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Milé kolegyně,  
milí kolegové,

loňské vydání Bulle-
tinu pro školní dru-
žiny a školní kluby 
mělo takový ohlas, 
že byly všechny jeho 
výtisky ještě v době 
trvání vašeho celo-

státní setkání v roce 2016 rozebrány. Váš zájem  
o toto téma nás velmi těší, ale zároveň všechny, 
kteří se mu věnují a usilují o posunutí a zvýšení 
prestiže této oblasti výchovy a vzdělávání, také 
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zavazuje. Národní institut pro další vzdělávání 
se snaží již řadu let poskytovat profesní podporu 
vychovatelkám školních družin a školních klubů, 
ale i ostatním pracovníkům v zájmovém vzdělá-
vání, ať už formou  nabídky kvalitního vzdělává-
ní, či konzultacemi. Jsme přesvědčeni, že tato 
oblast je nedílnou součástí a doplňkem výuky  
ve škole a podstatným způsobem ovlivňuje kva-
litu a výsledky vzdělávání žáků. V současné 
době spolu s MŠMT a našimi partnery intenziv-
ně pracujeme na vytvoření koncepce DVPP pro 
zájmového vzdělávání.  Myslíme si, že bychom 
se v naší zemi měli inspirovat také zkušenostmi 
a systémy či fungováním této oblasti v zahra-

Změny financování zájmového 
vzdělávání ze státního rozpočtu

Ke změně systému financování dochází v sou-
vislosti s novelou zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, týkající se změ-
ny způsobu financování škol a školských za-
řízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí  
z prostředků státního rozpočtu. Stávající sys-
tém financování prostřednictvím republikových  
a krajských normativů zůstane zachován pro 
střediska volného času a pro školní kluby. No-

vela školského zákona však ukládá v § 170 pís-
meno f) stanovit prováděcím právním předpisem 
minimální personální standardy pro zajištění 
vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání 
upravený tímto zákonem,  pro zajištění škol-
ských služeb poskytovaných školskými zaříze-
ními zřizovanými krajem, obcí, nebo svazkem 
obcí s výjimkou školních družin. Pro střediska 
volného času a školní kluby byly stanoveny 
minimální personální standardy pro zajištění 
vzdělávání a činnosti těchto školských zařízení.  
Původně mělo být stanovení minimálního perso-
nálního zabezpečení pro zájmové vzdělávání ve 
střediscích volného času a ve školních klubech 
součástí vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání. Na základě následných jednání  
v rámci pracovní skupiny k reformě financová-
ní bylo rozhodnuto, že bude součástí vyhlášky  
č. 492/2005 Sb.,  o krajských normativech. Zá-
sadní změnu představuje zavedení zcela odliš-
ného systému financování pedagogické práce ve 
školních družinách. Pro školní družinu bude nově 
stanoven novelou vyhlášky  č. 74/2005 Sb. maxi-
mální rozsah přímé pedagogické činnosti hraze-
ný ze státního rozpočtu. Tento maximální rozsah 
je stanoven pro školní družiny v podobě maxi-
málního počtu hodin přímé pedagogické činnosti 
v závislosti na organizační struktuře školní družiny, 
tj. v závislosti na počtu oddělení školní družiny. 

Pokračování na str. 2

Speciální vydání pro školní družiny a školní kluby
ničí, např. v nedalekém Sasku. Volnočasové 
aktivity jsou zde nabízeny zdarma v rámci škol-
ních družin a zájmových útvarů (uměleckých, 
sportovních, pro talentované žáky i doučování 
atd.) nejen na základních školách, ale také na 
školách středních až do maturity. Jsem pře-
svědčena, že i ve stávajících podmínkách čes-
kého školství poskytujete díky svému nadšení  
a obětavé práci dětem kvalitní a inspirující aktivi-
ty a zázemí pro čas, který tráví ve školní družině 
nebo klubu. Především díky vám se Česká re-
publika může chlubit unikátním systémem škol-
ních družin a školních klubů.

Helena Plitzová, ředitelka NIDV
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Milé kolegyně,  
milí kolegové, 

pro mě jako ředitelku 
školy je tím největ-
ším bohatstvím náš 
pedagogický sbor. Je 
to skvělý a kreativní 
tým nadšených lidí, 
kteří se navzájem 

obohacují a reagují na nejnovější trendy ve 
vzdělávání žáků. Vedení školy klade velký 
důraz na osobní rozvoj, na další vzdělává-
ní pedagogických pracovníků, podporuje 
zavádění pedagogických inovací, nových 
metodických postupů, rozsáhlejší využití 
informačních technologií a podporu me-
zinárodní spolupráce. Škola je také velmi 
aktivní v mnoha evropských a národních 
projektech. V září 2016 jsme si stanovi-
li novou vizi s názvem Ratibořická včela, 
koncepci školy a z toho vyplývající pravi-
dla školy. Tento koncept je naším kolektiv-
ním dílem a každý den je nám připomínán  
v rámečcích na chodbách naší školy. Hrdě 
také vnímám velký zájem o školu ze strany 
žáků a rodičů. Dlouhodobě se k nám hlásí 
větší počet uchazečů, než které můžeme 
přijmout. Významná je také spolupráce  
s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlo-
vy v Praze. Školu často navštěvují studenti 
této fakulty, a získávají tak cenné praktické 
zkušenosti. Tato pozitivní spolupráce byla  
v roce 2016 odměněna a škola získala titul 
Fakultní škola. Pokračujeme také v tradici 
školy, v profilaci cizích jazyků, rozvoji čte-
nářské gramotnosti atd.
Škola se také zaměřuje na environmen-
tální výchovu – spolupracuje s občan-
ským sdružením Tereza, na škole aktivně  
a efektivně funguje Ekotým. V roce 2013 
škola získala titul Ekoškola a na jaře 2016 
titul obhájila na další dva roky. Nejvyšší 
pracovní výzvou a vizí je pro mne osobně 
vytvořit tzv. učící se školu, která je dle P. M. 
Sengeho nejvyšším stupněm organizační 
kultury. Není to lehká práce, ale jsou chvíle, 
kdy s úctou a pokorou vnímám, že se nám 
to daří…
Přijďte se k nám podívat, rádi se s vámi po-
dělíme o naše zkušenosti.

