V následujících odstavcích naleznete proto popis 
pouze určitých činností a informací, které mohou slou-
žit jako inspirativní pro realizaci podobného vzděláva-
cího programu.

Zjednodušeně můžeme vzdělávací program rozdělit 
na tři fáze realizace. Samotný vzdělávací program měl 
80hodinovou dotaci, kterou považujeme za dostačující.

První fáze vzdělávacího programu byla zahájena 
v říjnu a trvala do listopadu. Bylo realizováno devět 
setkání v počtu 20 hodin a účastníci dostali základ-
ní informace o programu. V rámci těchto jednotlivých 
setkání jsme se především snažili motivovat účastní-
ky k participaci na vzdělávacím programu. Proto jsme 
diskutovali o městě Ústí nad Labem a jeho zajímavých 
i méně zajímavých místech. Účastníci získávali z růz-
ných zdrojů relevantní informace a na základě nich vy-
bírali hezká, ale také problematická místa v Ústí nad 
Labem. Podkladem pro tato setkání byly různé pra-
covní listy, které jsme si sami připravovali a vytvářeli. 
V tomto ohledu musíme zmínit projekt Ekopolis, ze kte-
rého jsme často čerpali a realizovali řadu aktivit.

Druhá fáze začala v lednu a probíhala do dubna 
s celkovou dotací 39 hodin, tedy 13 setkání po třech 
hodinách. V tomto období jsme se zaměřili již na pří-
pravu konkrétních řešení vybraných lokalit v Ústí nad 
Labem. Byla například realizována návštěva a exkur-
ze na Krajském úřadu v Ústí nad Labem. Stěžejní se 
však staly workshopy se studenty FUD UJEP v Ústí nad 
Labem. V této souvislosti musíme zmínit, že konec 
vzdělávacího programu byl naplánován na duben. Ter-
mín však musel být posunut, a to z důvodu náročnosti 
a velkého množství návrhů a projektů dětí související 
s tématem vzdělávacího programu, které bylo nutné 
zpracovat studenty FUD UJEP do odpovídající kvality. 
V této fázi realizace je proto vždy nutné počítat s po-
někud delší dobou realizace projektů účastníků. Do-
mníváme se však, že spolupráce a zapojení odborníků 
do realizace programu byla velmi přínosná.

Třetí fáze byla naplánována na měsíc květen s re-
alizací aktivit v rozsahu 21 hodin. Proběhl celodenní 
tematicky zaměřený výlet a okružní cesta městem Ústí 
nad Labem. Poté následovalo slavnostní zakončení 
vzdělávacího programu, prezentace prací a výstava 
v Move Gallery, netradičním výstavním prostoru FUD 
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UJEP v Ústí nad Labem. Pozvání přijali i zástupci vede-
ní města, kteří zhlédli výsledky prací účastníků. Poté 
následovala diskuse spolu s dětmi, studenty a jejich 
učiteli. Jako jeden z výstupů vzdělávacího programu 
byla vytvořena i brožura s jednotlivými návrhy dětí.

prVní fáze realizace, období říjen–listopad (9 
setkání, 20 hodin)
setkání č. 1
První setkání v rámci vzdělávacího programu se 

zaměřilo na informování a motivaci účastníků v rámci 
vzdělávacího programu. Zaměřilo se na poskytnutí nut-
ných a relevantních informací. V rámci tohoto setkání 
jsme se snažili zaujmout účastníky. Diskutovali jsme 
o městě Ústí nad Labem a jeho zajímavých i méně za-
jímavých místech. Zjišťovali, co všechno o svém městě 
vědí. Na tomto místě musíme zmínit, že se nám v rám-
ci celého vzdělávacího programu velmi osvědčila in-
stalace zmenšené mapy města, která byla připevněna 
na nástěnce ve školním klubu a účastníci mohli kdyko-
liv jít k této mapě a hledat potřebné informace. V rámci 
tohoto setkání jsme si zahráli seznamovací hru na „fil-
mové hvězdy“, kdy účastníky rozdělíme do dvojic. Poté 
dostanou za úkol zjistit o druhém něco, co ho zajímá 
(jméno, oblíbené jídlo, barva, koníčky, co dělá rád atd.). 
Následovalo představení jednotlivých účastníků.

setkání č. 2 – jak funguje město

Druhé setkání se už konkrétně zaměřilo na to, jak 
funguje město. Pro účastníky byly proto připraveny 
jednotlivé úkoly. Například seznam staveb, které se 
mohou vyskytovat ve městě. Účastníci měli za úkol 
podtrhnout ty stavby, které stojí ve městě. Na konec 
doplnit tři stavby ze svého okolí, které v seznamu chy-
bějí. Nejdříve samostatně, poté ve dvojicích a násled-
ně v rámci celé skupiny. Pro tuto činnost byla využita 
i zmenšená mapa města. Účastníci měli za úkol na-
jít tyto stavby a místo, kde se v jejich městě nachází. 
Tyto stavby byly poté rozděleny a vysvětlen jejich vý-
znam na: ekonomicky významné, průmyslové (ozna-
čeny červeně), sociální zázemí a bydlení (označeny 
modře), rekreační, přírodní (označeny zeleně). Červe-
né stavby představují takové stavby a objekty, které 
slouží k uspokojování řady hmotných potřeb obyvatel. 
Jejich výstavba obvykle přináší finanční zisky a větši-
nou také velký počet pracovních příležitostí. Na dru-
hou stranu je však jejich provoz spojen se značným 
znečištěním okolního prostředí. V některých případech 
se tyto negativní vlivy projevují i ve vzdálenějším okolí, 
nebo dokonce na celoplanetární úrovni (např. emise 
skleníkových plynů). Zelené stavby představují plochy, 
které jsou v různé míře blízké přírodnímu prostředí. Je-
jich vliv na životní prostředí závisí na konkrétní stavbě, 
obecně však bývá vliv těchto staveb na životní prostře-
dí méně negativní. Modré stavby představují objekty 
určené k bydlení a k poskytování základních služeb 

– tzv. sociálního zázemí (obchody, školy, nemocnice 

apod.). Tyto stavby je nejvýhodnější umísťovat vedle 
zelených staveb, které lidem poskytují možnost rekre-
ace a každodenního odpočinku. V reálném životě platí, 
že je velmi výhodné sousedství obytných staveb s těmi, 
které poskytují služby. Obyvatelé obytných staveb totiž 
mohou tyto služby využívat a poskytovatelé služeb mají 
zase více zákazníků. Nevýhodné je naopak sousedství 
s červenými stavbami, které svoje okolí znečišťují či ji-
nak znepříjemňují. To je ve stručnosti princip rozdělení 
těchto staveb. Následoval úkol zakroužkovat v sezna-
mu staveb ty, které se hodí dle dané charakteristiky.

