
Metodika tvorby ŠVP začala vzni-
kat na půdě MŠMT, kdy se scházela 
mnohočlenná pracovní skupina. Vedla 
se diskuze o její podobě. Následně 
se ve středisku volného času (dále 
SVČ) v Ivančicích sešel tříčlenný tým, 
kde jsem byl já, paní ředitelka SVČ 
Ivančice  Heřmanová, paní ředitelka 
SVČ Pohořelice Janičatová. Následně 
pak legislativu dopracoval kolega Ma-
cek a tým vedla paní Irena Hošková. To 
jsou samozřejmě hlavní aktéři. Metodi-
ka má mnoho spolupracovníků. Byla to 
velmi příjemná a zajímavá práce, jejíž 
výsledkem je komplexní a ucelený pod-
klad pro tvorbu vzdělávacích programů. 

	Jistě máte zmapován „terén“ školních družin a školních
klubů. Co se daří, co chybí?

Vychovatelky a vychovatelé především potřebují podmínky pro svou práci, 
které vytváří vedení školy. Bohužel máme signály, že mnozí ředitelé této pro-
blematice nerozumějí nebo jí nevěnují patřičnou pozornost. Ovšem i zde se 

Zpravodaj nejen pro pedagogické pracovníky
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VZDĚLÁVÁNÍSpeciální vydání pro školní družiny a školní kluby

Zájmové vzdělávání není žádným hlídáním!
Školní družiny a kluby tvoří unikátní systém
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Osobnost Mgr. Petra Kořenka je spojena se zájmovým vzdělává-
ním a činností školních družin a klubů již mnoho let. Stál u zrodu 
koncepce dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků půso-
bících v této oblasti, ale také ŠVP pro zájmové vzdělávání. Léta 
působil jako ředitel základní školy a starosta obce. Jako poslanec 
Parlamentu ČR, člen Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež 
a tělovýchovu a předseda Podvýboru pro předškolní a základní 
vzdělávání je velkým obhájcem školních družin a klubů dodnes. 
I přes své velké pracovní zaneprázdnění si udělal čas na rozhovor.

	Jak je to s koncepcí dalšího vzdělávání vychovatelek
a vychovatelů školních družin a školních klubů?
Jak vznikala metodika ŠVP pro školní družiny a školní
kluby?

Myslím, že zásadní krok ve vzdělávání vychovatelek udělal Národní 
institut dětí a mládeže v dobách, než jej ministr Dobeš zrušil. Velkým 
krokem vpřed byl projekt „Klíče pro život“, jehož součástí bylo právě 
systémově uchopené vzdělávání vychovatelů. Problémem totiž je pře-
devším nedostatek prostředků na další vzdělávání pedagogických pra-
covníků ve školách a náklady, které účast na vzdělávání pracovníka 
vznikají – cestovné a náklady na zastupování nepřítomného vychova-
tele. V minulosti byla zásadním tématem tvorba ŠVP pro zájmové 
vzdělávání, legislativa. Dnes to bude inkluze žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ale i nová, především průřezová témata. Dokončení na str. 2

Mgr. Petr Kořenek

Milé kolegyně, milí kolegové,
zpravodaj, který právě otvíráte, má trochu jiný charakter, než 
všechna předchozí čísla:  Najdete zde kromě praktických 
informací také odborné názory, které jdou od srdce, osobní 
vyznání, odrážející mnoholeté profesní zkušenosti, životní 
moudrost a postoje, prověřené každodenní prací…
Ze všech rozhovorů i portrétů, které jsme pro vás připravili, 
lze vycítit nejen nadšení, obětavost a lásku k práci i dětem, 
ale také přesvědčení, že kromě pedagogických kompetencí 
je nutné znát i právní rámec, ve kterém se ti, kteří pracují 
s dětmi, pohybují.
Všichni víme, že si profese vychovatelek a vychovatelů škol-
ních družin a klubů i ostatní pracovníci v zájmovém vzdělává-
ní zaslouží daleko větší společenské uznání a ohodnocení, 
než tomu je doposud. Národní institut pro další vzdělávání se 
bude i nadále snažit být vám oporou ve vašem profesním růs-
tu a poskytovat vám kvalitní vzdělávací i konzultační služby.
Chtěla bych vám jménem svým i jménem mých kolegů upřím-
ně poděkovat za vaši obětavou práci a popřát hodně pracov-
ních úspěchů a uspokojení.

Mgr. et Mgr. Helena Plitzová
ředitelka NIDV
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Osobní a profesní ohlédnutí
za uplynulými ročníky celostátních setkání

Hit roku 2010

	Co Vás (profesně či jinak) přivedlo  
k tématu vaší dílny, kde jste čerpala 
inspiraci a zkušenosti? 

Na toto téma se dívám z několika úhlů:  
První, co v názvu vidím, je téma Osobnostně-
-sociálního rozvoje, které je v dnešní době  
a v strategických dokumentech českého škol-
ství hodně citované. Já jako učitel a lektor této 
oblasti výchovy dávám veliký význam. Ve všech 
kurzech a programech, které realizuji pro děti  
i dospělé toto téma využívám a různými techni-
kami a aktivitami se snažím dovést své klienty 
k sebepoznání, k schopnosti sebehodnocení  
a sebepřijetí. Toto jsou tři z mých oblíbených 
slov, začínajících na SEBE. Dalším tématem 
jsou pak pojmy OSOBA A OSOBNOST. Od roku 
2010, kdy jsem použila tento název dílny, u mě 
došlo jak k lidskému, tak i lektorskému posunu. 
Přikládám důležitost tomu, aby člověk poznal 
sám sebe a své kvality a postavil se za to, co 
dělá, za svůj individuální a kreativní přístup 
k životu i své profesi. Z tohoto úhlu pak vidím 
i význam pojmu OSOBNOST – být někým, kdo 
má tady na světě své místo, svůj osobní úkol, 
který svým životem naplňuje. Se zájmem jsem 
si ale přečetla, že slovo OSOBNOST je např. pro 

buddhisty spojené s lidským egem, jejich strachy 
a rolemi, které v životě hrají, aby se přizpůso-
bili společenským požadavkům. Takže věřím, 
že témata mé dílny budou hodně rozmanitá a 
účastníci budou mít šanci se nejen na ten název 
dílny, ale hlavně na sebe samé podívat z mnoha 
perspektiv. 
	Jaké jsou podle vás nejdůležitější  

lektorské schopnosti a dovednosti? 
Láska k lidem, praxe opřená o teoretické základy 
a pokora. To jsou moje tři zásady, kterými se 
ve své lektorské činnosti řídím a snažím se je 
naplňovat. Díky úžasným klientům, se kterými se 
setkávám, mi to jde čím dál tím lépe. Lektor není 
žádný guru, který své klienty spasí a přivede je 
na tu „správnou“ cestu. Vnímám lektora jako prů-
vodce, který nabízí různé varianty a cesty a ne-
chává na účastnících svých kurzů, aby tyto cesty 
a)  prozkoumali
b)  zvolili si tu, která jim bude nejlépe vyhovovat
c)  dali si svolení nabízenou cestu odmítnout. 
Zároveň vnímám, že pro mě je každý seminář  
úžasným obohacením a sama se díky jejich 
účastníkům neustále učím a rozvíjím. Jde o vzá-
jemné sdílení… Vždycky jsem ráda pracovala 
s vychovateli nebo lektory volnočasových aktivit. 
Je to totiž skupina, která není tak přísně vázána 
tím, co se děti MUSÍ naučit v dané časové ro-
vině. Podle mého názoru tito lidé mají skutečně 
velký prostor pro aplikaci všech průřezových ob-
lastí uvedených v RVP, jako je právě Osobnostní 
a sociální rozvoj, nebo Mediální výchova, Envi-
ronmentální výchova apod. Navíc mají víc času 
a prostoru to dělat formami a metodami, které 
jsou pro děti velmi atraktivní. A co se týče rozdílů 
v ochotě se vzdělávat – mám opět odpověď, že 
nejde o profesi, ale záleží na člověku.

