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Anotace  

Bakalářská práce se zaměřuje na zdravý životní styl dětí předškolního věku. Teoretická 

část popisuje vývoj a charakteristiku předškolního dítěte (fyzický a psychický), vnitřní a 

vnější vlivy, trávení volného času, rodinu, zdraví a zdravou mateřskou školu, která v sobě 

zahrnuje programy na podporu zdraví v mateřských školách. Zvolit si toto téma Zdravý 

životní styl předškolních dětí, mi dopomohla má práce a praxe v certifikované zdravé 

mateřské škole v Mladé Boleslavi, jejímž cílem je aktivní a pozitivní růst dítěte. Cílem 

praktické části je vytvoření programu s tématikou „Zdravý životní styl“ a jeho realizace 

ve zdravé mateřské škole, kde pracuji. V rámci evaluace programu byly provedeny 

polostrukturované rozhovory s rodiči, které dále vyhodnocuji a zpracovávám.  
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Annotation  

The Bachelor´s thesis is focused on healthy lifestyle of pre-school children. The 

theoretical part outlines developent (physical and psychological) and the characteristic of 

preschool child, internal and external influence, spending free time, family, health and 

healthy kindergarden, whic includes projects for helth supporting in kindergardens. I 

chose this theme „healthy lifestyle program“ because of my work and practise in a 

certificated healthy kindergarden where the aim is active and positive child´s 

development. The aim of the practical part is to create „Healthy lifestyle program“ and 

it´s implementation in healthy kindergarten where I work. Within the program evaluation 

some semistructured dialogues with parents were carried out, evaluated and analysed.  
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I. Úvod  

 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolila Zdravý životní styl dětí předškolního věku. 

Pro mnoho lidí je zdraví na prvním místě v žebříčku hodnot, avšak z velké většiny si 

zdraví začneme vážit až s nějakou nemocí, nebo zdravotními komplikacemi. Hodnotu 

zdraví si uvědomujeme až postupem času, zejména tehdy, máme-li rodinu.  

K tomuto tématu mám velice blízko, jelikož pracuji v certifikované zdravé MŠ, kde je 

hlavním cílem, jak již z názvu MŠ vyplývá, je zdravý, aktivní a pozitivní růst dítěte. 

V první řadě je velmi důležitá zdravá strava, dostatek pohybu, spánku, odpočinku i pitný 

režim, ale také vyřazení sladkostí z jídelníčku. V mnoha případech postačí zachování 

střídmosti jak v pojídání sladkostí, či slaných pochutin. Další částí složitého celku je 

psychická a duševní pohoda, čili spokojenost. Psychika ve většině případů odráží 

zdravotní stav člověka. Předškolní věk je velmi důležitým obdobím, jelikož se v této době 

formuje osobnost jedince a s tím související návyky a postoje, které si s sebou odnáší do 

života. Ne nadarmo se říká, „co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš“. To vše je 

ovlivňováno vnitřními a vnějšími faktory. Z tohoto důvodu jsem se zaměřila na zdravý 

životní styl předškolních dětí. Je otázkou, zda u předškolních dětí lze použít termín 

„zdravý životní styl“, lépe tuto problematiku vystihuje slovní spojení „výchova ke 

zdraví“.  

Na správný vývoj dítěte v tomto choulostivém období má největší vliv rodina. Stejně jako 

v rodině, tak i v mateřské škole je hlavním cílem být dětem tím nejlepším vzorem pro 

jejich budoucnost a pomoci najít směr naplnění volného času. V tomto ohledu může 

mateřská škola přispět k co možná nejlepšímu způsobu formování osobnosti.   