Stavby vyskytující se ve městě (podtrhni stavby, které 
stojí ve městě)

 – nemocnice

 – fotbalový stadion

 – koupaliště

 – škola

 – pivovar

 – panelové sídliště

 – lesopark

 – intenzivní velkochov

 – poliklinika

 – hřebčín

 – továrna

 – muzeum

 – divadlo

 – kino

 – knihovna

 – hotel

 – nákupní centrum

 – park

Jedním z dalších úkolů byl i úkol týkající se méně 
známých staveb, jejichž název děti téměř neznaly. Do-
mníváme se, že zajímavou modifikací by bylo fiktivní 
vymýšlení staveb, jejich kresba a účel, ke kterému mají 
sloužit (příklad lenoš-dům, tedy dům určený k lenoše-
ní). V rámci vzdělávacího programu jsme však tuto ak-
tivitu nerealizovali.

V rámci druhého setkání se hrála hra „Kresba 
ve čtveřici“, kterou můžeme v rámci vzdělávacího pro-
gramu doporučit. Čtveřice dostane velký papír rozdě-
lený na čtyři kvadranty. Každý člen skupiny má jinou 
barvu fixu, nikdo nesmí mluvit. Všichni kreslí podle 
následujících zadání: levý horní kvadrant – nakresli 
nějaký svůj obrázek týkající se tvého města; pravý hor-
ní – nakresli svůj obrázek města, a to tak, aby zabíral 
co největší plochu; levý dolní kvadrant – nakreslete 
společný obrázek místa, kde bydlíš, a to tak, že jeden 
z vás začne. Až skončí, pokračuje druhý, pak třetí, až 

A multifunkční 
dům

oplocený, často zalesněný poze-
mek určený pro chov zvěře (např. 
daňčí, černá zvěř)

B dendrologická 
zahrada

plocha, kde se pěstují zeměděl-
ské plodiny, nebo chová hospo-
dářský dobytek s nižší výtěžností, 
zato s vyšší kvalitou ve standardu 
ekologického zemědělství

C obora domy sloužící více účelům (obcho-
dy, kina, byty i kanceláře)

D ekofarma
rozsáhlé zalesněné území, které 
více připomíná přírodní prostředí 
a slouží na delší procházky

E pasivní dům
domy s velmi nízkou spotřebou 
energie, někdy dokonce i spotře-
bou nulovou

F lesopark typ botanické zahrady zaměřené 
na stromy a keře

Červené stavby Zelené stavby Modré stavby

jaderná elektrárna městský park panelové sídliště

povrchový důl rybník pasivní domy

logistický velkosklad dendrologická zahrada satelitní městečko

letiště lesopark činžovní domy

cementárna vinice multifunkční dům

uhelná elektrárna sad rodinné domy

pivovar in-line park dům pro seniory

intenzivní velkochov hřebčín s výběhem ulice s obchody

autobusový terminál obora škola

automobilka přírodní dětské hřiště poliklinika

jatka ekofarma tržiště

chemička přírodní koupaliště s pláží sportovní areál

ocelárna divadlo

pila kostel

plynová elektrárna

výroba elektroniky

se vystřídáte všichni, ale nikdo po skončení své práce 
nesmí nic dokreslovat; pravý dolní kvadrant – kreslíte 
jakýkoliv společný obrázek, můžete ho jakkoli doplňo-
vat. Následovala diskuse o pocitech, které účastníci při 
kreslení měli. Který obrázek se jim tvořil nejlépe a jaké 
role přebírali jednotliví účastníci, kdo vedl a kdo se ne-
chal vést. Smyslem této aktivity je poznání různých rolí 
ve skupině, vzájemná empatie, ohled na ostatní, mi-
moslovní komunikace, porozumění.

setkání č. 3 – město, Ve kterém bych chtěl bydlet

Cílem setkání bylo zamyslet se, 
jak by mělo vypadat město, ve kte-
rém bych chtěl bydlet. Účastníkům 
byl dán seznam staveb (dle rozděle-
ní z minulé hodiny na zelené, mod-
ré a červené stavby). Úkolem bylo 
zakroužkovat celkem 10 staveb, 
které by chtěli mít ve svém městě, 
a vytvořit návrh města, ve kterém 
by chtěli bydlet. Především, co by 
tam nemělo chybět, jak by mělo 
město vypadat, jací lidé by tam žili, 
kde bych žil já. Z hlediska realizace 
se nám osvědčila pro tuto aktivitu 
skupinová práce, která podporuje 
vzájemný dialog a nutnou komuni-
kaci ve skupině. Účastníci se mu-
seli dokázat domluvit ve skupině, 
prosadit svůj názor či vyřešit zadá-
ní z pohledu ostatních. Vyjadřovat 
své myšlenky a názory. Naslouchat 
promluvám druhých, porozumět jim, 
vhodně reagovat a účinně se zapo-
jovat do diskuse. Tato aktivita vzbu-
dila v účastnících vášnivé diskuse.

setkání č. 4 až 6 – jaké je lepší místo k bydlení?
Při třech setkáních v rámci vzdělávacího programu 

bylo realizováno téma: Jaké je lepší místo k bydlení?

Domnívali jsme se, že téma bude probráno rychleji, 
ale pro účastníky se jednalo o těžké téma, kterému 
jsme nakonec věnovali mnohem více času, než jsme 
očekávali. Opět jsme využili při tématu několik úkolů 
z projektu Ekopolis. Pro úplnost uvádíme úkoly, které 
jsme v rámci vzdělávacího programu využili a je možné 
je začlenit v rámci jednotlivých setkání.

Prvním úkolem bylo společně si přečíst informace 
a červenou pastelkou podtrhnout text nebo informace, 
které byly pro účastníky nové a nikdy o nich neslyšely, 
a modrou ty, které jim přišly zajímavé.