Ohlédnutí za posledními ročníky celostátních setkání vychovatelek  
a vychovatelů školních družin a školních klubů může mít pro každého jiný 
rozměr: vzpomínky na příjemná setkání s lidmi, kteří mají stejné nebo 
podobné zájmy, výměna a sdílení zkušeností, zajímavá témata seminářů  
a workshopů, užitečné informace, inspirace a nové podněty pro 
vlastní práci. Z pohledu organizátorů pak jistě také spolupráce s lek-
torským týmem, ohlas účastníků, celkové zhodnocení jednotlivých 
vzdělávacích programů, statistiky… Jednoznačným pozitivem těch-
to setkání bylo od samého začátku to, že každé téma nabízených 
seminářů i každý lektor či lektorka si vždycky našli své posluchače, 
které dokázali oslovit a obohatit je něčím novým. Z tohoto pohle-
du je opravdu těžké vybrat akce, o kterých by se dalo mluvit jako  
o nejlepších. Nicméně pokud bychom použili kritérium počtu účastní-
ků, pak vám nyní můžeme představit témata a přednášející, o které byl 
od roku 2010 největší zájem. 

• HIT ROKU 2010: Jsem osoba nebo osobnost?
 Mgr. Barbora Polívková 
• HIT ROKU 2011: Co mám dělat, když ...  

JUDr. Karel Kašpar 
• HIT nejen ROKU 2012: Legislativa pro zájmové vzdělávání 
 RNDr. Milan Macek, CSc. 
• HIT ROKU 2013: Dramatická výchova nás baví
 Zuzana Zvardoňová 
• HIT ROKU 2014: Problematika zájmového vzdělávání
 Mgr. Petr Kořenek 
• HIT ROKU 2015: Tvořivé pokusohraní

Jaroslava Pachlová 

Jejich medailonky vám jistě přiblíží nejen jejich osobnost, ale i jejich 
vztah k danému tématu a velmi zajímavé názory a zkušenosti.

Jsem osoba nebo osobnost?
Lektorka: Mgr. Barbora Polívková

Pokračování ze str. 1

časy mění a do škol přicházejí skutečně osvícení 
ředitelé, kteří mají jasnou vizi a chápou i poten- 
ciál zájmového vzdělávání. 

	Co by jim usnadnilo práci a zlepšilo 
jejich postavení?

Zcela jasně by pro vychovatelky i vychovatele 
bylo motivující finanční i morální docenění jejich 
náročné práce. Zájmové vzdělávání není žádným 
hlídáním, ale má obrovský význam při získávání 
kompetencí. Rozvíjí u účastníků tvořivost, kreativ-
nost, pomáhá aktivně naplňovat volný čas.
	Jaký je váš profesní vztah ke školním 

družinám či klubům? 
V devadesátých letech jsem pracoval na část 
úvazku ve školní družině, následně od roku 2000 
pak ve školním klubu. Vychovatelství jsem mimo 
jiné taky vystudoval a aktivně se mu věnoval. 
Mou prioritou byly školní kluby, ale postupem 
času mne zajímaly i otázky spojené se školní-
mi družinami. Máme jeden společný cíl: kvalitní 
vzdělávání. Této oblasti jsem věnoval spoustu 
času. Z pozice ředitele i místostarosty jsem 
vždy bojoval za lidi, kteří se této práci věnují, 
a za vytváření lepších podmínek pro ně. Dnes 
mám možnost věci ovlivňovat jako poslanec. Je 
to příležitost, která se již nemusí nikdy opako-
vat, aby totiž vychovatelé a vychovatelky měli 
svého zástupce v Poslanecké sněmovně Par-
lamentu ČR.

	Chodil jste jako dítě do družiny? 
Možná tomu nebudete věřit, ale do školní dru-
žiny jsem nikdy nechodil a myslím, že ani u nás  
v těch letech nebyla. Přesto si myslím, že školní 
družiny a školní kluby tvoří unikátní systém, který 
si zaslouží podporu nás všech.
  

Ptala se Alena Faberová
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Hit roku 2011

Hit roku 2012

Je třeba vsadit na vzdělání
Jako dítě vyrůstal v učitelském prostředí. Své 
blízké vnímal jako vzdělané, moudré, chápající  
a vstřícné lidi, kteří jej vychovávali v úctě k hod-
notám lidské společnosti. 
„Vždy mně vštěpovali, že slušnost a poctivost 
se vyplatí, minimálně v tom, že má člověk klidný 
spánek," svěřuje se JUDr. Karel Kašpar. 
"O to s větším znepokojením jsem sledoval 

změnu, kdy poctivost začala být vnímána spíše 
jako hloupost, slušnost jako přežitek a tolerance 
jako slabost. To vše pod rouškou práv a svobod 
člověka v nově nabyté demokracii. Ve skuteč-
nosti se do našich škol vplížila arogance, drzost, 
nezájem o vzdělávání, snížení vzdělanostní 
úrovně a nemístné rovnostářství v postavení 
učitele a žáka. Domnívám se, že jako národ  
J. A. Komenského, který zřejmě nikdy ne-
bude významným subjektem světového 
hospodářského dění, máme jedinou šanci, 
jak zaujmout důstojnou pozici ve světě, a to 
vzdělaností svých občanů. Toto však vyžaduje 
úctu ke vzdělání, k učitelům a touhu po kvalit-
ním vzdělávání. Jako právník mám vztah k řádu 