Bakalářská práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se 

zaměřuje na zdravý životní styl, význam zdraví psychické pohody, prevence, význam 

volného času a psychického vývoje dítěte. Zabývá se také možnostmi negativního postoje 

k dítěti a možné následky. Představuje program zdravé mateřské školy, kurikulum 

podpory zdraví a popisuje různé programy Zdravé mateřské školy Sluníčko v Mladé 

Boleslavi, kde pracuji. V teoretické části shrnuji komplex zdraví a jeho vliv na život 

dítěte. 
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V praktické části představuji inovativní program, zaměřený zejména na podporu 

zdravého růstu dítěte. Na program jsem vyhradila jeden týden, během kterého jsme se za 

pomocí her, aktivit a názorných ukázek vzdělávali v oblasti zdraví. Po programu 

následovaly rozhovory s rodiči, které jsou nedílnou součástí týdenního programu. Rodiče 

umožnili nahlédnout do svého soukromí a podělili se o způsob, jakým vedou/nevedou své 

ratolesti ke zdravému životu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

II. Teoretická část   

1 Předškolní děti 

Období předškolních dětí přináší svá specifika v oblasti vývoje, růstu i chování. Než ale 

dítě dospěje do předškolního věku, ovlivňuje ho doba již od samotného početí.  

Vznik plodu – počátek života, tak bychom mohli nazvat prenatální období. Pro co 

nejlepší vývoj plodu, by matka měla být v dobrém psychické kondici, vyhýbat se 

zbytečným stresům a ze svého života vyřadit látky škodné pro tělo a dítě. V tomto případě 

hovoříme například o cigaretách, alkoholu a návykových látkách, které mohou způsobit 

následná degenerativní onemocnění plodu již v děloze. Během těhotenství matky, dítě 

reaguje na spoustu podnětů v prostředí, kde se matka nachází (příliš hluku, nedostatek 

kyslíku), nebo také nepříjemná poloha matky. Bohužel ne vždy je těhotenství příjemným 

obdobím pro nastávající rodiče. Může hrozit předčasný porod, nebo jakékoli další 

předporodní komplikace, které jsou především velkým stresem pro matku. V případě 

předčasného porodu se lékaři snaží co nejvíce přizpůsobit prostředí nedonošenců jako u 

matky v děloze. Také díky tomu patří Česká republika ke špičce v péči o předčasně 

narozené děti. Děti jsou položeny na podložky s vodou, které se jemně pohupují, a je 

možné do inkubátoru zapnutý srdeční tep matky.   

Asi nejvíce charakteristickým znakem pro novorozenecké období je spánek a křik. Mezi 

první základní stavy novorozence patří hluboký spánek, lehký spánek, dřímota, klidný 

bdělý stav, aktivní bdělý stav a pláč.  

U novorozence se vyvíjí základní nepodmíněné reflexy, mezi které patří: sací, 

vyměšovací, polykací, polohové, úchopové a hledací. Pomáhají mu tak co nejblíže se 

seznámit s okolním světem. Začíná se vyvíjet zrak, sluch a hmat. Dítě dokáže vnímat, ale 

je schopno si i ukládat a dále zpracovávat informace. Základní potřebou u novorozence 

je potřeba stravy a tekutiny neboli mateřské mléko, které je dle lékařů důležité jak 

z hlediska výživového, tak i z hlediska emocionálního. Sáním mateřského mléka dítě 

uspokojuje své citové potřeby. Je blízko matce a cítí se v bezpečí.   

V tomto období se tzv. synchronizuje vztah mezi matkou a dítětem. Jedná se o proces, 

kdy dítě nebo matka vydávají signály a oba na sebe vzájemně reagují. „Akce vyvolává 

reakci“. Pozitivně se prohlubují vztahy mezi dítětem a matkou. Oba tak posilují 
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vzájemnou důvěru a jistotu. Ze strany miminka jde o projevy pomocí pláče, křiku a 

broukání – postupně je matka schopna rozeznat, zda se jedná o potřebu jídla, možné 

nemoci, nebo dítě vyžaduje pozornost.  

Postupem času se dítě rozvíjí a následně je schopno vlastní vůlí záměrně ovládat aktivity. 

Mezi prvním a druhým rokem dochází ke znatelnému pokroku. Dítě je schopno 

vzpřímeného postoje, dokáže uchopit a zároveň pustit věc – to vše záměrně. Pomocí 

hraček, vnějších podnětů a komunikací s rodiči rozvíjí svou inteligenci a připravuje se na 

svá první slůvka. 