Informace k jednotlivým typům staveb

a) Panelové sídliště:

Panelová sídliště se u nás nejvíce stavěla ve druhé 
polovině 20. století, a to především tam, kde vznikaly 
nové průmyslové podniky, takže bylo potřeba ubytovat 
velký počet zaměstnanců. Životnost těchto domů je 
omezená a bydlení v nich není příliš příjemné. Umož-
ňují však bydlení velkého počtu lidí na malé ploše, 
a pokud jsou řádně zatepleny, bývá jejich provoz ener-
geticky méně náročný v porovnání s běžnými rodinný-
mi domy. V krajině nepůsobí příliš esteticky a výstavba 
nového panelového sídliště v blízkosti starší zástavby 
může u starousedlíků vyvolat odpor.
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b) Rodinné domy

Rodinné domy bývají nízké (dvou- až třípodlažní), 
většinou se zahradou. Poskytují tak příjemné bydle-
ní. Zástavba rodinných domů, která souvisle navazuje 
na město (vilová čtvrť), je obvykle vnímána pozitivně 
a je možné zajistit zde dobrou dostupnost veřejné do-
pravy a služeb. V tom je zásadní rozdíl oproti satelit-
nímu městečku. V rodinných domech bydlí zhruba 40 
% obyvatel České republiky a každý rok se postaví asi 
15 000 rodinných domů.

c) Satelitní městečko

Plošně rozsáhlá zástavba rodinných domů, obvykle 
při okraji velkých měst. Na okraji města bývají v po-
rovnání s centrem levnější pozemky, proto je zde do-
stupnější možnost výstavby rodinných domků. Mimo to 
zde může být příjemnější bydlení a okolní prostředí. To 
však nemusí platit vždy, zvláště velká satelitní městeč-
ka totiž připomínají „sídliště naležato“. Mezi negativní 
vlivy patří značný zábor půdy a vysoké nároky na do-
pravu. Často zde také chybějí základní služby, za kte-
rými musejí obyvatelé dojíždět, a to většinou osobním 
autem. Efektivní veřejná doprava se zde totiž obvykle 
nevyplatí, protože oproti centru je zde poměrně nízká 
hustota zalidnění.

d) Činžovní domy

Obytné vícepatrové domy, které umožňují poměrně 
kvalitní bydlení velkého počtu obyvatel na malé ploše. 
Název činžovní domy je odvozen od slova „činže“, což 
znamená nájem. Původně zde totiž všichni obyvatelé 
platili majiteli domu nájem. Pokud si však obyvatelé 
koupí byt v činžovních domech do osobního vlastnictví, 
nájem už platit nemusejí.

Společně si teď proberte, kdo si co podtrhl modrou 
(zajímavé informace) a kdo co červenou (nové informace).

Pro další práci jsme v rámci vzdělávacího programu 
využívali počítač s připojením k internetu a pracovních 
listů.

Charakter bydlení v jednotlivých typech staveb

 – Vyhledejte webovou stránku: http://maps.google.
com/. Zde se podíváme na město Ústí nad La-
bem a později vyplníte dotazník o problémech, 
které občané zde žijící mohou mít.

 – V dotazníku se pokus odpovědět na otázky, jak 
moc velké problémy mohou mít lidé v panelo-
vém sídlišti, rodinném a satelitním městečku či 
činžovním domě.

V dalším kroku jsme nechali účastníky pracovat na jejich 
vlastních návrzích „humanizace“ fasád panelových domů.

e) Panelový dům

Sídliště mají jistě řadu výhod, levné a dostupné by-
dlení pro řadu lidí, ale zejména z estetického hlediska 
řadu nevýhod. Neopravené a šedivé „paneláky“ jistě 
nejsou chloubou měst. V posledních letech dochází 
díky dotacím k intenzivnímu zateplování panelových 
domů. Pokud je rekonstrukce povedená, panelové 
domy nejen šetří mnoho energie, ale i vypadají pěkně. 
Nyní přistoupíme k vašemu dalšímu úkolu. Na obrázku 
máte nákres panelového domu a vy máte za úkol zpra-
covat barevný návrh fasády domu.

Na závěr jsme nechali účastníky provést autoreflexi 
získaných informací během celého setkání:

Zakroužkuj, ve kterém typu staveb bys chtěl/a bydlet 
do budoucna ty:

a) satelitní městečko

b) panelové sídliště

c) rodinné domy

Volné psaní

Nyní na minutu zavři oči, uklidni se, vezmi si do ruky 
propisku a zamysli se nad tím, co jsi se během dnešní 
hodiny dozvěděl/a nového. Co tě překvapilo, co se ti 
líbilo? Budeš mít možnost sepsat to během několika 
málo minut tzv. volným psaním. Což znamená, že bu-
deš psát, psát, psát, co tě v tom momentě napadne.

Oblast bez problémů s drobnými problémy problém

Panelové sídliště/Rodinný 
dům/Satelitní městečko/
Činžovní dům (konkrétní 
příklad lokality v našem 
městě)

Dostupnost obchodů

Dostatek dětských hřišť

Místo pro rekreaci v přírodě

Příprava na zimní období

Soukromí v bytech

setkání č. 7 až 9 – prVotní architektonické náVrhy

V dalších setkáních jsme 
se zaměřili na konkrétní ar-
chitektonické návrhy, které 
měly tvořit základ nápadů 
pro pozdější workshopy rea-
lizované na FUD UJEP v Ústí 
nad Labem. Téma těchto se-
tkání bylo: návrh venkovního posezení, venkovní osvět-
lení a venkovní prostor.

druhá fáze realizace, období leden–duben (13 
setkání, 39 hodin)
setkání č. 10 až 11

 – Téma: Město Ústí nad Labem a jeho okolí, „hezká 
místa vs. nehezká místa“

Cílem setkání bylo navrh-
nout „hezká místa × nehez-
ká místa“ v Ústí nad Labem. 
Nakonec se téma prodlouži-
lo do dvou setkání, protože 
účastníci museli vždy svou 
volbu místa zdůvodnit. Pra-

covali s řadou informačních zdrojů a materiálů. Vý-
sledkem byl seznam míst, který se stal podkladem pro 
realizaci a umístění návrhů vytvářené brožury vzdělá-
vacího programu.

setkání č. 12 až 14
 – Téma: Architektonický návrh dětí městského parku

V tomto ohledu se jednalo 
zatím o největší návrh vybra-
ného místa v rámci vzděláva-
cího programu. Byla na něj 
vyčleněna tři setkání. První 
setkání se uskutečnilo v te-
rénu v Parku republiky v Ústí 
nad Labem. Prošli jsme si 
dané místo, zkusili spočítat 
rozlohu (pomocí kroků) a vy-
tvořili přibližný plánek tohoto 
místa. Následovala diskuse 
o tom, co se nám v parku ne-
líbilo a naopak líbilo, která 
místa bychom změnili nebo 
jaké důležité věci by se měly 
v městském parku nacházet. 
Poté byl vytvořen podrobný 
plán tohoto místa s celko-
vým návrhem.