S přáním všeho dobrého
PhDr. Ing. Hana Kindlová, ředitelka

Nová kolektivní vize celého učitelského sboru láká 
větší počet žáků, než by škola mohla přijmout

Se zanícením sobě vlastním 
vypráví Zuzana Kopsová  
o své práci vychovatelky ve 
školní družině v ZŠ Ratibo-
řická. Sama klade velký dů-
raz na individuální přístup 
k dětem. Mnohdy jim vště-
puje základy, které rodina 
nezvládla, jindy organizuje 
aktivity, které rozvíjejí fanta-
zii a kouzlí na dětských tvá-
řích úsměv.

Jak ve vaší škole funguje spolupráce 
učitelů a vychovatelek školní druži-
ny?
Spolupráce je velmi důležitá s rodiči i třídním 
učitelem. Děti se ve školní družině mohou pro-
jevovat naprosto odlišně oproti vyučování. Je 
potřeba úzké spolupráce učitele a vychovatele  
v podobě zamýšlení se nad žáky, přípravy spo-
lečných akcí i řešení konfliktů. Myslím si, že  
v naší škole spolupracujeme velmi dobře. Převa-
žuje tu společný zájem i cíl a tím je dítě. 

Co se vám v poslední době podaři-
lo, co by mohlo být inspirativní pro 
ostatní školy?
Novinkou v naší ŠD je změna stávající orga-ni-
zace provozu a navázání spolupráce přes MČ 
Prahy 20 s organizacemi v Horních Počernicích 
– jako je divadlo (kino), Chvalský zámek, kni-
ho-vna, MUM a DDM. Tato spolupráce přinese 
našim dětem nové zážitky, zpestření pobytu ve 

Školní družiny jsou dnes nedílnou součás-
tí převážné většiny základních škol. Chtějí-li 
ředitelé uspět v rámci tržního konkurence-
schopného prostředí, bojují o každého žáka. 
Proto by neměli opominout, že rodičovská 
veřejnost se stále více zajímá o fungování  
a existenci školní družiny a možnosti dalšího 
rozvoje dítěte mimo vyučování. Školní družiny 
nefungují jako sociální služba. Školní vzděláva-
cí program ve školní družině umožňuje výrazně 
profilovat školské zařízení podle zájmů a potřeb  
a současně navazuje na školní vzdělávací pro-
gram školy. Využity jsou však odlišné formy  
a metody práce ve srovnání s běžným vyučovacím 
procesem. Umět adekvátně reagovat na psychické 

nastavení žáků v době bezprostředně po výuce 
není jednoduché. Činnosti musejí být rozmanité, 
podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Právě 
zájmové činnosti jsou hlavní součástí výchovné 
vzdělávací práce v době mimo vyučování. Rozví-
jení a prohlubování zájmů přispívá ke zvyšování 
odborných vědomostí a dovedností žáků (klíčových 
kompetencí), které se ve výsledku mnohdy odráže-
jí i při volbě povolání. Kvalitní zájmové vzdělávání 
se stává žádoucí nejen z hlediska společenského, 
ale i z hlediska úspěšnosti každého jedince. Za 
činnost školních družin odpovídají ředitelé škol. 
Na nich především záleží, zda jsou na školách 
vychovatelé a vychovatelky bráni jako rovnocen-
ní partneři ostatních pedagogických pracovníků. 
Někdy postačí pozitivní vztahy, vzájemné pocho-
pení, respekt, tolerance. Součástí úspěšného 
procesu je spolupráce a vzájemná informovanost.  
Ve školní družině pracují převážně vychovatelky, 
které získaly odbornou kvalifikaci v dané oblasti na 
pedagogických školách či pedagogických fakultách, 
případně si dále vzdělání doplňují. V karierním řádu 
však tato profese zatím není zakotvena. Pozvolna 
narůstá počet vychovatelek školních družin, které si 
svými výsledky a dostatečným sebevědomím své 
místo na slunci vydobyly nejen u vedení svých škol, ale  
i u rodičovské veřejnosti. Važme si proto ředitelů  
i kolegyň a kolegů, kteří v rámci svých kompeten-
cí umějí ocenit práci v zájmovém vzdělávání. Bez 
oboustranného pochopení, důvěry a podpory nelze 

Jak zajistit podporu pro větší sepětí školní družiny a školy

Pozvánka do ZŠ Ratibořická v Horních Počernicích

ŠD a především dokonalé plněním našeho ŠVP 
ŠD. Využití spolupráce s institucemi v okolí škol 
a obohacení náplně ŠD bych doporučila všem 
školním družinám.
 
O čem jako vychovatelky sníte nebo 
byste si přály ve vztahu ke své práci? 
V čem vidíte rizika Vaší práce?
Velkým přáním každé vychovatelky je asi 
nejvíce spokojené a šťastné dítě a také  
uznání za odvedenou práci od vedení školy, 
rodičů a kolegů učitelů. Ale to, že se dítěti ne-
chce domů a že se do školní družiny těší, je 
asi vždy tou největší odměnou. Největší pro-
blém při své práci vnímám v rodinách dětí. 
Rodiče mají na děti nedostatek času a výcho-
vu nezvládají. Tu musí často suplovat škola. 
V současné době je stále složitější komunikace 
s rodiči. Často problémy zlehčují, omlouvají,  
či zakrývají namísto toho, abychom společně 
došli k řešení.