V průběhu 4. a 5. měsíce je dítě schopno koordinace svého těla pomocí uchopení a 

upuštění předmětu. Pomocí hmatu a zraku poznává okolní svět, velmi rádo také 

ochutnává věci, které se mu dostanou do rukou. Motorický vývoj dosahuje svého 

důležitého vrcholu na konci prvního roku, kdy dítě ovládá jemnou i hrubou motoriku, 

dozrává centrální nervová soustava, a dochází k vnímání a vývoji předřečových projevů.  

V prvním roce už zvládne ovládat své tělo, jelikož právě v této době dochází k prvním 

krůčkům. Následně se začíná posouvat v oblasti řeči, část dětí by měla rozumět pro nás 

jednoduchým úkonům, jako je např. „paci, paci“, „bác“, „papa“ apod. Nemůžeme ovšem 

zapomenout na individualitu dítěte, někomu může trvat déle, než začne mluvit a někomu 

zase dříve. Každé dítě potřebuje svůj čas.  

Švýcarský psycholog Jean Piaget byl švýcarský vědec, filozof, vývojový psycholog, který 

se zabýval studiem dětského myšlení a teorií kognitivního vývoje. Výrazně ovlivnil 

pohled na vývoj dítěte a z jeho poznatků čerpáme do dnes. Pozoroval děti menšího počtu, 

zprvu se soustředil na své vlastní děti v domácím prostředí. Dle Piageta byl vývoj dítěte 

závislý na dvou podmínkách, a to biologických a logických. Byl přesvědčen, že na vývoji 

dítěte má velký podíl aktivní interakce s prostředím. (Langmaier, Krejčířová, 1998) 

„Veškerým zdrojem inteligence je podle názoru tohoto významného badatele skutečná 

činnost dítěte, která zprostředkuje jeho styk s okolím, a to dvojím způsobem: jednak 

působí organismus na okolní předměty tak, že si je přeměňuje podle své povahy 

(asimilace), a jednak působí prostředí na organismus, který se pod jeho tlakem mění 

(akomodace).“ (Langmaier, Krejčířová, 1998, s. 56) 
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1.1 Etapy kognitivního vývoje podle Piageta 

Jean Piaget rozdělil vývoj dítěte do několika stupňů: 

1. Stádium senzomotorické (narození – 2 roky)  

Dítě začíná vnímat okolní svět. Pozoruje a poznává „osaháváním“ předměty. 

Vnímá se jako osobnost a jedná záměrně. Tyto senzomotorické struktury jsou 

zdrojem pozdějších myšlenkových operací. Podle Piageta nemůžou být žádné 

fáze vynechány. 

2. Stádium předoperační (2-7 let)  

Dle Piageta hovoříme o tzv. zlatém věku, kdy dětská hra dosahuje svého 

vrcholu. Vyvíjí se obrazné představy a dítě začíná používat symboly-

předměty, hračky, které dítě používá ke své hře a rozvoji fantazie. Během 

tohoto období dochází k rozvoji řeči, která dopomáhá k symbolickému 

procesu. Dále nezastupitelnou roli hraje v předoperačním stadiu nápodoba-

dítě si přebírá určité role, které vnímá kolem sebe. Zdokonaluje svou kresbu, 

která je přechodníkem mezi představou a hrou. 

3. Stádium konkrétních operací (7-11 let)  

K tomuto stádiu patří aktivní opakování a experimentování, díky kterému se 

mentálně zpracovávají nové zkušenosti a situace. Dítě logicky uvažuje, 

přemýšlí v konkrétních situacích a operacích.  

4. Stádium formálních operací (12 a výše)  

Dítě je schopno logicky a abstraktně uvažovat o konkrétních pojmech a 

problémech. Zaobírá se otázkami budoucnosti, ideologickými představami, 

kterými rozšiřuje svůj pohled na svět. 

Po kojeneckém období přichází batolecí mezi druhým a třetím rokem. Dalo by se říct, že 

v tomto věku jsou viditelné rozdíly ve vývoji. Batole se staví na nohy a začíná chodit, 

snaží se o první slůvka – spíše slabiky, útržky slov, poté celá slova. V tomto období už 

dítě zvládne rozeznat blízkou osobu. Jako každý člověk na světě se i malé batole začíná 

projevovat, a tedy vzdorovat. V období vzdoru si dítě „zkouší“ vyhradit svůj prostor, a 

následně pro rodiče začíná zkouška trpělivosti.  