setkání č. 15
 – Návštěva a exkurze – Krajský úřad v Ústí nad Labem

V rámci setkání se celá naše skupina účastnila ex-
kurze na Krajském úřadu v Ústí nad Labem. Byla reali-
zována exkurze do zajímavých prostor, které jsou nor-
málním návštěvníkům uzavřeny, spolu s odborným vý-
kladem pracovníka Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

Setkání č. 16 až 21

 – Návštěva, exkurze, workshopy na FUD UJEP v Ústí 
nad Labem

Jednalo se o pravidelná setkání na FUD UJEP v Ústí 
nad Labem, kde byl pro účastníky vždy připraven te-
maticky zaměřený program připravený studenty oboru 
design. Témata těchto setkání byla různá, vždy se za-
měřením na téma vzdělávacího programu. Jednalo se 
o tato témata: veřejný prostor, veřejný prostor kolem 
nás, veřejná zastávka, veřejné hřiště, bunkr, bydle-
ní na stromě, veřejné osvětlení a dětská prolézačka. 
V rámci těchto setkávání byly vytvářeny konkrétní mo-
dely a návrhy, které se staly výchozí pro vytvoření návr-
hů brožury vzdělávacího programu.

třetí fáze – realizace, období kVěten (21 hodin)
V této fázi byly v rámci vzdělávacího programu rea-

lizovány dva tematicky zaměřené výlety. První do okolí 
města Ústí nad Labem. Jednalo se o turistický výlet 
s cílem na Kozí vrch. Druhý výlet byl zaměřen na pro-
hlídku míst v samotném centru města. Zcela záměrně 
byla vybrána místa, která ještě děti nenavštívily či se 
tam tak často nepodívají. Jednalo se o prohlídku Mu-
zea města Ústí nad Labem, poté procházku středem 
města a prohlídku zajímavých budov (například měst-
ského divadla). Následovala návštěva Informačního 
centra spolu s výkladem a poté výlet lanovkou na vy-
hlídkové místo Větruše (návštěva turistické vyhlídkové 
věže, zrcadlového sálu a bludiště) a turistická procház-
ka do blízkého okolí.

Závěrem této fáze bylo slavnostní zakončení vzdě-
lávacího programu, výstava a prezentace s konkrétní-
mi řešeními a změnami stavu vybraných lokalit v Ústí 
nad Labem, které se konalo v prostorách Move Gallery, 
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netypického výstavního prostoru FUD UJEP v Ústí nad 
Labem. Pozvání přijali i zástupci vedení města, kteří 
výsledky prací účastníků zhlédli, a poté následovala 
diskuse spolu s dětmi, studenty a jejich učiteli.

Výstupy VzděláVacího programu:
 – brožura

 – výstava a prezentace s konkrétními řešeními 
a změnami stavu vybraných lokalit v Ústí nad 
Labem v Move Gallery

 – jednotlivé návrhy účastníků se stanou součástí 
výstavy projektu „Univerzita Předlice“ v Národní 
galerii v Praze.

Osvědčila se nám spolupráce s dalšími organiza-
cemi, jako je Dobrovolnické centrum Ústí nad Labem, 
Dětský domov v Ústí nad Labem či Oblastní charita Ústí 
nad Labem. Tyto organizace nám pomohly s výběrem 
účastníků a jejich pracovníci také docházeli s účast-
níky na předem smluvené schůzky. Několik dětí bylo 
do vzdělávacího programu zapojeno na doporučení. Ty 
se však zapojovaly do vzdělávacího programu  nepra-
videlně.

Hodinová dotace je dostačující. Přesto je nutné ně-
které aktivity vhodně situovat do letních měsíců (na-
příklad okružní cesty městem). Dle našeho názoru je 
vhodné program zahájit začátkem roku s konečnou 
realizací v letních měsících.

Vzdělávací program hodnotíme velmi pozitivně. Za-
stáváme názor, že volba tohoto tématu v sobě skrývá 
velký potenciál, a domníváme se, že je realizovatelný 
prakticky kdekoliv. Přínos spatřujeme především v za-
pojení problémových dětí a mládeže do aktivního nebo 
funkčního rozhovoru o problematice rozvoje města, 
ve kterém žijí. Děti a mládež získávají možnost vyjá-
dřit se k tématům, která se jich týkají. Samy označu-
jí problematické lokality ve svém městě, ale zároveň 
připravují konkrétní řešení a změny stavu těchto lo-
kalit. Výstupem je poté brožura, výstava a prezentace 
s konkrétními řešeními, která je pro účastníky oceně-
ním a hmatatelným důkazem jejich snahy. Domníváme 
se však, že dalším krokem vzdělávacího programu by 
mohla být opravdu konkrétní realizace daných nápadů 
a řešení, které by byly vytvořeny, instalovány a funkčně 
sloužily v daném prostoru.

4. Vyjádření supervizora
Předkládaný příklad dobré praxe ukazuje výborně 

vystavěný výukový program jak po stránce formální, 
tak obsahové. Z formálního hlediska je dobře patrné, 
na co se vzdělávání zaměřuje a které klíčové kompe-
tence si klade za cíl rozvíjet. Vedle toho byly však vel-
mi dobře zvoleny metody, které realizátoři v průběhu 
vzdělávání využili. Je to bohatý mix vzájemně se dopl-
ňujících částí, které dávají možnost vzniknout výbor-
ným výstupům a účastníky dokážou zároveň zaujmout 
a motivovat k účasti.

PDP se zaměřuje na rozvoj města, což je výborné 
téma pro rozvoj občanských kompetencí a zároveň je 
to něco, co vždy bude úzce souviset s osobním živo-
tem účastníků a podpoří budování jejich vztahu k mís-
tu, který je jednou ze základních podmínek ochoty lidí 
na něčem participovat.

Skvěle vypracovaný příklad dobré praxe, který mohu 
jen doporučit. Jedno z úskalí, které případné využití 
tohoto PDP skýtá, vidím v poměrně velké náročnosti 
na kapacitu realizátora. Realizace takového programu 
vyžaduje spolupráci s řadou odborníků–lektorů, je ná-
ročná na čas a spolupráci s dalšími místními organiza-
cemi. Všechny tyto faktory se zde sešly.