Mluví se aktuálně o kariérním systé-
mu: jak by to dle Vašeho názoru mělo 
dotknout profesního rozvoje vycho-
vatelek a vychovatelů školních dru-
žin a školních klubů?
Hodnotit kariérní systém je velmi složité.  
Sama na sobě vnímám, jak je pro mou  
praxi celoživotní vzdělávání za účelem pro-
hlubování odborné kvalifikace důležité a jak 
mě posouvá dál. Ovšem pokud by se mělo 
v kariérním systému zohledňovat pouze ab-
solvování seminářů či studia, nepovažuji  
to za šťastné a dostačující. Za nejdůležitější 
považuji aplikaci nabytých vědomostí v praxi. 
Ne každý získané znalosti zvládne v praxi po-
užít. 

plnohodnotně naplňovat výchovně vzdělávací cíle.  
V souvislosti s novelou vyhlášky z 1. 9. 2016 týkající 
se společného vzdělávání je potřeba brát ohled na po-
někud ztížené podmínky při výchovně vzdělávacím 
procesu v rámci zájmového vzdělávání. Také školní 
družiny navštěvují žáci se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Během přímé výuky pomáhají učitelům 
asistenti. Ve školních družinách ve většině případů 
pracují bez této asistence, i když to legislativa umož-
ňuje. Na celostátních seminářích školních družin  
a školních klubů zaznívají v legislativních sekcích 
každoročně stejné připomínky: „… ze strany ve-
dení škol nejsou vždy dodržovány všechny obec-
ně platné předpisy pro zájmové vzdělávání…“. 
Dochází k tomu buď z neznalosti, nebo z odlišně 
chápaného výkladu daných norem. Hodnocení zá-
jmového vzdělávání ve školních družinách provádí 
ČŠI, přičemž jeho základním kritériem je především 
účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka  
a studenta. Jako svou příležitost může Národní in-
stitut pro další vzdělávání uchopit tuto problematiku  
a iniciovat ve spolupráci s ČŠI vytvoření vzdělá-
vacích programů za účelem proškolení ředitelů 
základních škol a školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání po celé České republice a seznámit je 
hlouběji s výkladem a upřesněním legislativy týkající 
se školských zařízení pro zájmové vzdělávání.

Jitka Rydvalová
metodička pro zájmové vzdělávání NIDV

Stanovené maximum vyjadřuje stav, umožňující 
poskytování vzdělávání v potřebné kvalitě a jeho 
další zvýšení by již k růstu kvality nepřispívalo 
natolik významným způsobem, aby to odůvodnilo 
zvýšenou potřebu výdajů státního rozpočtu. Zce-
la nově se stanovuje minimální počet účastníků 
v oddělení školní družiny. Novela vyhlášky upra-
vuje a zpřesňuje současnou vyhlášku po legisla-
tivně-technické stránce, přičemž jsme vycházeli  
z potřeb praxe a podnětů školských zařízení pro 
zájmové vzdělávání.  Vymezuje pojmy pravidelná 
denní docházka, pravidelná docházka a nepravi-
delná docházka, zpřesňuje oblast bezpečnosti  
a ochrany zdraví při zájmovém vzdělávání atp.

Finanční podpora ZV z OPVVV

Zájmové vzdělávání bude v letošním roce 
podpořeno formou projektů zjednodušeného 
vykazování, tzv. „šablon“. Podpora prostřednic-
tvím vyhlášených výzev bude směřovat do všech 
školských zařízení pro zájmové vzdělávání, tzn. do 
středisek volného času, školních družin a školních 
klubů zapsaných ve školském rejstříku. Výzvy bu-
dou v souladu s nastavením operačního programu 
vyhlášeny zvlášť pro subjekty se sídlem mimo hl. 
město Prahu a pro subjekty sídlící v hl. městě Pra-
ze. V případě, že školské zařízení bude chtít čerpat 
finanční prostředky, bude muset vyplnit hodnoticí 
dotazník, který nahrazuje věcné hodnocení poda-
né žádosti o podporu a zároveň bude sloužit jako 
podklad pro naplňování monitorovacího indikátoru. 
Maximální finanční podpora jednoho subjektu se 
bude odvíjet od výše alokace určené pro školská 
zařízení. Řídicí orgán OP VVV stanovil alokaci ve 
výši 500 mil. Kč pro výzvu s názvem: „Šablony pro 
SVČ“. Princip výpočtu bude analogický jako v přípa-
dě škol. Bude stanoven jednotný paušál a k němu 
připočtena částka odvíjející se od počtu účastní-
ků daného školského zařízení. Finanční podpora 
bude poskytnuta konkrétnímu školskému zařízení  
k naplňování zvolených aktivit a nesmí být převe-
dena či využívána jiným subjektem. Výzva na šab-
lony pro školní družiny a školní kluby bude součástí  

II. kola výzvy pro základní a mateřské školy a bude 
s největší pravděpodobností vyhlášena v prosinci 
2017. Bližší informace včetně výše alokace bude 
zveřejněna na webových stránkách MŠMT. Další 
možností podpory zájmového vzdělávání bude vý-
zva Budování kapacit II, ve které jsou dvě aktivity 
zaměřené na Propojování formálního a neformální-
ho vzdělávání. V rámci těchto aktivit bude docházet 
k tvorbě vzdělávacích programů ve spolupráci sub-
jektů formálního a neformálního vzdělávání a jejich 
následné pilotáži. Uvedené aktivity povedou k větší 
spolupráci pedagogů a pracovníků v neformálním 
vzdělávání. Zároveň dojde k obohacení obou sku-
pin o formy a metody uplatňované v daném vzdě-
lávání a k poznání jejich odlišností. Budou hledány 
přístupy a cesty k tomu, aby mohly být dosažené 
výsledky dětí a žáků v neformálním vzdělávání 
uplatněny a zohledněny ve výsledcích formálního 
vzdělávání. Témata na propojování formálního  
a neformálního vzdělávání mohou zpracovávat 
aktéři zapojení do přípravy krajských a místních 
akčních plánů. Zde si mohou naplánovat aktivity 
v daném tématu a využít tak krajských či místních 
specifik při propojování formálního a neformálního 
vzdělávání. Naplánované aktivity pak mohou reali-
zovat v navazujících projektech. 