Největší viditelnost v pokrocích dítěte představuje hrubá a jemná motorika, a řeč. Kolem 

třináctého měsíce se dítě postaví samo, ujde pár kroků a zastaví se bez zásahu jiné osoby. 

Jemná motorika má u batolete rychlý vývoj. Zlepšuje se pohyb prstů, což můžeme 
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názorně pozorovat u první kresby dítěte, je tzv. „čmárání“. Éru čmárání střídají 

promyšlené tahy tužkou, které přecházejí v cílenou kresbu.  

„Podle Piageta je skutečně teprve v roce a půl nebo ve dvou letech ukončen vývoj 

senzomotorické inteligence a začíná nová etapa symbolického a předponového myšlení.“ 

(Langmaier, Krejčířová, 1998, str. 75) 

Začátek druhého roku je dalším krokem dopředu ve vývoji inteligence, která je ovlivněna 

děním v okolním světě. V tomto věku se již může objevovat symbolické myšlení, které 

převládá právě mezi druhým a čtvrtým rokem dítěte. Dětská fantazie a představivost hraje 

v tomto věku velkou roli.  

Většina dvouletých dětí navazuje vztah k ostatním dětem svého věku. Tímto vztahem 

není myšleno hraní společenských her, ale podávání hraček, přetahování, výměny 

pozornosti mezi sebou. Poprvé se začíná objevovat paralelní hra – děti si hrají vedle sebe, 

vědí o sobě, ale každý si hraje sám. Hra je charakterizovaná zvídavým zkoumání 

vlastností, jednoduchou manipulací s předměty a experimentováním. V tomto období 

můžeme začít hovořit o začleňování dítěte do společnosti. Uvědomí si, že je svým pánem, 

může si vzít, co chce, podat komu co chce, zrychlit a zpomalit, avšak když mu tenhle čin 

překazí někdo „silnější“ (rodič), tak může dojít v chování dítěte k fázi vzdoru, nebo 

negativismu. Obvyklou reakcí, kterou slýcháme od malých dětí je – ne, já nechci, já chci 

tohle – odmítání. Negativismus můžeme označit jako prosazování samo sebe, já sám. Ve 

velké míře může být negativismus pozitivní, protože dítě má snahu se učit, být samostatný 

a zároveň zkouší, co vše zvládne samo. 

 

1.2 Předškolní období 

Předškolní věk začíná ve třech letech a končí v šesti, kdy se dítě chystá na nástup do 

školy. Podle psychologů toto období trvá od narození až po vstup do základní školy. 

Předškolní věk bychom mohli nazvat „zlatý věk dětské hry“, jelikož hra je základním 

prostředkem seberealizace dítěte. Přirozená potřeba a základní činnost v životě 

předškolních dětí, které se tímto způsobem učí. Již Jan Amos Komenský byl průkopníkem 

školy hrou, prostřednictvím které dítě rozvíjí svou tvůrčí stránku, charakterové a volní 

vlastnosti. V průběhu hry dochází k nezbytné socializaci tolik potřebnou pro další vývoj 
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dítěte-utváří postoje a sociální vztahy. Hra je pro dítě od malička přirozenou činností, a 

díky tomu si není vědomo, že se učí. Hra přináší dítěti uspokojení sama o sobě, bez 

nějakého výsledku, či cíle. Existuje široká škála her, nicméně pro dítě je typická hra 

spontánní – jedinec si sám zvolí hru, která je neřízená. Ta postupně přechází 

k didaktickým – naučným hrám. Didaktické a naučné hry se projevují v oblastech 

kognitivních a častěji k nim dochází v mateřských školách. Na rozdíl od spontánních se 

jedná o činnost řízenou. 