NÁŠ KLUB

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

 – Pomocí metod brainstormingu a týmové spolupráce rozvinout 
sociální a personální kompetence. Děti se naučí účinně spolu-
pracovat ve skupině, podílet se společně na vytváření pravidel 
práce v týmu. Zmapují si různé činnosti v týmu a pochopí svou 
roli v něm. Vytvoří si pozitivní představu o sobě samém, která 
podporuje sebedůvěru a samostatný rozvoj. Naučí se ovládat 
a řídit svoje jednání a chování tak, aby dosáhly pocitu sebe-
uspokojení a sebeúcty.

 – Pomocí diskusních metod děti budou schopny formulovat a vy-
jadřovat své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, 
souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu. Naučí se 
naslouchat promluvám druhých lidí, vhodně na ně reagovat 
a účinně se zapojovat do diskuze.

 – Pomocí aktivní účasti na tvorbě a realizaci programu rozvinout 
kompetenci k řešení problémů. Účastníci se naučí vnímat nej-
různější problémové situace, rozpoznají a pochopí, kde je pro-
blém, a budou schopni naplánovat způsob řešení.

Východiska PDP

V Domě dětí a mládeže Junior byl v roce 1999 jako nabídka spon-
tánní aktivity založen volnočasový klub. Tento klub je ve vestibulu 
budovy domu dětí a mládeže. Děti sem mohou kdykoliv přijít, zahrát 
si kulečník, fotbálek, šipky, společenské a počítačové hry, využívat 
internet nebo si napsat úkoly při čekání na autobus. Mohou si zde 
zakoupit drobné občerstvení. Součástí náplně klubu jsou i soutěže, 
výtvarné dílny, turnaje atd., které připravují pracovníci Junioru. Klub 
je v provozu denně v odpoledních hodinách a celodenně o prázdni-
nách. Návštěvníky klubu tvoří děti, které navštěvují zájmové útvary, 
a volně příchozí, především děti ze sociálně slabých rodin a romské 
děti. Jako dozor působí v klubu externí pracovník. Vstup do klubu je 
zdarma.

Autorka
Lucie Pešková

Supervizor vzdělávacího programu
PhDr. Ing. Pavel Mička

Organizace, ve které proběhla pilotáž
Junior DDM-SVČ, Tyršova 793, Chotě-
boř.
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petence sociální, kompetence k řešení 
problémů
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3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Jak již bylo zmíněno, předpokládaný konec vzdělá-
vacího programu byl naplánován na duben roku 2012. 
Tento termín byl posunut, a to z důvodu náročnosti 
a velkého množství návrhů a projektů dětí souvisejí-
cích s tématem vzdělávacího programu, které bylo 
nutné zpracovat studenty FUD UJEP do odpovídající 
kvality. V této fázi realizace vzdělávacího programu je 
proto nutné počítat s poněkud delší dobou realizace 
projektů účastníků. Domníváme se však, že spoluprá-
ce a zapojení odborníků do realizace vzdělávacího pro-
gramu byla velmi přínosná.

Domníváme se, že programu by prospěl menší 
počet účastníků, který byl stanoven v tomto případě 
na 30. Při realizaci totiž muselo být přistoupeno k roz-
dělení na skupiny.
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1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Obsahem PDP Náš klub je tvorba a realizace progra-

mu volnočasového klubu Junioru DDM-SVČ Chotěboř. 
Na náplni činnosti velkou měrou participují návštěv-
níci tohoto zřízení. Vybírají témata programu, realizují 
jej, částečně se i podílejí na získávání financí pro klub. 
V rámci tohoto programu vznikl romský taneční soubor, 
kroužek geocachingu, ligretto liga, výtvarné dílny.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
obsah

V rámci vzdělávacího programu Náš klub jsme 
chtěli podpořit participaci dětí na tvorbě a realizaci 
programové náplně volnočasového klubu v Domě dětí 
a  mládeže Junior. V první fázi jsme oslovili děti pomocí 
dotazníků. Návratnost těchto dotazníků však byla mizi-
vá a účast na prvním setkání velmi nízká. Zvolili jsme 
proto jiný způsob. Oslovili jsme přímo školy a ty do klu-
bu v rámci poledních přestávek začaly vysílat děti. Dal-
ší pracovní skupiny se vytvořily ze stálých návštěvníků 
klubu.

V únoru proběhla dvě pracovní setkání skupin. Po-
mocí brainstormingu děti vymýšlely nápady, které by 
se v klubu daly realizovat. V diskusi pak vybraly několik 
nápadů, kolem nichž se vytvořily pracovní skupiny. Ty 
pak pod vedením pedagoga začaly pracovat na realiza-
ci jednotlivých nápadů.

Jako první byly realizovány jarní prázdniny v klu-
bu, které byly jakousi modelovou akcí. Společně byl 
vytvořen manuál pro přípravu, na jehož základě byly 
realizovány náplně jednotlivých dnů. První den jarních 
prázdnin proběhlo společné setkání všech skupin 
a byla vytvořena a schválena společná pravidla klubu. 
V dalších dnech pak děti společně klub vyzdobily, při-
pravily turnaje, diskotéku, soutěž ve zpěvu, karneval 
a výtvarnou dílnu. Po jarních prázdninách se jednotlivé 
skupiny rozdělily a začaly realizovat své vlastní nápady.

taneční romský klub

Myšlenka tanečního romského klubu vznikla v rám-
ci karnevalu o jarních prázdninách. Skupinu tvořilo 18 
dětí od 5 do 18 let. Během března a dubna děti vytvoři-
ly tři taneční skupiny, starší našly hudbu a s pomocí pe-
dagoga vytvořily choreografii na motivy tradičních rom-
ských tanců. Od května pak začaly pravidelně chodit 
trénovat do klubu. Přihlásily se do soutěže nízkopra-
hových klubů Amen Khelas, která se konala v Jihlavě. 
Tím vznikla potřeba tvorby kostýmů. Z poskytnutých fi-
nančních prostředků jsme zakoupili materiál a základy 
kostýmů, které si děti s pomocí rodičů vyzdobily, star-
ší i vytvořily. 14. června, za ohromné podpory rodičů 
a známých, vystoupily děti na Amen Khelas a v soutěži 
získaly 2. místo v první kategorii a 3. místo v kategorii 
druhé. Svá vystoupení předvedly i na dni otevřených 

dveří v dětském domově.