Ing. Mgr. Andrea Šimáková, vedoucí oddělení 
neformálního a zájmového vzdělávání, MŠMT   

Mgr. Michal Peterka, oddělení neformálního  
a zájmového vzdělávání, MŠMT  

Pokračování ze str. 1

Zuzana Kopsová při práci s dětmi.

"Největším bohatstvím pro 
mne i pro naši školu je pe-
dagogický sbor ..."

Finanční podpora ZV z OPVVV

Andrea Šimáková, MŠMT

Jitka Rydvalová, NIDV
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Od roku 2002 pan Mgr. Pavel 
Rampas aktivně spolupracu-
je s celou řadou firem, škol  
a organizací z celé České re-
publiky i Slovenska. Těší se 
důvěře tisíců klientů, ke kterým 
přistupuje dle motta: „Dobrý 
učitel vysvětluje. Výborný uči-
tel ukazuje. Nejlepší učitel in-
spiruje.“

Během svých kurzů jste poznal ce-
lou řadu lidí. Od progresivních 
managerů až po tiché úředníky. 
Jak se vám spolupracuje s učiteli  
a vychovateli?
Všechny typy pedagogů jsou moje krevní 
skupina. Jsem původem učitel a tato práce 
mne vlastně dodnes živí. Jen v jiné podobě. 
Díky tomu, že moje praxe je z poloviny mimo 
školství, jsem schopen vnímat asi i trochu jinak 
poslání školy. Škola by měla být mnohem více 
propojena se současným stylem života a jeho 
potřebami. Poznal jsem spousty skvělých peda-
gogů, jak po stránce osobnostní, tak po strán-
ce pedagogické a metodické. A nejvíce mne 
štve, když sleduji dlouhá léta, jak nekoncepční 
je naše školství a jak se zásadně zhoršují pod-
mínky pro práci učitele i jejich prestiž. Je to na 
dlouhé povídání. Alespoň malinko chci tedy 
vést učitele na svých kurzech, aby se nedali  
a bránili svoji stavovskou čest a nebáli se jít za 
svou představou o tom, co je správné (pro děti, 
pro sebe…) navzdory legislativním nesmyslům. 
Musím zdůraznit, že jsem velkým kritikem pomě-
rů ve školství, ale současně dodávám, že naše 
školství stále patří mezi nejlepší na světě. Zatím. 
A to díky právě proaktivním a statečným kanto-
rům.

Dočetl jsem se, že ve svých kurzech 
využíváte principy Gestalt terapie. Mů-
žete nám prozradit, o co přesně jde?
Velmi zjednodušeně bych odpověděl, že se sna-
žím vést účastníky k sebepoznání, sebevnímání 
přes uvědomění si svých pocitů, myšlenek a vní-
mání svého těla a jeho signálů a na tomto zákla-
dě pak hledat zdroje svého chování a reakcí na 
okolní svět. Velmi zjednodušený popis.

Je něco co návštěvníci vašich se-
minářů považují za největší problém  
v komunikaci? Na co se nejčastěji 
ptají?
Myslím, že většina učitelů nemá problém  
s komunikací obecně. Umí řešit běžné konflik-
ty. Ale často se mne ptají, jak se mají postavit  

k situacím, kdy jsou konfrontováni s naprostými 
nesmysly v nařízeních a v legislativě a když jsou 
vydáni napospas „nevědomým“ rodičům, kteří 
se postaví mezi učitele a dítě, přičemž nemají 
nejmenší představu o pedagogice a výchově. 
Ono totiž být rodičem (jako sploditelem) je jedna 
věc a umět vychovat dítě je něco úplně jiného.  
A co s tím, to je na celodenní kurz.

Teď na vážnější notu. Veřejnost v po-
sledních několika letech registruje 
stupňující se fenomén „šikany učite-
lů“. Podle některých už dávno vymizel 
respekt z autority učitele nebo školy 
jako vzdělávací instituce. Co byste 
poradil učiteli, který se stal terčem ši-
kany? Existuje vůbec nějaký návod, 
jak takovým věcem předejít?
Něco jsem naznačil již výše, co mi vadí v sou-
časném vývoji školství. Jako v každém povo-
lání jsou dobří a horší pracovníci. Takže v jisté 
míře si za zhoršení renomé kantořiny mohou 
sami méně schopní, pasivní či již vyhořelí uči-
telé (dnešní styl života je mnohem náročnější,  
a proto i učitelé jsou unavenější, stejně jako 
rodiče žáků). Ale docela jistě má vliv na prestiž 
kantořiny nesmyslnost mnohých státních naříze-
ní a obecně společenský trend, který zbavuje lidi 
(žáky, rodiče a další) odpovědnosti. Je to velmi 
složité a obsáhlé. Doporučuji každému učiteli, 
aby si našel svoji osobní míru statečnosti, nevní-
mal dnešní nesmysly a šel do rizika dělat věci 
podle selského rozumu a ve skutečný prospěch 
dítěte. Stále věřím, že je kolem nás většina ro-
dičů soudných a uvědomělých, takže těch, kteří 
„šikanují“ je určitě podstatně méně, ale bohužel 
mají díky zákonným paskvilům někdy zničující 
moc. Viz televizní dokument - Jsem učitel, kdo 
je míň?