Dobrá znalost zákonů  
- pilíř úspěšného řízení školy 
Vystudoval učitelství, obor matematika - fyzika  
a několik let se věnoval odborné fyzice na vyso-
ké škole. Jak sám přiznává, právní předpisy jej 
v té době skutečně příliš nezajímaly. Od počát-
ku 90. let začal pracovat jako ředitel domu dětí  
a mládeže, později současně i jako ředitel 
základní školy. Velice brzy mu bylo jasné, že 
ani školu ani školské zařízení nelze řídit jen na 
základě různých tradic a zvyklostí. „Pokud snad 
ano, tak jen defenzivně a v žádném případě 
nelze ani školu ani školské zařízení úspěšně 
rozvíjet," vysvětluje RNDr. Milan Macek, CSc., 
když hovoříme o tom, jak se od kantořiny dostal 
k zákonům. „Několikrát jsem se přesvědčil, že 
dobrá znalost obecně platných předpisů umož-
ňuje se ctí vyjít i z různých střetů ať už s rodiči, 
nadřízenými či s kontrolními orgány. Společně 
s obdobně „naladěnými“ řediteli zejména domů 
dětí a mládeže jsme začali právní předpisy nej-
prve studovat, následně se podílet na tvorbě no-
vých právních předpisů a někdy od konce 90. let  
i vzdělávat další pedagogické pracovníky – a to 
nejen v oblasti legislativy, ale prakticky ve všech 
oblastech pedagogické i manažérské činnosti. 
Oblast školské legislativy mi víceméně „zbyla“, 
protože nikdo příliš netoužil se jí podrobně vě-
novat. Zejména proto, že to znamená průběžně 
studovat desítky předpisů, o jejichž záživnosti 
si jistě nikdo nedělá iluze, a navíc – to, co platí 
dnes, může být zítra úplně jinak."
	O co se účastníci při vašich seminá-

řích nejvíce zajímají?
„Z četných dotazů na seminářích plyne, že 
vychovatelé a vychovatelky ve velké většině 

mají obrovský zájem svoji činnost vykonávat 
co nejlépe a dále ji zlepšovat a rozvíjet. 
K tomu je znalost obecně platných předpi-
sů nutnou, nikoliv však postačující, podmín-
kou. Vychovatelé a vychovatelky také často 
řeší rozpor, který představuje pedagogická 
práce jako jejich životní poslání na straně 
jedné, a pedagogická práce jako jejich za-
městnání zajišťující důstojný život pro sebe  
i pro svoji rodinu na straně druhé. Životní 
poslání z jejich pohledu často vítězí nad opráv-
něným požadavkem na zajištění důstojného 
života. Já osobně také považuji práci ve škol-
ství za poslání, které ovšem v žádném případě 
není možné zaměňovat za dobročinnost či cha-
ritativní činnost, a tento pohled se na seminá-
řích pokouším prezentovat. I platná legislativa 
mi v tomto zdánlivém rozporu dává za pravdu. 
Myslím si, že to je také důvodem zájmu vycho-
vatelů a vychovatelek o semináře zaměřené na 
školskou legislativu a pracovně-právní vztahy."

	Liší se tato cílová skupina od ostat-
ních, co do ochoty se dále vzdělávat? 

„Já osobně velmi rád vedu semináře určené 
pro vychovatele nebo pedagogy volného času, 
zejména pro příjemnou atmosféru, která se 
zpravidla hned od počátku vytvoří. Na druhou 
stranu jsou tyto semináře z hlediska vedení 
mnohem náročnější, než semináře určené pro 
jiné kategorie pedagogických pracovníků. Ně-
které dotazy, které vychovatelé a pedagogové 
volného času pokládají, jsou dost neočekávané 
a někdy i hodně specifické. Musím být v někte-
rých případech připraven i odpovědět nevím, 
ale zjistím."

-red-

Učební středisko NIDV 
Richtrovy boudy  

(Pec pod Sněžkou, Krkonoše)
rezervace@richtrovyboudy.cz

www.richtrovyboudy.cz

Učební a rekreační středisko Medvedica
(Tatranská Štrba, Slovensko)
penzionmedvedica@gamil.com

www.penzionmedvedica.sk

•	 krásná příroda uprostřed Krkonoš  
a Vysokých Tater

•	 jedinečné podmínky pro školy v přírodě, 
školní výlety, lyžařské kurzy, porady, 
výjezdní zasedání a školení či semináře

•	 útulné ubytování a vynikajícího stravo-
vání 

•	 plně zařízené konferenční místnosti  
a vybavení pro outdoorové aktivity

•	 zvýhodněné ceny a slevy pro školy  
a školská zařízení

Právní povědomí a orientace v legislativě aneb Co mám dělat, když … 
Lektor: JUDr. Karel Kašpar

a pořádku, a proto se domnívám, že efektivním 
způsobem, jak docílit žádoucího stavu, je znalost 
práv a povinností subjektů vzdělávacího a vý-
chovného procesu a možností jejich spolupráce." 

Odpovědnost za výchovu a vzdělávání: 
Rodina a/nebo škola?
Pedagogikou volného času se začal zabývat až 
na základě požadavku tehdejšího NIDM, který mu 
nabídl možnost lektorsky vést semináře k proble-
matice odpovědnosti pedagogů v rámci procesu 
vzdělávání a výchovy dětí. 
„Zájem pedagogů o téma zřejmě vychází z poci-
tu, že žáci a jejich rodiče mnohdy vnímají škol-
ní vzdělávání a výchovu jako komerční službu," 
vysvětluje Karel Kašpar. "Domnívají se, že škola 
jejich dítě musí vychovávat k jejich obrazu, za 
podmínek, které si rodič nastaví. Pedagogové 
volného času pak mají hlavně plnit úlohu hlídací 
služby. Pedagogové mnohdy nabývají pocitu, že 
se musí přizpůsobovat všem požadavkům žáků 
a rodičů žáků, strpět mnohdy neobjektivní, agre-
sivní kritiku, a to při neustále připomínané odpo-
vědnosti pedagogů. Často se setkávám s tím, že 
pedagogové musí suplovat nedostatečnou rodi-
čovskou výchovu, kdy se rodiče často domáhají 
řešení výchovných problémů v mimoškolní době 
v rámci školy a nechtějí připustit její vymezenou 
působnost. Situaci pak často prezentují jako ne-
schopnost a nezájem školy řešit problémy jejich 
dětí. Pedagogové chtějí znát své skutečné posta-
vení, práva a povinnosti, odpovědnost v systému 
vzdělávání a výchovy dětí, stejně tak jako povin-
nosti žáků a povinnosti a odpovědnost rodičů žáků 
v konkrétních situacích."

-alfa- 

Legislativa pro zájmové vzdělávání
Lektor: RNDr. Milan Macek, CSc.

Motto: "Člověk by se měl snažit žít tak, aby 
se za svůj život nemusel stydět a mohl se 
každému podívat do očí."
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Kytička pro Jitku 
Je téměř pravidlem, že lidé, kteří stojí za 
organizací a přípravou velkých akcí, o so-
bě většinou nedávají příliš vědět. Přitom 
bez jejich komunikačních a organizačních 
schopností a trpělivé spolupráce s účastníky 
i lektory by se asi neuskutečnil žádný 
z posledních deseti celostátních seminářů 
ŠD. K takovým lidem už více než 
12 let patří i Jitka Rydvalová, metodička 
pro zájmové vzdělávání NIDV, která se 
organizačně podílela na vzniku AVŠZ. Za 
tu dobu dokázala rozehrát (s hudebním 
nadáním i skromností sobě vlastí) již stovky 
vzdělávacích programů a akcí především 
pro vychovatelky školních družin a klubů.