Za největší přínos realizace tohoto nápadu považu-
ji to, že se romské děti naučily systematicky pracovat 
na dosažení vytyčeného cíle, dokázaly pravidelně na-
cvičovat a poznaly, že má smyl takto pracovat, jelikož 
se jim dostalo ocenění jak ze strany poroty a rodičů, 
ale i dalších diváků jejich vystoupení.

geocaching

 V další skupině vznikl nápad vytvořit geoca-
chingový klub. Děti vytvořily plakáty, našly si dospě-
lého, který je na jejich výpravách vedl. Z finančních 
prostředků byly zakoupeny dvě zařízení GPS. Vedoucí 
děti seznámil se základy geocachingu, naučil je, jak 
se cache „loví“. Jednotlivé výpravy za cachemi připra-
vovaly už děti samy a v rámci schůzek je pak společně 
s vedoucím získávaly.

Děti si pomocí této aktivity prohloubily komunikační 
kompetence, naučily se plánovat činnost, vést ostat-
ní, získaly také znalosti o městě a jeho okolí a v nepo-
slední řadě rozšířily své IT kompetence a zeměpisné 
znalosti.

ligretto liga

Třetí skupina realizovala nápad založit ligretto ligu. 
Ligretto je společenská hra zaměřená na postřeh a tak-
tiku. Děti vytvořily plakáty, kterými jednotlivé turnaje 
propagovaly, a v rámci herních odpolední pak vytvořily 
systém, který zaznamenával jejich úspěchy a neúspě-

chy. Vytvořily také stránky na Facebooku, které o jed-
notlivých turnajích informují.

Realizací tohoto nápadu děti prohloubily kompeten-
ce sociální a personální, naučily se tvořit plakáty tak,  
aby byly informačně přínosné, organizovat turnaje.

počítače do klubu

Další pracovní skupina realizovala nápad, kte-
rý uspokojil potřebu všech skupin. Získání počítačů 
do klubu. Problém absence počítačů byl řešen disku-
sí. Nakonec vyhrál nápad na žádost o sponzorský dar. 
S pomocí pedagoga vytvořily děti žádost pro sponzory 
o dva počítače, kterou rozeslaly místním firmám. Jed-
na na ni zareagovala pozitivně a darovala klubu dva 
počítače.

Děti tak posílily kompetenci k řešení problémů, na-
učily se formálním náležitostem žádosti a v neposlední 
řadě posílily finanční gramotnost.

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Projektu Náš klub se účastnilo 137 účastníků, reali-
zace trvala 81 hodin. Podařilo se realizovat 10 nápadů. 
Oproti původním předpokladům se realizovalo o polo-
vinu méně nápadů, byla však zajištěna kontinuita jed-
notlivých vzniklých aktivit, což je podle našeho názoru 
přínosnější než mnoho nenavazujících drobných akti-
vit. Dva nápady se realizovat nepodařilo, jelikož došlo 
k rozpadu týmu a neochotě participovat na přípravě 
jednotlivých aktivit.

Z evaluací vyplývá, že tento způsob organizace klu-
bu dětem velmi vyhovuje. Ocenily společnou tvorbu 
pravidel, zatraktivnění programu klubu, možnost zvolit 
si činnost, kterou se chtějí zabývat, zdůraznily potřebu 
podílet se na tvorbě programů a aktivit, jelikož se pak 
více přibližují jejich potřebám.

PDP Náš klub je velmi realizačně náročný. Sledovat 
vývoj a realizaci jednotlivých aktivit, pomoci v situa-
cích, kdy si děti nevědí rady, podpořit, nasměrovat vy-
žaduje velmi aktivní účast koordinátora po celou dobu 
programu. Je tedy lepší zvolit početnější realizační tým, 

popřípadě postupně předávat vedení aktivit lidem, kte-
ří se do projektu zapojí.

4. Vyjádření supervizora
Projekt byl založen na požadavku velké aktivity 

a snahy samotných účastníků. Projekt nakonec ně-
kolikanásobně přesáhl počet plánovaných účastníků, 
a ačkoliv se plánovaný počet výstupů zredukoval, po-
dařilo se realizátorovi dobře zapojit účastníky do roz-
hodování v rámci klubu a pomocí spolupráce na růz-
ných projektech zapojit do fungování i děti a mládež 
z různých sociálních vrstev.



PŘÍPRAVA A REALIZACE PLÁNOVACÍHO 
VÍKENDU

Cíle příkladu dobré praxe související s kompetencemi 
průřezových témat

kompetence k učení

 – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, pro-
pojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, 
tvůrčích činnostech a praktickém životě;

kompetence k řešení problémů

 – vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 
shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti 
a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se 
odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 
problému;

 – kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, 
uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky 
svých činů zhodnotí.

kompetence komunikatiVní

 – naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně 
reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor 
a vhodně argumentuje;

 – využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů 
potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci 
s ostatními lidmi.

kompetence sociální a personální

 – účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy 
na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo 
přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu 
společné práce;

 – přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe 
potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení dané-
ho úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá 
hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají 
a dělají.

kompetence občanské

 – chápe základní ekologické souvislosti a environmentální pro-
blémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, roz-
hoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitel-
ného rozvoje společnosti;

kompetence pracoVní

 – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, do-
držuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje 
se na změněné nebo nové pracovní podmínky;
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Východiska PDP

Jednou z hlavních oblastí činnosti ALCEDA jsou 
od roku 1990 výukové a pobytové programy. K jejich 
realizaci využíváme od roku 2000 Terénní středisko 
Hájenka v Semetíně. V současné době nestačí kapaci-
ta Hájenky poptávce po pobytových programech, proto 
hledáme možnosti rozšíření ubytovacích kapacit. Há-
jenka leží v Semetínském údolí, stejně jako bývalý Au-
tokemp (vzdálenost cca 3 km), což je příhodná poloha 
k provázanému fungování obou objektů.

Autokemp Semetín byl až do poloviny devadesátých 
let masově navštěvovanou letní rekreační zónou. Byl 
místem rekreace pro obyvatele Vsetína, ale i návštěv-
níky z celé republiky. V areálu fungoval tenisový kurt, 
volejbalové hřiště, bazén, restaurace, bylo zde mož-
no stanovat, zaparkovat karavan nebo si pronajmout 
chatku.