Měl jste někdy vy sám problémy 
v komunikaci s druhými? Máte na to 
nějaký recept? Jak řešíte konflikty?-
Konflikty s okolím mám samozřejmě jako každý. 
Mám své kostlivce ve skříni, se kterými se sna-
žím vypořádat. Mám svá témata, která mne štvou 
více než jiná. Prostě jako každý normální člověk. 
Díky tomu, že vše, co se snažím učit, nejprve 
zkouším na sobě, se postupně posouvám k větší 
odolnosti, sebeúctě a přímosti, ale na druhé stra-
ně i k většímu respektu k názorům a stylu života 
druhých. Mně vůbec nevadí úplně jiný člověk se 
zcela opačnými názory. Ale jsem citlivější na lidi  
a situace, kdy jejich moc a síla mi nedovolí dělat 
to, čemu věřím a v čem mám zcela čisté svědomí. 
A to nemluvím o situaci, kdy je moc zneužívána 
pod usmívající se maskou k vlastnímu zisku či 
poškození druhého. Na tom všem ale na kurzech 
pracujeme.

Dvoustranu připravil R. Chuděj

Mgr. Zdeněk Krákora absol-
voval univerzitu Palackého  
v Olomouci, obor Aplikovaná 
tělesná výchova. Střílí z luku, 
soudcuje a trénuje basketbal, 
je licencovaným instruktorem 
lyžování a snowboardingu, 
dále pak instruktorem nízkých 
lanových překážek a absolven-
tem kurzů „Prožitková pedago-
gika“ a „Týmová spolupráce“. 
Od roku 2001 navíc působí 
jako lektor vzdělávacích kurzů 
pro pedagogické pracovníky  
a v současnosti vede vzděláva-
cí agenturu ZAZO, která je za-
měřena převážně na akce spo-
jené se vzděláváním formou 
outdoorového výcviku, zábavy  
a prožitku.

Začal bych hned otázkou na tělo. 
Jste instruktorem celé řady outdo-
orových aktivit, ale je nějaká, kterou 
jste si doposud nevyzkoušel, přes-
tože vás velmi láká?
Jednoznačně jsou to dvě: canyoning a paragli-
ding, ale vzhledem k tomu, že mám rád věci 
pod kontrolou, tak myslím, že ani na jedno ne-
dojde. 

Očividně jste srdcem sportovec, ale 
bylo tomu tak vždy? Jaký jste byl 
jako dítě? Nemotora nebo talent?
Jako malý jsem byl nejmenší z celé třídy, takže 
ve sportech jsem byl dost bitý. Asi v osmi le-
tech mě rodiče dali na lukostřelbu a tam jsem 
se našel. Trenéři o mě tvrdili, že jsem talent od 
přírody, takže mám několik mistrovských titulů 
a medailí. Na vysoké jsem ale zjistil kouzlo ko-
lektivních sportů, takže hraji v podstatě cokoliv. 
Dlouhou dobu aktivně frisbee ultimate nebo 
nyní florbal.

Často se mluví o tom, že dnešní děti 
mají málo pohybu a jejich motorické 
schopnosti jsou na nízké úrovni. Ja-
kou zkušenost s dětmi máte vy?
Bohužel máte naprostou pravdu. Dětem chybí 
hlavně spontánní pohyb, běhání po venku, le-
zení po stromech. Bohužel nedostatek pohybu 
má skutečně vliv na motorické schopnosti. Ale 
může to být výzva pro nás pedagogy, trenéry  
a vedoucí...

Jak se vám spolupracuje s jejich ro-
diči a jak s učiteli?
S učiteli je to super, hlavně proto, že na mých 
seminářích jsou ti, kteří se chtějí vzdělávat  
a chtějí na sobě pracovat. S rodiči je to už bo-
hužel horší. Rodiče často děti na kroužky nebo 
tábory odkládají. Jejich přístup je pak odpoví-
dající očekávání.

Část vaší dílny tvoří náměty her  
a činností, které je možné nabídnout 
dětem při odpoledních činnostech 
ve školních družinách, na hřištích, 
na zahradě nebo jen tak v přírodě. 
Existuje nějaká činnost nebo hra, 
na kterou nadáte dopustit? Aktivita, 
kterou doporučujete každému bez 
rozdílu věku?
Mezi mé nejoblíbenější hry patří pohybovka 
Myslivci a zajíci ... hra, která má všech "pět P" - 
spolupráci, strategii, rozvoj pohybových doved-
ností, zábavu, zapojení všech účastníků ... je 
zkrátka skvělá.

Dětem chybí hlavně spontánní pohyb,  
jako běhání nebo lezení po stromech

Často se mě ptají, jak čelit nesmyslným 
složitostem v nařízeních a legislativě 

Ing. Veronika Jedková

PhDr. Mgr. Eva Burdová, MBA

Jak správně připravit hodinu plnou pohybo-
vých aktivit? Jak to udělat, aby to děti bavilo? 
Jsou určité techniky, které by děti dělat neměli,  
a které jsou naopak vhodné? Jaké aktivity 
volit, pokud jsou součástí kolektivu i děti s tě-
lesným postižením a děti se specifickou poru-
chou učení? To vše se dozvíte v dílně Taneční  
a sportovní aktivity v družině. 
To, že zdravý a pravidelný pohyb má velmi po-
zitivní dopad na dětský vývoj, je již dávno potvr-
zený fakt. Ještě větší vliv má sportování na děti 
s určitými specifiky. Někdy je ale velmi těžké na-
plánovat hodinu tak, aby byla udržena pozornost 
dětí po celou dobu, aby je lekce bavila a hlavně 
naplnila základní cíl - sportovat a užívat si to. 
Správné rozvržení hodiny má svá specifika, své 
zásady, a aby vyhovovalo dětem i s tělesným 
postižením a specifickou poruchou učení, je nut-
né hodinu upravit. Každé z postižení vyžaduje 
jinou pohybovou aktivitu a také jinou roli vedou-
cího. V dílně si prakticky vyzkoušíme simulace  
a vzorové situace, co se při hodinách může stát.  
V dnešní době je navíc velmi důležité znát zá-
klady pro zdravé sportování dětí, hlavně základ-
ní pravidla pro protahování a strečink, které by 
neměly chybět v žádné pohybové aktivitě, ať už 
družině nebo v pohybových kroužcích. Navíc 
děti s postižením mají jiná specifika a je nutné 
jim i tuto činnost opravit.