Jsme tu pro vás
Hlavním garantem neformálního a zájmo-
vého vzdělávání v NIDV je od konce roku 
2015 Mgr. Jaroslav Ondráček který řadu 
let pracoval jako pedagog volného času 
a profesně se věnoval přípravě aktivit pro 
zájmové vzdělávání a lektorské činnosti. 
V případě jakýchkoliv vašich dotazů a přání 
týkajících dalšího vzdělávání a metodické 
podpory v této oblasti nás neváhejte kon-
taktovat:
ondracek@nidv.cz, 222 122 283, 773 759 092
rydvalova@nidv.cz, 222 122 268, 733 125 991

Hit roku 2013

V profesním životě byla Zuzana Zvardoňová 
obdařena jedinečnou možností dlouhodobě 
současně učit všechny věkové skupiny, od dětí 
předškolního věku, žáky ZŠ včetně dětí se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami, středoškoláky 
i pedagogy samotné. Na poli dramaterapie se se-
tkávala i s dětmi, které procházely „údolím stínu“. 
„Tento longiduální „sběr dat“ v oblasti uplatnění 
dramatické výchovy ve výchovně vzdělávacím 
procesu mi dovoluje zobecňovat. Ve výsledku 
tuto metodu stále více ctím jako neobyčejně 
účinný a takřka zázračný prostředek přináše-
jící hluboké vnitřní uspokojení všem, kteří se jí 
otevřou, neboť hra, tato „nevážně vážná věc“, je 
nositelkou sebepoznání a radosti. A právě radost 
získaná prostřednictvím tvořivé hry je cílem této 
dílny," svěřuje se Zuzana Zvardoňová.

	Postavit se jako lektor před dospě-
lé publikum není pro nikoho snadné. 
Vám se to podařilo díky usilovné práci 
a duchovnímu vyzrávání ...

„Čím déle se v oblasti dramatické výchovy 
pohybuji, tím více souzním se Sókrátem v tom 
ohledu, že vím, že nic nevím. Vzorem mi byli 
a jsou všichni ti učitelé a lektoři, s nimiž jsem se 
během času sama setkávala. Jejich působením 
jsem se pedagogicky vyhranila, nadchla metodi-
kou a jaksi jí zcela propadla. Dnes v Lilii – centru 
dramatické výchovy, které jsem založila a provo-
zuji, denně vidím, co mi bylo dopřáno. A začalo to 
vše před takřka dvaceti lety nevinnou přihláškou 
na třísemestrální kurz dramatické výchovy, který 
tehdy vedl vedoucí katedry DV na Damu Jaro-
slav Provazník, ten mne zásadně „infi koval“ a má 
na svědomí mé další profesní směrování. Ideální 

je, když se střetne metoda s vybroušenou peda-
gogickou osobnost. A těch jsem ke své značné 
potěše poznala skutečně mnoho. 

	Máte nějaké životní či profesní motto?

Mým mottem je jedna japonská haiku vystihují-
cí prostý život poutníka zbavený drtivé každo-
dennosti, který přináší velkou míru svobody ve 
smyslu hlubokého souznění člověka s přírodou 
a bližními tvory. Prostě ji nemůžu dostat z hlavy, 
rezonuje ve chvílích pohody a zvláštně neodbyt-
ně silně tehdy, kdy je obtížné jejímu nabádání 
věřit. Ale veskrze je její krystalické poselství vždy 
pravdivé. 

„V horách se dívám na hory, za deště po-
slouchám déšť, jaro léto podzim zima, včera 
mi bylo dobře a zítra bude taky.“
   Santóka

	V čem může být pobyt v družině pro 
děti jiný než při běžné výuce? 

„V družině či klubu děti potřebují „vysvobození“ 
ze strnulosti po celodenní sedavé výuce, jejímž 
prostřednictvím je dynamická osobnost dítěte 
prýštícího energií zcela absurdně dlouhodobě 
limitována a formována (v září usedneme do 
školních lavic, celou školní docházku odsedíme 
až do ukončení vysokoškolského studia, vrtíme 
se na židli, abychom ve zralém věku osvíceně 
prozřeli a začali urputně bojovat proti sedavému 
stylu života). Školní vzdělávání spojené s ome-
zením a vyloučením zcela přirozené a potřebné 
pohybové aktivity dítěte v průběhu dne vyvolává 
v jeho organismu a mysli přetlak, což je potře-
ba respektovat. Domnívám se, byť nemám 
momentální osobní zkušenost, že vychovatelky 
mají co dělat s regulací a uvolněním tak znač-
ného množství nahromaděné energie dětí, musí 
si poradit s nutným „vypouštěním páry“ v rámci 
stanovených limitů. Další jev, který lze obecně při 
práci s dětmi pozorovat souvisí s materialistic-
kým stylem života společnosti. Mnoho dětí je do 
té míry zavaleno hmotou a ovlivňováno nadstan-
dartními zážitky, které jim rodiče dopřávají, že 
jaksi „okorávají“, kloužou po povrchu a již je má-
loco nadchne. Vychovatelky nejsou pouhé „paní 
na hlídání“, mají značný vliv na způsob, jímž děti 
tráví čas uvolnění po výuce, na formování jejich 
vzájemných vztahů a přátelských vazeb. S na-
růstajícími společenskými požadavky jsou i ony 
jistě konfrontovány s novými náročnými úkoly 
a výzvami v přístupu k dětem."

Děkuji za rozhovor. 
A. F.

Dramatická výchova nás baví
(Radost a vnitřní uspokojení prostřednictvím tvořivé hry)

Lektorka: Zuzana Zvardoňová

Krajská centra podpory NIDV 
pro práci s dětmi/žáky cizinci
•	metodická, vzdělávací a informační 

podpora 
•	 konzultace a e-poradenství
•	 kontakty na úřady a organizace
•	 spolupráce s odborníky portál: 

http://cizinci.nidv.cz

Talentcentrum
Celostátní systém podpory nadání 

www.talentovani.cz; www.talnet.cz
Soutěže a olympiády vyhlašované MŠMT
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Hit roku 2015

Kroužky malých debrujárů (věda hrou) vede 
Jaroslava Pachlová už od první poloviny 
devadesátých let. Název Tvořivé pokusohraní 
vznikl při publikování pokusů na portále www.
rvp.cz. Zábavné pokusy zařazuje nejen do 
běžné činnosti ve školní družině, ale objevují 
se vždy i v jejích celoročních tematických 
hrách.

	Čím si vysvětlujete velký zájem o toto 
téma?

Snad účastníky oslovuje to, že předložené náměty 
na pokusy, vzhledem k jejich jednoduchosti 
a poutavosti, mohou bez výrazných nákladů, 
časové náročnosti a předchozích zkušeností 
ihned zařadit do své praxe a že zábavné pokusy 
dokáží zaujmout děti všech věkových kategorií, 
včetně těch se speciálními potřebami jak s LMP, 
ale i žáky nadané. 

	Jak jste dozrála do role 
dnes již velmi zkušené a oblíbené 
lektorky a co vám nejvíce pomohlo?