Areál kempu leží na začátku Semetínského údolí, 
je dostupný cyklostezkou, MHD Vsetín, autem, případ-
ně pěšky po některé ze značených turistických stezek. 
Kemp je ve vlastnictví TJ MEZ, která k 31. 12. 2010 
neprodloužila nájemní smlouvu stávajícímu nájemci 
a hodlá areál opět pronajmout. Důvodem je špatný 
technický stav (absence investic do obnovy za posled-
ních cca 15 let) a snaha o obnovu funkce kempu jako 
místa k rekreačním účelům. Není podmínkou, že areál 
bude fungovat jako autokemp, taktéž veřejnost může 
mít přístup do areálu jen při akcích.

Součástí areálu kempu je soustava šesti rybníků. 
Jedná se o přírodovědně velmi cennou lokalitu. V mi-
nulých letech zde byli pozorováni tito živočichové: rak 
říční, čolek velký, čolek obecný, čolek horský, ropucha 
obecná, skokan hnědý, kuňka žlutobřichá, rosnička 
zelená, užovka obojková, užovka hladká, šídla, vážky, 
splešťule blátivá, ledňáček říční, čáp černý, čáp bílý 
atd. Ze vzácnějších rostlin jsou v blízkém okolí rybníků 
k vidění různé druhy vstavačovitých, mečík střechovi-
tý, prvosenka jarní a vyšší. Stromové patro je tvořeno 
převážně olší šedou, dubem letním, jasanem ztepilým 
a některými druhy vrb.

Realizací plánovacího víkendu chceme oslovit a za-
pojit děti a mládež do procesu přípravy, návrhů na vy-
užití, zjištění potřeb a zájmu cílové skupiny s ohledem 
na budoucí využití Terénního střediska ASTACUS (latin-
sky rak, který se v Semetíně vyskytuje).

Do procesu budou zapojeni také: vedení vsetínské 
radnice, odborníci (architekt, sportovci, rybáři, ochrán-
ci přírody, biologové), rodiče, pedagogové, potenciální 
donátoři a veřejnost.

1. Stručná anotace příkladu dobré praxe
Vzdělávací program Příprava a realizace plánovací-

ho víkendu je akce pro děti a mládež a zároveň jsou 
do ní vtaženi také dospělí. Prostřednictvím různých 
metod a forem jsou u účastníků rozvíjeny komunikační 
dovednosti a podporují se a zkvalitňují občanské kom-
petence. To vše na praktickém a reálném příkladu – 
tvorby záměru využití chátrajícího autokempu, který se 
nachází 8 km od Vsetína v jeho místní části Semetín.

2. Popis realizace příkladu dobré praxe
aktiVity přípraVného týmu:
brainwriting – použití diVergentní metody

Metoda byla použita při generování námětů pří-
pravného týmu. Zadání bylo napsat všechny možné 
náměty, jak využít ATC Semetín. Prostřednictvím e-mai-
lu byli osloveni všichni interní pracovníci ALCEDA (11 
pracovníků). Náměty byly zpracovány. Výsledkem je 
prvotní záměr využití ATC Semetín. Tento byl předložen 
a komunikován se starostkou a místostarostou měs-
ta Vsetín. Následně byl předložen Radě Města Vsetín, 
která návrh vzala na vědomí.

interní workshop zaměřený na facilitaci

Workshop proběhl v rámci školení instruktorů vý-
ukových programů. Účastníci byli seznámeni s pojmem 
facilitace, řešili výhody a nevýhody facilitace, byli se-
známeni se základními pravidly diskuse ve skupině. 
Prakticky si vyzkoušeli metodu brainstormingu – gene-
rovali výhody a nevýhody facilitace.

plánoVací VíkendoVá akce – sobota

Účastníci se formou prohlídky seznámili s prostře-
dím TS Hájenka Semetín. Proběhlo představení účast-
níků – výroba vizitek (napsat na vizitku jméno/přezdív-
ku tak, jak chci být oslovován). Prostřednictvím aktivit 
s padákem (podbíhání, vystřelování míče…) museli 
účastníci spolupracovat a komunikovat mezi sebou, 
byla nastavena uvolněná atmosféra. Vzhledem k po-
čtu 51 účastníků nedošlo k přímému seznamování. Vý-
hodou bylo, že většina účastníků se zná jako členové 
kroužků a instruktoři našich programů.

burza nápadů, brainstorming – použití diVergentní 
metody

Metoda byla použita po prohlídce a seznámení se 
s prostředím ATC Semetín a lokalitou s rybníky. Probě-
hl rozhovor se zástupcem rybářů, kde padly informa-
ce, jak se hospodaří s rybníky, problematika chovu ryb 
apod.

Účastníci byli rozděleni do šesti skupin (cca 5 až 7 
členů). Pod vedením facilitátorů byly zaznamenávány 
jejich náměty a nápady. Velmi zajímavá a užitečná byla 
kombinace mladších dětí s téměř dospělými. Mladší 

děti byly mnohem spontánnější a uvolňovaly atmosfé-
ru, dospělí pak byli v názorech střídmější a méně od-
vážní. Díky tomu se podařilo vygenerovat jak realizova-
telné náměty, tak i vizionářské a pochopitelně i nere-
alizovatelné aktivity, které však zůstaly v tzv. databázi.

Jelikož nebylo příznivé počasí (déšť), nebylo možné 
v areálu ATC Semetín použít flipchartové tabule (slou-
ží k lepší vizualizaci) a prezentovat nápady a náměty 
ostatním skupinám na místě. Po přesunu zpět na TS 
Hájenka Semetín byly všechny zaznamenané nápady 
sepsány a prezentovány účastníkům (byli rozděleni 
do dvou skupin dle věku – mladší, starší). Aby prezen-
tace byla interaktivní a náměty jasné, účastníci doplňo-
vali podrobnější informace u jednotlivých námětů.

realizace ankety
Účastníci byli rozděleni do skupin po cca pěti čle-

nech. Ve skupinách vyplnili připravenou anketu. Sku-
piny si mezi sebou rozdělily lokality, ve kterých budou 
oslovovat obyvatele Semetína.

Po skupinách účastníci obcházeli Semetínské údolí 
a vyplňovali anketní formuláře. Díky proškolení vedou-
cích jednotlivých skupin v komunikaci a bezpečnosti, 
nedošlo k žádnému nedorozumění ani úrazu.

Při příchodu každá skupina odevzdala vyplněné an-
kety a podala krátký report o průběhu. Z reportů vy-
plynulo, že obyvatelé byli velmi vstřícní, brali průzkum 
velmi pozitivně a mnozí se i blíže zajímali, jak se bude 
situace s areálem ATC Semetín dále vyvíjet.