Taneční a sportovní 
aktivity v družině

S novou legislativou týkající se společného 
vzdělávání vyvstává spousta nových povinností 
i pro vychovatele školních družin. K naplňová-
ní těchto povinností je třeba nejen znalostí, ale  
i dovedností. Organizace vzdělávání dítěte/žáka 
ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání 
vychází hlavně z obtíží žáka, měla by respek-
tovat specifika žáka, která mohou ovlivňovat 
jeho účast na všech aktivitách školní družiny  
a zároveň ovlivňovat i ostatní děti. V rámci této 
vzdělávací dílny se společně pokusíme nahléd-
nout na některá specifika při práci s heterogenní 
skupinou dětí. Budeme společně hledat cesty  
a odpovědi na otázky, které většinu vychovate-
lů pálí: „Jak co nejlépe začlenit žáka s různou 
potřebou podpůrných opatření? Jak nikomu ne-
ublížit? Jak nejlépe podpořit žáky s ADHD, PAS, 
LMP? Jaké metody a formy práce volit tak, aby 
se zde všem dětem líbilo?  Jak na individuální 
přístup ve skupině plné dětí?“ To jsou témata, 
kterými se budeme zabývat. Bude skvělé, pokud 
účastníci sdělí vlastní kazuistiky. Lektorka má 
bohatou praxi v této oblasti a má spoustu kazu-
istik a příběhů, na kterých se budeme prakticky 
učit, neboť žádná teorie praxi nenahradí. Mno-
ho vychovatelů chce těmto dětem pomoci, jen 
někdy neví, jak a moc je to trápí. Bohužel často 
chybí málo. Ze zkušenosti z práce s vychovateli 
vím, že empatie je u většiny vychovatelů nedíl-
nou součástí jejich osobnosti. Rovněž nechybí 
naladění na děti nebo snaha o pochopení dítěte 
i jeho rodiny, ale chybí znalost alespoň minima 
ze speciální pedagogiky, psychologie a psycho-
logie rodiny postiženého dítěte. Někdy tento 
malý kousíček stačí, aby vše do sebe zapadlo  
a najednou všichni odcházejí spokojení a šťast-
ní. A to je cíl mé dílny: Podpořit vychovatele 
školních družin v jejich rozvoji tak, aby i oni byli 
v pohodě a všechny děti, které k nim přijdou, od-
cházely spokojené, byť budou různé a budou mít 
naprosto rozdílné potřeby.

Žák s potřebou 
podpůrných opatření ve 
školní družině - vybrané 

nejčastější problémy 

Bulletin NIDV 1/2017  Bulletin NIDV 1/20174  5



Pedagogická profese mě provází od dětství. Již 
v základní škole mě paní učitelky občas pově-
řovaly pomocí - „hlídáním“ mladších žáků, když 
potřebovaly na chvíli odskočit ze třídy. Bavilo 
mě povídat si s dětmi, poslouchat jejich zážit-
ky, měly radost, když se jim někdo věnoval. 
Tehdy jsem si řekla, že jednou budu učitelkou 
nebo psycholožkou. A obě přání se mi splnila.  
V minulém roce jsem se stala členkou Asociace 
sportovních psychologů a k mé profesi se při-
dala ještě speciální pedagogika. 
V mé práci mě motivují samotní žáci, pedago-
gové a dětští i dospělí klienti. Jejich poděková-
ní, povzbuzení, sdělení o úspěšné pomoci je 
pro mě zpětnou vazbou, že svoji práci dělám 
tak, abych byla užitečná.

Řadu let se ve své poradenské činnosti vě-
nuji rodičům a jejich dětem, které mají poru-
chy pozornosti (sy ADD), poruchy pozornosti  
a chování (sy ADHD), poruchy autistického 
spektra (PAS) a vykazují pomalé tempo práce 
nebo problém s orientací v čase s dysfunkcemi 
všeho druhu. Rodiče byli nešťastní, že jejich 
děti řeší vztahové problémy se spolužáky, bý-
vají v třídních kolektivech nespokojené a mají 
pocit, že je nikdo nechápe, že je nikdo nemá 

rád, protože „zlobí“. Rodiče si často posteskli, 
že jejich děti nosí neustále poznámky za zapo-
mínání, vyrušování v hodině, běhání po třídě, 
za agresivní chování vůči spolužákům apod. 
Spolupracovala jsem s bývalými zvláštními  
školami, následně základními školami spe-
ciálními a nyní školami v jejich třídách jsou 
začleněni (integrovaní či „inkludovaní“) žáci 
se speciálními vzdělávacími potřebami. Ko-
lik takových dětí potřebuje individuální pří-
stup, začlenění? V praxi to vypadá tak, že 
je to mnohdy až polovina třídního kolektivu. 
Například nedávno jsem pracovala se žáky 
3. třídy v počtu 28, z toho 14 žáků mělo vy-
šetření školského poradenského pracoviště  
s doporučením na individuální přístup, zohled-
nění pomalého tempa práce a lehkou poruchu 
pozornosti. Několik z nich s doporučením na  
2. stupeň podpory. Vedení školy marně hledalo 
asistenty pedagoga. Dětí s potřebou individu-
álního přístupu a s potřebou podpůrných opat-
ření je stále více. Rychle se zvyšuje počet dětí  
s PAS. Podle posledních studií jí trpí 1 dítě z 68. 
Dětští neurologové upozorňují, že se zvyšuje 
počet dětí se sy ADHD a na vyšetření dětským 
psychiatrem čeká rodič několik měsíců. Na vy-
šetření PAS v zařízení NAUTIS dokonce přes 
rok. Práce s těmito dětmi snadná určitě není. 
Vychovatelé mají těžký úkol splnit očekávání 
dětí i jejich rodičů. Neznám případy „snadné“ 
integrace. Každé dítě je jiné, má jiné individuál-
ní potřeby a je k němu nutné zaujmout takový 
přístup, který vyhovuje právě jemu. Nejde jen  
o materiální podmínky, ale především o osob-