V Asociaci malých debrujárů jsem po nějaký čas 
vedla lektorský sbor, předváděla jsem pokusy na 
Veletrhu nápadů učitelů fyziky, s dětmi jsem se 
účastnila světových a evropských přehlídek vě-
decko-technických projektů, natáčeli jsme poku-
sy do dětských pořadů v ČT. V posledních letech 

Zábavné pokusy nejen ve výuce a věda hrou: Tvořivé pokusohraní
Lektorka Jaroslava Pachlová

Motto: „Naši učitelé nesmějí být podobni 
sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, 
ale samy nejdou.“       

Jan Amos Komenský

jsem lektorovala Tvořivé pokusohraní na pokra-
čování v rámci vzdělávacího programu pro učite-
le fyziky v KCVJŠ Plzeň. Přímo pro vychovatelky 
jsem poprvé lektorovala až loni na Celostátním 
setkání v Praze. Osobně mám zkušenost z ně-
kolika komunitních skupin, ve kterých sdílíme 
nápady, konzultujeme různé problémy atd. Pro 
mou práci je to velmi motivující  prostředí. Spo-
lupracuji například v e-Twinningovém projektu 

se skvělými vychovatelkami z celé republiky. 
Pořád se ráda inspiruji napříč pedagogickými 
profesemi, ale i u jiných. Inspirací mi byla moje 
maminka, která pracovala ve školství i jako vy-
chovatelka v družině a její bývalí žáci na ni do-
dnes rádi vzpomínají. V profesním životě jsem 
poznala mnoho bezvadných inspirátorů a za to 
jim opatří můj dík.

-fab-

Vzdělávání vychovatelek školních družin a klubů v zrcadle statistiky

Dotazníkového šetření NIDV se účastnilo 
64 respondentů ze všech krajů ČR, jednalo 
se o vedoucí vychovatelky školních družin 
a školních klubů či jejich zástupce.

Největší zájem o další vzdělávání pro vedou-
cí vychovatelky byl v oblastech Legislativa, 
Strategie a plánování, Pedagogika a psycho-
logie a Osobnostní rozvoj.
Největší zájem o další vzdělávání pro ostatní 
vychovatelky je v oblastech Práce s agresiv-
ními žáky, Využívání nových metod a forem 
práce se žáky a Zvládání krizových a riziko-
vých situací. 
Za nejvhodnější formu podpory pro začína-
jící vychovatelky je považována praxe pod 
vedením zkušeného pedagoga (vychovatelky) 
v domovské školní družině či klubu.

Vzdělávání vychovatelek školních družin a klubů v zrcadle statistiky 
Dotazníkového šetření NIDV se účastnilo 64 respondentů ze všech krajů ČR, jednalo se o vedoucí 
vychovatelky ŠD, ŠK či jejich zástupce. 
Největší zájem o další vzdělávání pro vedoucí vychovatelky byl v oblastech Legislativa, Strategie a 
plánování, Pedagogika a psychologie a Osobnostní rozvoj. 
Největší zájem o další vzdělávání pro ostatní vychovatelky je v oblastech Práce s agresivními žáky, 
Využívání nových metod a forem práce se žáky a Zvládání krizových a rizikových situací.  
Za nejvhodnější formu podpory pro začínající vychovatelky je považována praxe pod vedením 
zkušeného pedagoga (vychovatelky) v domovské ŠD, ŠK.  

Míra zájmu vychovatelek ŠD/ŠK o další vzdělávání v konkrétních tématech 

Vhodná forma podpory pro začínající vychovatelky při jejich vstupu do praxe 

0 10 20 30 40 50 60

Jiné
Administrativa, kontrolní činnost

Cílený rozvoj nadání u žáků
Plánování pedagogického procesu

Práce se žáky - cizinci
Organizování vzdělávacích činností

Sebehodnocení a reflexe vlastní práce učitele
Identifikace týraného žáka

Práce se žáky ze sociálně vyloučeného prostředí
Týmová spolupráce

Práce se žáky s různými typy postižení
Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci

Legislativa, normy upravující přímou práci se žáky
Zvládání krizových a rizikových situací

Nové metody a formy práce se žáky
Práce s agresivními žáky

3

20

21

24

24

25

25

29

31

31

32

38

38

45

46

51

n = 64
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Společné vzdělávání ve školních družinách a klubech 
Pozitivní klima a nové pojetí podpory dětí a žáků

Společné vzdělávání (či chcete-li inkluze) se 
dostává do povědomí pedagogické veřejnos-
ti jako nezvratný fakt, o kterém je nezbytné 
mít v první řadě dostatek informací a na který 
je nutné školy i pedagogy připravit. Do škol-
ského systému bude tento prvek vstupovat 
postupně. Ředitelé a pedagogové ve školách 
a školských zařízeních jsou a i nadále budou 
podrobněji seznamováni s obsahem jednot-
livých podpůrných opatření tak, aby jejich 
zařízení dokázala nabízet vzdělávací služby 
kvalitně a profesionálně. 

 Téma společného vzdělávání se bez-
pochyby dotýká i práce školních dru-
žin a školních klubů. Počítá se v této 
souvislosti s konkrétními opatřeními, 
která zasáhnou do jejich činnosti? 

O odpověď nejen na tuto otázku jsem požádala 
náměstka Sekce strategie a inovací NIDV, Paed-
Dr. Josefa Rydla:
Novela školského zákona provedená zákonem 
č. 82/2015 Sb., především § 16, přichází s no-
vým pojetím podpory dětí, žáků a studentů (dále 
jen „žák“) se speciálními vzdělávacími potřeba-
mi. Upouští od kategorizace žáků podle jejich 
diagnózy, která se tak stává pouze prostředkem 
pro nastavení cílené podpory ve vzdělávání 
žáků podle jejich vzdělávacích potřeb. Žáky pro 
vzdělávací účely nečleníme podle původních 
diagnostických kategorií, ale hodnotíme hlav-
ně potřebu úpravy podmínek jejich vzdělávání. 
Nově se dítětem (v MŠ), žákem (v ZŠ nebo SŠ) 
nebo studentem (ve VOŠ) se speciálními vzdě-
lávacími potřebami (původně se zdravotním 
postižením, zdravotním znevýhodněním a so-
ciálním znevýhodněním) rozumí dítě, žák nebo 
student, jehož vzdělávání z důvodů jeho speci-
álních vzdělávacích potřeb vyžaduje uplatnění 
podpůrných opatření. Podpora žáků se realizuje 
prostřednictvím podpůrných opatření předsta-
vujících konkrétní pomoc při vzdělávání žáků. 
Tato opatření tak mohou být poskytována široké 
škále žáků: těm, kteří mají jen menší a dočasné 
obtíže ve vzdělávání, žákům nadaným i žákům 