Hra u tříletého, čtyřletého, pětiletého a šestiletého dítěte je velmi odlišná. Z pozorování 

dětí při aktivitě v MŠ, si můžeme všimnout, že např. tříleté děti mají roli „pozorovatelů“ 

okolí a jejich oblíbenou činností je kresba. Čtyřleté dítě si již samostatně bez cizího 

pobídnutí vezme hru, zapojí se mezi ostatní kamarády, popřípadě si společně vytváří 

vlastní hry (námětové).  U předškolních dětí (pět až šest let) se projevuje soutěživost např. 

ve vzdělávacích programech, do nichž jsou zařazené logické, matematické, logopedické, 

konstruktivní operace, pracovní listy apod. Děti se připravují na vstup do první třídy 

základní školy. V jakékoli školce je důležitý velký výběr her a hraček, které umožňují 

dětem ten nejlepší a nejzdravější rozvoj osobnosti. Dnes se můžeme setkat i s MŠ, kde 

jsou k dispozici tablety se vzdělávacími hrami, logico primo-logické hry s různými 

oblastmi vzdělávání (příroda, lidstvo, barvy, tvary, počty apod), čímž se posouvají 

hranice vybavení a služeb MŠ. 

Do celkového vývoje dítěte patří dovednosti, schopnosti, emoční a kognitivní vývoj, 

socializace, vývoj sociálních rolí a hra.  

Motorický vývoj kolem pátého roku se stálé zlepšuje - pozorujeme elegantnější, ladnější 

a hbitější pohyby, kdy si je dítě jisté. Jedná se o běh, chůzi, ale také těžší překážky-seskok 

z lavičky, postoj na jedné noze, samotné sejití ze schodů apod. Je zručnější, soběstačnější, 

projevuje se v samoobsluze: dokáže se samo obléknout, svléknout s menší dopomocí, a 

samo dodržuje a provádí hygienu. 

Zručnost se uplatňuje v hrách s jemnou motorikou, jako jsou např.: kostky, písek, 

modelína, korálky, jednoduché stavebnice a především kresba.  

V rámci představivosti dokáže napodobit horizontální, kruhové i vertikální čáry podle 

ukázky. Tříleté dítě stále ještě není schopno pojmenovat konkrétně, co maluje. Čtyřleté 

dítě má ještě rozmazanou představu o kresbě člověka a maluje tzv. hlavonožce.  
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Řeč je nejzákladnějším způsobem dorozumívání lidí a není tomu jinak ani v případě 

předškolních dětí, kteří si svou řeč v tomto období zdokonalují, upravují a učí se ji. Ve 

třech letech má dítě výslovnost ještě nedokonalou-hlásky vyměňuje za jiné, nebo je 

výslovnost nepřesná. Řeč čtyřletého a pětiletého dítěte by měla již být téměř bez komolení 

slov, a před nástupem do školy by mělo vymizet úplně. V případě, že se tak nestane, má 

MŠ i ZŠ k dispozici odborníka, tzv. logoped. Ten s dětmi cvičí výslovnost, způsob řeči, 

jednotlivá písmena, která dítěti dělají problém. Řeč jde ruku v ruce se začleněním dítěte 

do společnosti svých vrstevníků – pomocí ní se může zapojit do jakýchkoli aktivit, her, a 

rozšiřuje svou slovní zásobu například prostřednictvím říkadel nebo písniček. Tříleté dítě 

zvládne rozpoznat základní barvy.  

V oblasti kognitivní je rozvoj vnímání, představivosti, řeči, pozornosti, záměrné paměti 

– znak připravenosti na školní docházku. (Šulová, 2005) 

„Oblast kognitivní má znaky egocentrismu – dítě není schopno posoudit objektivně, 

magičnosti – pomáhá si fantazií při nepochopení reality, antropomorfismus – 

polidšťování, arteficialismus – všechno se dělá „hory rostou, protože jen někdo zasadil“, 

absolutismus – definitivní platnost, není flexibilita názoru.“ (Vágnerová, 2005, str. 175). 

Rozvíjí se myšlení, dítě kolem dvou let, tedy ve stádiu senzomotorické činnosti se ve 

svých hrách projevuje více, než aby přemýšlelo o postupu. Přístup dítěte k činu se 

neodvíjí od přemýšlení, ale dítě se realizuje činem samotným.  

Emoční a citový vývoj je charakteristický silným prožíváním s výkyvy, snahou po 

kontrole emocí a sebeovládání, čemuž napomáhá „zkoušení“ situací a získávání 

zkušeností prostřednictvím her.  