Žít spolu a žít vedle sebe Pro vychovatelky a vychovatele školních družin  
se blýská na lepší časy

Osobnost Mgr. Petra Kořenka je 
spojena se zájmovým vzdělává-
ním a činností školních družin  
a klubů již mnoho let. Stál u zro-
du koncepce dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků pů-
sobících v této oblasti. Léta pů-
sobil jako ředitel základní školy 
a starosta obce. Jako poslanec 
Parlamentu ČR, člen Výboru pro 
vědu, vzdělávání, kulturu, mládež  
a tělovýchovu a jako předse-
da Podvýboru pro předškolní  
a základní vzdělávání je vel-
kým obhájcem školních družin  
a klubů dodnes.

Já o vás vím, 
že jste byl 
před lety vy-
chovatelem 
ve školní dru-
žině. Stýská 
se vám po 
této práci?  
A dá se tato 
profese v ně-

čem srovnat s prací poslance?
Já mám zkušenost ze školní družiny, ale 
více jsem pracoval jako vychovatel školní-
ho klubu. Po ustanovení zástupcem ředite-
le jsem klub opustil pracovně, nicméně na 
jeho činnosti jsem se podílel i nadále a to 
až do odchodu z funkce ředitele. Po celou 
dobu výkonu veřejných funkcí se účastním 
i nadále táborové činnosti. To svědčí o tom, 
že jsem svou profesi nikdy úplně neopustil. 
A srovnání s prací poslance? Asi v tom, že 
musíte zaujmout a získat si pozornost. Je to-
tiž úplně jedno jestli to jsou děti a žáci nebo 
občané-voliči.

Stalo se veřejným tajemstvím, že 
je školství dlouho zanedbávaným 
rezortem. Je potřeba zapracovat 
na mnoha jeho odvětvích. Ale je 
něco, týkající se vychovatelek  
a vychovatelů, co byste chtěl vy-
píchnout?
Tady se snad blýská na lepší časy zejmé-
na pro vychovatelky a vychovatele škol-
ních družin. Reforma financování by jim 

měla zajistit větší stabilitu. Věřím, že snad 
nové politické reprezentace nebudou mít 
opět tendenci tuto oblast finančně destabi-
lizovat. Bohužel mám obavu o financování 
školních klubů, které zůstanou ve stávajícím 
modelu. Věřím však, že se nám společně  
s MŠMT podaří nastavit stabilní financování  
i u těchto zařízení.

V čem spatřujete současné pro-
blémy zájmového vzdělávání? Je 
něco, co by měly střediska volné-
ho času, školní družiny a školní 
kluby určitě zlepšit?
Myslím, že identifikovat problém nestačí. 
Některé z nich uvádí i zpráva České škol-
ní inspekce. Měli bychom je řešit postupně  
a týkají se zejména materiální podpory čin-
nosti.

Dokážete srovnat naši úroveň zá-
jmového vzdělávání s úrovní ve 
světě? Jak si stojíme?

PaedDr. Zdeňka Kašparová
Co se týká obsahu činnosti školských zaří-
zení, tak se jedná o unikátní systém orga-
nizace volného času. Je potřeba především 
posílit finanční prostředky na činnost samot-
nou. Je obdivuhodné, jak obrovský potenciál 
v nadšených lidech máme. Umíme se při-
způsobit trendům, máme stabilní síť.  Proto 
věřím, že s většinou problémů si umí terén 
poradit, i když je jich celá řada.

Jako ředitel základní školy určitě 
potkáváte mnoho dětí. Jsou vám 
vaši žáci inspirací? A do jaké míry 
se jejich názory necháváte vést?
Každý pedagog (včetně ředitele) je inspiro-
ván svými žáky. Být partnerem a naslouchat 
svým žákům se mi vždy vyplatilo

Radek Chuděj

nost vychovatele, o schopnost jeho pozitivního, 
klidného a důsledného přístupu k dětem, o stano-
vení jasných a pro děti pochopitelných pravidel 
včetně jejich důslednému vyžadování, o zkuše-
nost v řešení eventuálních konfliktních situacích,  
o spravedlivém rozhodování a v neposlední řadě  
o kreativitu vychovatele. 

V praxi až polovina třídního kolektivu 
potřebuje individuální přístup.

Není jednoduché získat si  
respekt a lásku dětí, o které se  

vychovatelé starají.

Jen identifikovat problém nestačí. 
Měli bychom ho postupně řešit.

Děti potřebují neustálý dohled, aby mezi nimi 
nedocházelo k potyčkám a hádkám. Není jed-
noduché získat si respekt a lásku dětí, o které 
se vychovatelé starají.
Vybavuje se mi řada případů, které jsem mohla 
osobně sledovat. Vedla jsem preventivní pro-
gram v malé základní venkovské škole, kde ve 
3. třídě bylo 9 žáků a 3 asistentky pedagoga. 
Žáci si přišli v průběhu přestávky se mnou popo-
vídat a stěžovali si, že je ve třídě ruší, když paní 
asistentky něco říkají v hodině spolužákům, 
kterým pomáhají s učením. Zavedli mě také 
do družiny a ukazovali mi své výtvory. Většina  
z nich však byla zničená. Ptala jsem se, kdo to 
udělal. Odpověděli mi, že jeden žák z 1. třídy, 
který také chodí do družiny. Ničí jim výtvory.  
„A to paní vychovatelka nic neudělá?“ Překva-
peně jsem se zeptala. Žáci mi vysvětlili, že 
chlapec je „autík“, je nemocný a oni chápou, že 
za své chování vlastně nemůže. Zeptala jsem 
se ještě, proč si své výtvory nedají nahoru na 
poličku, aby na ně nedosáhl a nemohl je tedy 
ničit.
„On by plakal,“ odpověděli žáci. „Jeho to 
baví.“ Na to jsem skutečně neměla ani dal-
ší otázku ani odpověď. Odcházela jsem  
s pocitem, že dospělí dokázali žákům vysvět-
lit něco tak složitého, jako je chování autisty, 
jako je autismus a jeho možné projevy. To je 
však pouze ojedinělý pozitivní příklad z mé 
praxe. Většina z nich takový pozitivní průběh 
integrace nemá.
A nyní se v závěru dostávám ke své představě 
integrace v praxi, k pojmu „integrovaný“ žák. Je 
to žák, který potřebuje pomoci najít místo v ko-
lektivu, být tímto kolektivem přijímán vzhledem 
ke svým specifickým potřebám takový, jaký je. 
Kolektiv mu nabídne pomoc, pochopení, ka-
marádství, uznání a pocit jeho užitečnosti pro 
druhé. 
Na druhou stranu je nutné uvést, že ne každý 
žák je schopen integrace a je potřebné mu na-
bídnout alternativu, aby nemusel být zařazován 
do kolektivu. Ne každý po kolektivu touží. 