zdravotně postiženým (dle novely zákona zne-
výhodněným). Nastavují se také pravidla pro 
podporu žáků z odlišného kulturního prostředí  
a s odlišnými životními podmínkami (cizinci, mi-
nority, sociálně znevýhodnění žáci).
Vzhledem k tomu, že podpůrná opatření před-
stavují zákonné finanční nároky, vytváří se nově 
prostředí, ve kterém budou žák i pedagog sku-
tečně podpořeni opatřeními směřujícími ke zlep-
šení podmínek jejich vzdělávání.
Nová je také možnost poskytovat podpůrná opat-
ření ve školských zařízeních, která se podílejí na 
vzdělávání žáka, případně na přípravě na vzdělá-
vání žáka. Jedná se především o školní družiny, 
školní kluby a SVČ. Druh a rozsah podpůrných 
opatření vychází ze speciálních vzdělávacích po-
třeb žáka a také z toho, která podpůrná opatření 
má žák k dispozici ve škole, a která jsou nezbyt-
ná i pro jeho činnost ve školských zařízeních. 
Rozsah podpory je limitován dobou, kterou žák 
v těchto zařízeních tráví. Popis možné podpory 
je uveden ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., v přehledu 
podpůrných opatření. Pokud je školské zařízení 
součástí právnické osoby – školy, obdrží škola 
jedno doporučení ke vzdělávání žáka (od 
školského poradenského zařízení). Pokud se 
jedná o jiný subjekt (soukromý, církevní aj.), 
obdrží žák a školské zařízení samostatné 
doporučení ke vzdělávání žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve školském zařízení. 
Například: rozsah podpory asistentem pedagoga 
ve školském zařízení může představovat max. 
0,25 úvazku, a dále jsou poskytnuty konkrétní 
kompenzační pomůcky, pedagogická intervence 
pro přípravu žáka ve škole atd. Změna školské-
ho zákona přináší především zlepšení finančních 
podmínek pro zajištění vzdělávání žáků se spe-
ciálními vzdělávacími potřebami a dává žákům 
a jejich zákonným zástupcům možnost zvolit si, 
kde se bude jejich dítě vzdělávat. Vždy se však 
k těmto žádostem vyjadřuje školské poradenské 
zařízení (pedagogicko-psychologická poradna 
nebo speciálně pedagogické centrum), které má 
společně s nimi zvážit, co je v zájmu žáka a do-
poručit vhodnou skladbu podpůrných opatření.
	Dlouhá léta jste zastával funkci ředi-

tele školy. Jaký je váš názor na roli 
asistenta pedagoga ve výchovném a 
vzdělávacím procesu? Umějí školy a 
učitelé asistenta pedagoga skutečně 
přijmout, spolupracovat s ním, „in-
tegrovat“ smysluplně jeho aktivity 
v hodinách, využívat jej jako partnera 
při spolupráci s rodiči i v celém učitel-
ském sboru atd.?

Získat, resp. zaplatit asistenta pedagoga za sou-
časných legislativních podmínek (stav do 31. 8. 
2016) je poměrně dost složitá věc. Zřizovatelé 
škol velmi často přidělí jen část požadovaných 
(nutných) finančních prostředků. Se zbytkem 

si musí ředitel školy pomoci sám a další pení-
ze si sehnat. Od 1. 9. 2016 se změnou principů  
a podstaty společného vzdělávání ve školách  
a školských zařízeních bude situace z finančního 
hlediska jednodušší – na danou pozici na zákla-
dě doporučení školského poradenského zařízení 
bude 100% finanční nárok. Vedení a pedago-
gičtí pracovníci škol si budou muset postupně 
zvyknout na přítomnost více než jednoho peda-
gogického pracovníka ve třídě, resp. se všichni 
budou muset naučit zásady týmového vyučování 
(tandem, tandemová výuka). Je to nová oblast, 
pro kterou NIDV ve spolupráci s NÚV připravuje 
i vzdělávací programy v rámci DVPP. A i v této 
věci platí: „Kdo nechce – hledá důvody. Kdo chce 
– hledá možnosti.“     
	Dobrá škola klade velký důraz také na 

pozitivní klima a otevřené a přátelské 
vztahy. Myslíte si, že „inkluze“ bude 
v celkovém klimatu škol spíš prvkem 
negativním, anebo pozitivním?

V této věci sdílím stejný názor jako pan pro-
fesor Jaroslav Světlík ze Zlína (odborník na 
marketing ve školství), že jednou z nejvý-
znamnějších částí managementu školy je 
vnitřní marketing. Ten je zaměřen dovnitř ško-
ly, na vnitřní prostředí a zejména na ty, kteří 
jej vytvářejí. Jedná se tedy především o práci  
a komunikaci s pedagogickým sborem a nepeda-
gogickými pracovníky, jejímž cílem je dosažení 
souladu mezi hodnotami a postoji pracovníků  
s posláním a cíli školy. 
„Každý zaměstnanec školy, žák a jeho zákonný 
zástupce je rovnoprávným členem společenství 
zaměstnanců, žáků a jejich zákonných zástupců 
tvořících školu; je svobodný do té míry, dokud 
svojí činností neomezuje práva ostatních členů 
společenství; je odpovědný za své jednání, které 
je ke všem členům společenství tolerantní, part-
nerské, naplněné vzájemnou úctou a respektem, 
a je odpovědný za vytváření dobrého partnerské-
ho vztahu a za otevřenou a důvěrnou vzájemnou 
komunikaci.“ A toto jsou základní a důležitá vý-
chodiska pro pozitivní klima ve škole nebo škol-
ském zařízení.  
Při několikaletém řízení školy se mi v praxi 
osvědčily určité nastavené procesy a zásady 
v mezilidských vztazích:  
• Vztah mezi vedením a pracovníky školy budo-

vat jako vztah partnerský, otevřený a upřímný 
na základě principu participace a o zásadních 
věcech školy otevřeně a funkčně diskutovat. 

• Společně sdílet dohodnuté hodnoty, postoje, 
normy a vzorce chování (v rámci kultury a kli-
matu školy) a v žádném případě nepodporovat 
tzv. „kabinetní politiku“ a intrikářství mezi lidmi. 

• Při hodnocení práce pracovníků školy vždy vy-
cházet ze základního principu „Vyzdvihování 
kladných rysů osobnosti“ a „Každý člověk je 
chybující a má právo na omyl“. 

PaedDr. Josef Rydlo, náměstek NIDV
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• Vhodným sociálním mikroklimatem a pravidel-
ným budováním příjemného a pěkného školní-
ho prostředí udržovat zdravé formální i nefor-
mální vztahy v rámci pedagogického sboru.  

• Žáky a jejich rodiče vnímat jako zákazníky a 
činnost školy organizovat jako službu pro ně 
a budovat si postupně přirozenou autoritu a 
důvěru žáků a jejich rodičů.

• Vztah učitel – žák budovat jako vztah partner-
ský, otevřený a upřímný.

• Každého žáka vnímat jako určitou osobnost 
s věkovými, individuálními a typologickými 
zvláštnostmi. Uplatňovat individuální a dife-
renciační přístup.  

• U žáků podporovat a rozvíjet sebeúctu a zdra-
vé sebevědomí.  

• Mít neustále oči otevřené a sledovat negativní 
jevy mezi žáky (hlavně sociálně patologické). 

• Umět vždy přiznat svou chybu a nést za ni 
osobní zodpovědnost.