„Právě v mateřské škole se objevují první znaky spolupráce, rozvíjí tím pro-sociální 

vlastnosti (družnost, solidarita, obětavost, tolerance, soucit a soustrast. Stejně tak se 

začíná projevovat soupeření, buduje vlastní pozici, status a sociální roli podle 

individuálních specifik. Podle Eriksona je toto období předškolního věku nazýváno též 

jako „iniciativy a pocitu viny“ – kdy dítě řeší konflikt mezi svou aktivitou po autonomii, 

vzniku vlastních požadavků a pociťuje vinu z osamostatňování, z odlišnosti, z čehož se 

rodí svědomí.“ (Langmeier, 1998, str. 229) 

Dítě během předškolního věku projevuje větší zájem o dětského partnera ve hře, ale to 

neznamená, že když mezi nimi dojde ke hře, tak mají vzájemné sympatie a ideální vztah. 
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Proces hry ve skupině má svoji dynamiku. Děti upřesňují svoje vyjadřování, učí se 

naslouchat druhému, přemýšlet o jeho nápadech, volit z nabízených variant a popřípadě 

dojít ke vzájemné shodě. Tento proces je složitý i pro dospělé, proto každé dítě se s tím 

vypořádává jiným způsobem. 

Proces rané socializace je pojmenován jako příprava na život ve společnosti. Jde o změnu 

vnitřních i vnějších projevů člověka (prožívání, sebepojetí, sdílení, sebeprosazení), kdy 

dochází k individualizaci – přijímání charakterových rysů – zároveň se rodí osobnost a 

zároveň se začleňuje do společnosti a jsou přijímány sociální normy a pravidla. 

Také lze sledovat stádia socializace:  

• Stádium sociálního modelování dítěte-dítě přejímá chování ostatních a 

napodobuje vzory 

• Stádium sociálního přesvědčení – dítě se ztotožňuje s modely a přejímá je za své, 

redukuje strach a stres – díky zautomatizovaným zvykům si umí poradit v situaci 

samostatně, zvládá těžkosti x zažívá úspěch, chování vykazuje rytmus, odolnost. 

Učitel by měl být schopen nabídnout dostatečnou činnost, motivovat děti k vyššímu 

stádiu hry, poskytovat impulz v pravý čas, vysvětlovat a dbát na pravidla a z počátku by 

měl být pomocníkem a aktivním rádcem. 

Učitelé v MŠ by měli být schopní odhadnout správnou délku hry tak, aby dítě plně 

využilo čas, kdy je schopno se soustředit. Po hře pak přichází volný program, popřípadě 

lze řízené činnosti s volnými aktivitami správně kombinovat. V rámci práce s dětmi si 

vedoucí všímá, jak je dítě schopno využít svých zkušeností z předchozích situací. Dítě 

rozvíjí a rozšiřuje řešení úkolů, které je více tvořivé a nápadité. Důležitá je také reakce na 

pokyny a pravidla při hře. Všímáme si rozhodování, rychlosti, a jestli je dítě předvídavé. 

Kritika je nepříjemná věc, ale je důležité, aby se s ní dítě seznámilo, a naučilo se ji brát 

pozitivně – v budoucnu díky tomu bude schopno se ze svých chyb poučit. Samozřejmě 

případnou kritiku je potřeba vyvážit pochvalou za jakýkoliv, byť i malý posun. Tím 

podporujeme sebevědomí dítěte a chuť do dalších pokroků. Každé dítě je jedinečné, 

vyniká v různých činnostech, proto je potřeba tyto vlastnosti rozvíjet a nezaměřovat se 

pouze na jednosměrně. Velmi důležitá je pochvala za jakýkoliv malý posun, čímž je 

podporováno sebevědomí dítěte a chuť do dalších činností.  
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1 Prostředí ovlivňující vývoj a povahu dětí 

 Rodina  

„Rodina, základ společnosti“, nebo také státu.  

Rodina je velkým a stále aktuálním tématem sociální psychologie a sociologie. Rodina 

byla, je a vždy bude základem společnosti. Je to malá primární skupina, kterou tvoří muž, 

žena a jejich děti.  