Pravděpodobně se nám podařilo účastníky dobře 
motivovat. I přes nepřízeň počasí (dešťové přeháňky) 
bylo vyplněno 53 anketních formulářů. Motivace byla 
také posílena následnou zábavnou akcí.

zábaVná akce – sobota

Motivací a zároveň odměnou pro účastníky byla zá-
bavná akce – v první fázi absolvovali všichni účastníci 
výukový program Živá voda – terénní pozorování, od-
běr bentické fauny, určování živočichů. Mladší děti si 
vyzkoušely lanové překážky, pro ostatní byl připraven 
terénní lesní golf. Jako vyvrcholení dne proběhlo slav-
nostní opékání bizona (špekáčková party) a minikon-
cert zahrálo kytarové DUO Kometa v podání externistů 
z hudebního oddělení.

plánoVací VíkendoVá akce – neděle

Formou prezentace byl představen projekt Bike 
arény. Jedná se o síť cyklotras s překážkami v oblasti 
Semetínského údolí. Účastníci formou diskuse hledali 
vazby na aktivity v ATC Semetín. Výsledky byly zapraco-
vány do výstupů – Záměr využití ATC Semetín.

Po prezentaci byli účastníci rozděleni do skupin.

skupina i (mladší účastníci, do cca 14 let)
Formou komentované přednášky proběhla ukáz-

ka chovanců stanice handicapovaných zvířat z Hoš-
ťálkové. Jednou z plánovaných aktivit v ATC Semetín 
je provoz podobné stanice. Děti opět hledaly vazby 
i na ostatní aktivity – zpřístupnění pro veřejnost, láka-
dlo pro turisty, vazba na výukové programy apod.

Další aktivitou (forma–hra) pro mladší děti byla 
stavba 3D projektů. Děti se rozdělily do skupin cca 
po 3–5 členech. Úkolem bylo postavit model areálu, 
kam by rádi jezdili turisté. Zadání bylo záměrně obec-
né s cílem neomezovat jejich fantazii a případně získat 
další náměty. Výsledkem byly přehrady, hotely a moř-
ské pláže, což nebylo zcela v souladu se záměrem, 
který měla aktivita splňovat. Zadání mělo být omezeno 
na stavbu modelu ATC Semetín.

skupina a (starší účastníci)
Vyhodnocování burzy nápadů a ankety (starší účast-

níci)

Anketa byla vyhodnocena součtem jednotlivých po-
ložek. Výstupy z ankety budou zapracovány do záměru 
využití ATC Semetín.

Při vyhodnocování burzy nápadů byly použity tyto me-
tody:

1. Použití konvergentní metody

 – Kombinace dobrých/podobných nápadů a myšle-
nek

Účastníci byli rozděleni do skupin po cca 4–6 čle-
nech. Ve skupinách diskutovali nad jednotlivými vý-
stupy, hledali souvislosti a vazby a zařazovali aktivity 
do oblastí.

2. Použití konvergentní metody

 – Taktní vyloučení „nevhodných/neetických“ zámě-
rů

Zároveň bylo zadáním diskutovat nad realizovatel-
ností aktivit z pohledu financí, kontextu směřování ATC 
Semetín a dalších možností. Tímto byly vygenerovány 
aktivity, které jsme zařadili do tzv. databáze nerealizo-
vatelné, nezapadá do konceptu.

Výstupy každá skupina prezentovala ostatním 
účastníkům a prostřednictvím diskuse se vygeneroval 
konsenzus.

Během práce byla velmi přínosná účast dvou míst-
ních mladých lidí, kteří byli zapojeni do celého procesu 
plánovacího víkendu. Výhodou byla znalost prostředí, 
mezilidských vztahů apod.

Některé aktivity bylo těžké zařadit do oblastí, vyřadit 
apod. Účastníci si takto uvědomili vzájemnou prováza-
nost. Dále pochopili vazby na celkový záměr (filozofii) 

– některé aktivity jsou reálné, ale ne na stejném místě, 
dále vazby na finance – prvotní investice a hlavně ná-
sledná údržba a provoz (akvapark, bazén).
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prezentace Výstupů a 3d projektů

Skupina I prezentovala své výtvory. Lákali účastní-
ky do své „destinace“. Skupina A prezentovala koneč-
nou podobu a aktivity v ATC Semetín. Hlasováním bylo 
zjištěno, že na dovolenou by většina účastníků přijela 
právě do ATC Semetín – Terénního střediska ASTACUS.

Účastníci byli seznámeni také s výsledky ankety.

zábaVná akce – neděle

Jako poděkování a odměna pro všechny účastníky 
byla druhá část zábavné akce. Účastníci se po skupi-
nách střídali na stanovištích. Obratnost a odvahu roz-
víjeli na multifunkční lezecké věži (slaňování, lezení). 
Na tvorbu strategie a trpělivost bylo zaměřeno stano-
viště s paintballem (pro mladší děti byla připravena 
střelnice). Rychlost, taktiku, spolupráci procvičovali 
účastníci v softballu (obdoba baseballu) a interkrosu 
(obdoba lakrosu).

3. Evaluace – závěrečné zhodnocení 
realizace

Do stěžejní části vzdělávacího programu – pláno-
vacího víkendu – zasáhlo velmi podstatně počasí. Byli 
jsme nuceni některé aktivity eliminovat, nahrazovat 
nebo přesouvat. Kladlo to velké nároky na organizaci 
i na samotné účastníky. Bylo nutné řešit improvizo-
vané přespání (v klubovnách), protože nebylo možné 
postavit týpí a stany. Nicméně splnění cílů a výstupů 
nebylo narušeno.

Věkově velmi různorodá a početná skupina kladla 
vysoké nároky na programovou náplň vzdělávacího 
programu. Řešením bylo rozdělení do skupin a týmů. 
Optimální počet bychom příště volili na cca 20–25 
účastníků.

4. Vyjádření supervizora
Celkově lze hodnotit vzdělávací program jako dob-

rou ukázku participačního projektu. Vytčené cíle se 
do určité míry podařilo splnit. Pro samotné účastní-
ky pak byl program přínosem, ale je otázkou, nakolik 
zůstanou motivováni v případě, že jejich investované 
úsilí (vymýšlení jednotlivých možných využití prostoru) 
nebude naplněno. Celkově lze ale hodnotit vzděláva-
cí program jako velmi dobře organizačně, personálně 
i obsahově zvládnutý a je dobrým příkladem.
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