Škola akceptující princip inkluze (společného 
vzdělávání) nepřipravuje své žáky na 
kvalitní a úspěšný život v současné moderní 
společnosti uměle obsahem, ale naopak 
přirozeně svou atmosférou, formou výuky 
i vnitřním prostředím (klimatem). Inkluziv-
ní směřování školy je dlouhodobý proces a 
při správném uplatňování nově nastavených 
principů a pravidel bude prvkem pozitivním. 
Informační zdroje ke společnému vzdělávání:
• http://www.msmt.cz/o-webu-msmt/spolecne-

-vzdelavani (MŠMT) 
• Rozcestník NIDV: http://rozcestnik.nidv.cz/

front/vyhledavani?search=spole%C4%8D-
n%C3%A9+vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A-
1n%C3%AD (NIDV) 

• http://www.nuv.cz/t/in (NÚV) 
• Průvodce ředitele společným vzděláváním 

z „Infobalíčku pro základní školy“; http://www.
msmt.cz/file/37396/)

Škola vzdělává, volný čas formuje, může to být i naopak 

Role NIDV ve společném vzdělávání
NIDV se ve spolupráci s MŠMT a NÚV po-
skytuje školám a pedagogům širokou plat-
formu dalšího vzdělávání a podpory. 
• Vzdělávací programy v rámci průběžného 

vzdělávání
• Semináře k upravenému RVP ZV (bez 

přílohy pro žáky s LMP)
• Ve spolupráci s ČŠI praktické semináře 

k úpravám ŠVP ZŠ po úpravě RVP ZV po-
mocí elektronického systému InspIS ŠVP

• Školení pro lektory společného vzdělává-
ní a jejich certifikaci 

• Ve všech krajích ČR Konzultační centra 
NIDV zaměřená na ŠVP PV a ŠVP ZV  
a na podporu pedagogických pracovníků 
při práci s dětmi, žáky/cizinci

• Podpůrné balíčky vzdělávacích programů 
k šablonám – OP VVV

Když byla před několika lety pověřena v Národ-
ním institutu dětí a mládeže zpracováním me-
todiky pro tvorbu ŠVP pro školská zařízení pro 
zájmové vzdělávání, měla již za sebou bohatou 
praxi a zkušenosti v oblastech souvisejících s vý-
chovou a vzděláváním dětí a mládeže a jejich 
volnočasovými aktivitami – ať již v dětském do-
mově, na základní škole či při pořádání letních 
táborů. 
Pojmy jako vnitřní motivace, kompetence, na-
vazování vztahů, individuální přístup, budování 
dětské komunity a utváření prostředí, ve kterém 
se děti cítí bezpečně a radostně, se staly nedíl-
nou a přirozenou součástí její práce a hledání 
optimální cesty, jak se přiblížit dětskému světu  
a podchytit a rozvíjet pozitivní hodnoty a dispozi-
ce mladých lidí. 
To vše se bezpochyby odrazilo v práci Mgr. 
Ireny Hoškové, dnes náměstkyně sekce pro-
fesního rozvoje a kariéry NIDV, i v pozdější 
době, kdy se již profesně orientovala na cí-
lovou skupinu dospělých, začala vytvářet di-
gitální učební pomůcky pro děti a portál RVP  
a zapojila se také do evropských diskusí ko-
lem uznávání neformálního vzdělávání.

„Význam kvalitních volnočasových aktivit pro for-
mování osobnosti dítěte a jeho životních kompe-
tencí nebyl dlouhá léta doceňován. V posledních 
desetiletích dochází k zásadnímu posunu v myš-
lení společnosti a hlavně samotných pedagogů,“ 
říká Irena Hošková, když si spolu povídáme o její 
práci, rolích učitele, vychovatele či vedoucího zá-
jmového kroužku i o tom, co vše má dnes vlastně 
vliv na formování a výchovu dětí. 
„Z vlastního dětství a dospívání má většina 
z nás stejnou zkušenost: To, co nám dal oddíl 
či vedoucí oddílu, díky kterým jsme smysluplně 
trávili volný čas, si neseme po celý život: jsou 
to nejen zážitky, ale i naše postoje, schopnost 
práce v týmu, smysl pro řád, ale i spousta do-
vedností, které v životě běžně využíváme pro 
úspěšnou komunikaci s lidmi i v práci. Výstupy 
z různých výzkumů jasně ukazují, že děti (a ne-
jen ony) se nejintenzivněji a nejvíce učí (a nau-
čí) právě díky vnitřní motivaci a zájmu ve svém 
volném čase.“

	Deset let jste pracovala v oblasti zá-
jmového a neformálního vzdělávání 
a mimo jiné vedla projekty zaměřené 
na rozvoj kompetencí a na osobnost-
ní rozvoj pracovníků, kteří v těchto 
oblastech působí, především pracov-
níků školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání a nestátních neziskových 
organizací pracujících s dětmi a mlá-
deží. Co bylo nejdůležitějším přínosem 
projektů Klíče pro život a K2 – Kvalita 
a konkurenceschopnost v neformál-
ním vzdělávání?

„Do Klíčů bylo zapojeno více než 1.000 orga-
nizací a 12.000 účastníků – šlo o stovky vzdě-
lávacích a jiných akcí, díky kterým se podařilo 
posílit celoživotní vzdělávání této cílové skupiny 
a vzájemně ji propojit. Vzniknul např. vzdělávací 

modul zájmového a neformálního vzdělávání, 
návrh osobního kompetenčního portfolia, ale tře-
ba i sekce pro neformální vzdělávání na www.
rvp.cz, I-katalogy a webové stránky projektu 
s množstvím cenných informací a databází. 
V projektu K2 jsme se kromě vzdělávacích aktivit 
zaměřili také na uznávání výsledků neformálního 
vzdělávání…“

	Dnes působíte především v oblasti 
dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků a podpory nadání. Dají se 
zkušenosti z vaší předchozí profesní 
praxe využít i při této práci?

„Určitě – v každém případě tak mohu velmi 
dobře porovnávat podmínky ve formálním  
a neformálním vzdělávání a jsem přesvědčena, 
že řada zkušeností se dá aplikovat obecně při 
jakékoliv práci s dětmi a mládeží: ať už je to 
při výuce ve škole či při trávení volného času. 
Myslím si, že stěžejním tématem dnešní doby 
je měnící se role učitele a vychovatele, který se 
stává stále více koučem či průvodcem žáka ve 
světě informací, technologií a rychle se vyvíjející 
společnosti.“

	Ráda vzpomínáte na práci s dětmi  
a mladými lidmi. A co vaši kolegové?

„V každém životním období se potkáváme s lid-
mi na různých pozicích a v rozličných rolích. 
Já jsem měla štěstí, že z většiny mých kolegů 
a spolupracovníků se stali přátelé, sdíleli jsme 
společně pracovní cíle, zájmy a dobré i ty horší 
prožitky. Každý z nich mne odborně i lidsky obo-
hatil. Moc bych jim chtěla poděkovat za projeve-
né pedagogické nadšení a popřát jim hodně sil  
a optimismu.“

Dvoustranu připravila Alena Faberová

Mgr. Irena Hošková, náměstkyně NIDV
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Školní kluby - významný partner ve výchově 
a při formování osobnosti dětí

Motto: „V každém je něco dobrého." 