Rodina je nejpřirozenějším činitelem pro dítě, dává mu tak možnost se bezprostředně 

vyvíjet v kulturní a společenskou bytost. Podle toho, v jaké rodině dítě vyrůstá, se později 

odvíjí jeho postoje, názory a náhled na svět jako na společnost, ve které musí dodržovat 

sociální, morální a společenské normy. Dítě je v neustálém kontaktu s rodinou, což 

znamená, že tato skupina má největší vliv na výchovu a vývoj dítěte. Právě rodina 

zajišťuje dítěti potřebnou péči, a vytváří jeho prvopočáteční rozvoj osobnosti 

v socializačním procesu.   

K rodině neodmyslitelně patří pojem socializace, jelikož se jedinec poprvé začleňuje do 

společnosti, přijímá určité hodnoty a je schopen se učit něčemu novému. Osobnost 

člověka se vytváří již v předškolním období, proto je velice důležité v jakém prostředí 

dítě vyrůstá. (Matějček, 2004) 

 

 Primární socializace  

Primární socializace je první začleňování dítěte do společnosti, které začíná v rodině. Její 

význam je unikátní a nejvýznamnější právě z důvodu formování osobnosti. Dítě si 

osvojuje návyky, postoje, a přejímá vzorce chování typické pro sociální skupinu. Tyto 

vzorce chování pak jedinec aplikuje po zbytek svého života. Jednou z nejdůležitějších 

rolí rodiny je uvědomění si, že jedinec někam patří. Rodina zajišťuje základní potřeby 

dítěte.  

Hovoříme o následujících hodnotách: 

 

- Pocit bezpečí, útěchy a opory 

- Pocit zázemí a lásky 
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- Pocit jistoty 

- Pocit porozumění a jistoty 

 

Rodina dítě učí mnoha vlastnostem jako jen např. snaha, trpělivost, zásadovost, 

porozumění, vytrvalost, opatrnost, pečlivost, atd… Tak jako v celé společnosti, tak i 

v rodině mohou být záporné charakteristické rysy – lhostejnost, nezájem, nejednotnost ve 

výchově matky a otce, nedostatek času na dítě. Všechny tyto negativní vlastnosti mají 

dopad na rozvoj osobnosti dítěte. 

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2005/SPP701/Kapitola12a_Socializace_slidy.htm 

 

Průběh socializace dítěte ovlivňují další faktory jako: ekonomické a biologické, 

emocionální, a kulturní. Samostatnou kapitolou je také zabezpečení rodiny nebo vztah se 

sourozencem. 

Každá rodina je naprosto jedinečná, a z toho důvodu má každá socializace svůj 

individuální průběh.  

 

Z hlavního hlediska, rodinu rozlišujeme na základní a rozšířenou. Pokud hovoříme o 

„základní“ jedná se o složení z otce, matky a dětí. Do „rozšířené“ rodiny patří příbuzní, 

prarodiče, strýc, teta, bratranec a sestřenice neboli příbuzenstvo.  

Tak jako se vyvíjí osobnost člověka již od narození, stejným vývojem prochází také 

rodina. Od samého počátku vzniku rodiny, až do současného 21.století, se její podoba 

mění. Před mnoha lety měl definitivní slovo v rodině muž, tzv. „patriarchální typ rodiny. 

Jeho úkolem bylo rodinu uživit a postarat se o ni.  

Dnes již tomu tak není, i když muž je z většiny případů z ekonomického hlediska více 

výdělečně činný. Právu na rozhodování a zajišťování potřebné péče a potřeb se dostává i 

ženě. V této moderní „uspěchané“ době je velký nárůst rozvodů, běžné je uzavírání 

druhých a třetích manželství. Život mimo pevný svazek nepochybně způsobuje 

proměnlivější a nestálejší prostředí pro život, než tomu bývalo. Je nutné zmínit rozvod a 

jeho následné dopady na dítě. Bolestná událost zasáhne celou rodinu. Pocit ztráty zázemí 

se netýká pouze rodičů, ale i jejich dětí, kteří situaci vnímají a uvědomují si, že jejich 

bezpečný domov se rozpadá. Děti obvykle v rozvodovém procesu reagují vztekem, 

pláčem a podrážděností. Jsou utlumeny i kamarádské vztahy a jsou častěji sami.  Osobně 

https://is.muni.cz/el/1423/jaro2005/SPP701/Kapitola12a_Socializace_slidy.htm
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jsem se v rámci práce setkala s pětiletou holčičkou, jejíž rodiče procházeli rozvodovým 