Prázdniny trochu jinak: Vzdělávání - relaxace - poznání - odpočinek! 
XXV. ročník vzdělávacího a relaxačního pobytu pro širokou pedagogickou veřejnost, 
který je pořádán ve spolupráci s NIDV a s odborníky z pedagogické praxe i vysokých 
škol, bude letos probíhat 20. - 26. 8. 2017 (neděle až sobota) v Nesměři u Velkého 
Meziříčí. Přihlásit se lze na webu NIDV www.nidv.cz v sekci „Základní vzdělávání“. 
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Bonusy:
Na každých 10 žáků jeden doprovod zdarma 

nebo v zimě vleky zdarma.

Učební středisko 
RICHTROVY BOUDY
Moderní horská bouda uprostřed Krkonošské přírody pod vrcholky hor ve výšce 1 206 
m n. m. nad Pecí pod Sněžkou. Ideální místo pro školy v přírodě, sportovní soustředění, 
výukové, adaptační i rekreační pobyty a tábory. Kompletní stravování, vybavené učebny, 
víceúčelové sportovní hřiště, dětské hřiště i koutek. V celém objektu WiFi připojení, sauna, 
posilovna. Celková kapacita 106 lůžek rozdělena na dvě budovy. Hlavní budova Richtrovy 
boudy – kapacita 77 lůžek. Červená bouda 300 m od hlavní budovy – kapacita 29 lůžek. 
Ubytování je v pokojích se sociálním zařízením i bez sociálního zařízení. Učebny: 70 – 
100 osob s TV, dataprojektorem a plátnem, 32 osob – školící místnost 1. patro s datapro-
jektorem, plátnem. Stravování formou plné penze nebo polopenze, pitný režim zajištěn, 
možnost svačinek.

Účelové zařízení NIDV | US Richtrovy Boudy 81, 541 21 Pec pod Sněžkou
Recepce: +420 449 896 249, +420 778 521 415 | Provozní střediska: +420 778 521 416

E-mail: rezervace@richtrovyboudy.cz | www.richtrovyboudy.cz

Ceník našich služeb platný od 1.1.2014
Platby: Akceptujeme hotovostní platbu, platbu kartou nebo platbu bankov-

ním převodem (faktura). Při platbě fakturou doporučujeme její vyžádání  
v dostatečném předstihu, aby byla uhrazena před zahájením pobytu.

V zimním období jsou VLEKY nabízeny ZDARMA !
V letním období na 10 účastníků jedna osoba-dozor ZDARMA!

Odvoz zavazadel při hromadném příjezdu a odjezdu hostů je zahrnut  
v ceně.

Odvoz osob dle telefonické domluvy na recepci střediska:
 AUTO    250,- Kč
 ROLBA  1500,- Kč
 SKÚTR    350,- Kč            
(konečné ceny uvedeny v Kč včetně DPH)        

CENÍK ŠKOLY - JINÁ ČINNOSTSTORNO POPLATKY
V případě zrušení rezervace poté, co byla zaplacena záloha na po-
byt, bude vyvinuto veškeré úsilí k obsazení termínu jiným zájemcem. 
V případě, že se podaří uvolněný termín pronajmout, bude celá plat-
ba poukázána klientovi zpět, který zaplatil zálohu na zrušený pobyt.  
V opačném případě budou účtovány následující storno poplatky.

Pro rezervace týdenní a kratší , obdržíte plnou náhradu v případě zru-
šení pobytu v termínu nejpozději 1 měsíc před nástupem pobytu. 
• Storno 14 - 30 dnů před příjezdem - 20 % z ceny ubytování 
• Storno 1 – 2 týdny před příjezdem - 50 % z ceny ubytování 
• Storno méně než jeden týden před nástupem ubytování nebo storno 

dnů během týdne ubytování - 100% z ceny ubytování se stravou.
• Zrušení rezervace musí být učiněno písemnou formou. Pokud jsou 

storno poplatky menší, nežli již zaplacená záloha, rozdíl je navrácen 
klientovi.

 do 6 let do 11 let od 12 let
oběd 110 Kč 110 Kč 130 Kč 
večeře 110 Kč  110 Kč  130 Kč 

Zimní období 1.12. - 30.4.   
se soc. zařízením se SNÍDANÍ   320 Kč   320 Kč 320Kč 
bez soc. zařízení se SNÍDANÍ  290 Kč   290 Kč 290 Kč 

Letní období 1.5. - 30.11.   
se soc. zařízením se SNÍDANÍ  320 Kč   320 Kč 320Kč 
bez soc. zařízení se SNÍDANÍ 290 Kč  290 Kč 290 Kč 

RICHTROVY BOUDY.CZ

NÁRODNÍ INSTITUT
PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ
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