Největším dobrodružstvím pro ni byly její peda-
gogické začátky, kdy se po maturitě, plna elánu 
a energie, ale naprosto nezkušená, dostala na 
vesnickou školu s jedním oddělením. Po několi-
ka letech ve školní družině přijala další profesní 
výzvu – práci ve školním klubu. A k tomu nikoliv 
náhodou studium vychovatelství na vysoké ško-
le… Řeč je o Mgr. Daně Kirkosové, vedoucí 
školního klubu, metodičce kabinetu školních 
družin a klubů v Šumperku a předsedkyni 
Asociace vychovatelů školských zařízení ČR.
„Stát se předsedkyní asociace pro mne byla vel-
ká výzva a odpovědnost. K této pozici jsem se 
dostala přes celostátní semináře NIDM v Praze, 
kterých se s malými přestávkami účastním téměř 
od počátku. Stejně jako řadu ostatních kolegyň 
mne sem přivedla chuť naučit se něco nového 
a touha být mezi „svými". Pojem „asociace" zna-
mená nejen sdružování a spolupráci, ale také 
myšlenkové a emocionální spojení, které podle 
mého právě vychovatelky potřebují. Vzhledem 
k odlišnosti jejich práce jsou ve školách mnohdy 
vnímány jako specifi cká skupina – někdy bohu-
žel málo oceňovaná. Právě proto je při všech 
našich setkáních důležitá nejen odborná část, 
ale také výměna a sdílení zkušeností. Některé 
změny v nahlížení na družiny odstartovala před 
pár lety nutnost vytvořit si vlastní ŠVP, větší ote-
vřenost společnosti, ale i větší odborná sebedů-
věra i angažovanost vychovatelek.“ 

	Jaký význam sehrávají školní kluby 
v klimatu školy?

„Klubová činnost by měla dle mého názoru vy-
cházet z podstaty slova klub. Měla by být místem 
příjemného, podnětného a stmelujícího setká-
vání žáků napříč třídami a věkem. Na rozdíl od 
školních družin jsou kluby jinak organizované, 
většinou bezplatné, rodiče přispívají na činnost 
kroužků. Kluby poskytují prostor pro individuální 
i zájmové aktivity - sportovní, pohybové i tvořivé, 
práci na projektech apod. Otevřený klub skýtá 
bezpečné prostředí v době mezi vyučováním 
a po něm, před kroužky, tréninky či odjezdy auto-
busů. Neboť i čekání se může proměnit v zájem 
žáka „o něco“: sport, umění, četbu, deskové hry 
atd. Ne všechny děti pocházejí z podnětného 

prostředí, každý je jiný a má jiné vlohy a před-
poklady. Pro rodiče i pro školu se tak kluby 
stávají partnery při výchově a při prevenci 
sociálně patologických jevů. Svou roli hraje 
rovněž osobnost pedagoga - iniciátora, prů-
vodce i mediátora, jeho spolupráce s učiteli, 
vedením školy, školní družinou, rodiči a dal-
šími subjekty, jeho zájmy a zaměření.“

	Takže byste školám, které ještě klub 
nemají, doporučila jej založit?

„Určitě, i když na rozdíl od školní družiny, kte-
rá u nás má tradici, je školní klub mnohdy velká 
neznámá: Co to je, jak to zorganizovat, zajistit 
provoz, fi nancovat? Ukazuje se, že i přesto je-
jich význam, obliba i počet stoupá. Školní klub 
ve své činnosti vychází z vyhlášky o zájmovém 
vzdělávání. Může tak být organizován v různých 
formách. Jako otevřená klubová činnost, kam 
žáci volně přichází a pedagog nabízí různé čin-
nosti. Jako kroužky, kam chodí pouze žáci při-
hlášení. V rámci klubu se mohou pořádat různé 
akce i tábory. Klub tak dává dětem jiné možnosti 
než školní vyučování, i když z podmínek a za-
měření dané školy vychází. To je úžasná věc 
- žáci mohou využívat vybavení školy, které by 
v odpoledních hodinách zahálelo - tělocvičny, vý-
tvarné učebny, keramické dílny, školní kuchyňky, 
počítačové učebny, dílny, knihovny, školní poze-
mek apod. Není tedy třeba vytvářet další nové 

materiálně technické zázemí. Školní kluby i dru-
žiny se tak podílejí i na vnějším obrazu školy.“

	Kdo fi nancuje činnost školních klubů? 
„Financování klubu je vícezdrojové - zřizovatel, 
sponzoři, sdružení rodičů, granty, projekty, do-
plňková činnost školy a samozřejmě i rodiče. Ne 
vždy je to jednoduché.“

	Jak spolupracujete s učiteli a rodiči?
„Spolupráce s učitelským sborem je důleži-
tá. Týká se jak organizačních záležitostí školy 
a přesahu „výuka - volný čas“, tak i pozitivních 
a negativních jevů v chování žáků, jejich rodin-
ného zázemí, zdravotního stavu apod. Důležité 
je zaměření školy, zdravé školní klima a neopo-
menutelné je rovněž sociokulturní prostředí dané 
obce či oblasti a rovněž další volnočasové na-
bídky v okolí. 
Směrem k rodičům jde o šíření povědomí o čin-
nosti klubu, z něhož pak může vyplynout podpo-
ra klubu a účast na akcích, spolupráce a zpest-
ření nabídky klubu či sponzorství.“

	Čím vás tato práce naplňuje 
a uspokojuje?

„Třeba když holka či kluk, kteří přišli do klubu jen 
proto, že musí nebo chtějí jen nakouknout apod., 
se „chytnou" a stanou se stálými nebo častými 
účastníky činností, které časem třeba pomáhají 
sami organizovat a iniciovat.“

Asociace vychovatelů školských zařízení byla založena v roce 2010. Jejím posláním je vytvářet 
společnou základnu pro profesní setkávání vychovatelek a vychovatelů školních družin a klubů, 
představovat je společnosti jako kvalifi kované specialisty a odborníky na volnočasové aktivity 
pro děti a mládež. Cílem asociace je chránit a obhajovat zájmy této profesní skupiny, napomáhat 
ke zlepšování podmínek pro jejich další vzdělávání a zvyšování kvalifi kace, umožňovat výměnu 
zkušeností, podporovat rozvoj různých aktivit vychovatelek a vychovatelů, spolupracovat s NIDV 
i podílet se na jednáních se státními organizacemi a úřady. Školní kluby jsou součástí zájmového 
vzdělávání a podle statistik MŠMT a ČŠI jejich počet stále stoupá. V současné době působí 
v celé ČR 572 školních klubů, které využívá cca 47 tisíc žáků především 2. stupně ZŠ.

•	Mgr. Petru Kořenkovi - za podnět k založení 
asociace a jejímu trpělivému rozvíjení 

•	 Janě Deduchové - bývalé předsedkyni aso-
ciace

•	Všem, kteří se k naší asociaci již přidali a po-
máhají zviditelnit a zhodnotit vychovatelskou 
profesi

Ptala se Alena Faberová

Osobní poděkování
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