řízením. Její psychický stav odpovídal její nové životní situaci. Pocity strachu a nejistoty 

projevovala „pištěním“, vztekáním, většinu činností provázel negativní postoj, a 

výjimkou nebyla ani agresivita projevována vůči dětem. Na druhou stranu často 

přicházela pro objetí a potřebou uklidnění. I přesto, že rodiče i jejích dcera procházeli 

těžkým životním obdobím, nezapomněli na konzultaci psychického i zdravotního stavu 

svého dítěte. 

Je logické, že děti v tomto těžkém období, vyžadují větší pozornost od ostatních, jsou 

častěji plačtivé a smutné. Rozpad manželství rodičů, a pro dítě rozpad rodinného zázemí, 

může u dětí předškolního věku k tzv. regresi. V tomto případě se děti vracejí o „pár 

kroků“ zpět ve svém vývoji, chovají se jako by byly mladší. Mezi možné následky patří 

pomočování, nebo noční můry. Je to těžká životní situace, kterou si prochází nejen rodiče, 

ale spolu s nimi i jejich děti. (Teyber, 2001)  

 

 

 

 

 

 

 

Graf 1 Rozvodovost manželských párů v letech 1950-2012 v ČR 

 

Podle českého statistického úřadu se rozvodovost rapidně zvýšila od minulých let 20. 

století až o 40 %.  
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 Styl výchovy v rodině 

Rodina je individualita sama o sobě. Dnes a denně se setkáváme s odlišnými názory 

odborníků na to, jak vychovávat dítě. Neexistuje dokonalý recept, i když je nekonečno 

příruček a encyklopedií, jak vychovat perfektní dítě. I přesto se ale nejčastěji setkáváme 

s následujícími styly výchovy: 

1) Permisivní (ochranářská, liberální) – „Jak chceš broučku“ 

 Rodič je vnímavý, projevuje lásku a přízeň, ale neklade žádné nároky na chování 

dítěte. Toto dítě samo rozhoduje a samo reguluje své chování. Rodič se stává 

pouhým „pozorovatelem“ a zpravidla uhýbá jakékoliv konfrontace rodič x dítě. 

Rodič v krizové situaci často pohrozí trestem, ale neuplatní ho-když ho uplatní, 

tak v nepravou dobu a neúměrně. Dítě tak nedokáže zvnitřnit a pochopit pravidla 

chování a jejich možné důsledky. 

 

2) Autoritativní (direktivní) – „Nedělej to“ 

Výchova je založena na zákazech, příkazech a trestech. Rodič přikazuje a 

neexistuje pro něj jiný způsob. Dítěti nevysvětlí, k čemu jsou mantinely a 

pravidla, jaké by byly důsledky, kdyby se nedodržovaly. Z dítěte bude vychován 

jedinec s nízkou sebeúctou a strachem z autority. Možným dopadem direktivní 

výchovy v budoucnu může být agresivita dítěte. 

 

3) Zanedbávající – „Teď nemám čas“ 

Tohoto rodiče vůbec nezajímají potřeby dítěte-není empatický. Od dítěte ani nic 

neočekává a zároveň nedává žádný vzor či směr, jakým by se jeho ratolest měla 

ubírat. Dítě přebírá a kopíruje vzorce chování od cizích lidí-tyto děti můžeme 

nazvat „děti ulice“. Díky tomu, že postrádají lásku a pocit bezpečí, se mohou 

projevovat asociálně a nezvládají ovládat své chování. Vzpurnost a odmítání 

sociálních pravidel je jim velmi blízká. 

 

4) Demokratický – „Pojďme si o tom promluvit“ 

Rodič vnímá a reaguje na potřeby svého dítěte. Zahrnuje ho láskou a přízní, 

zároveň je ale také náročný na jeho chování. V rodině jsou jasně stanovená 

pravidla, která se musí dodržovat. Rodičům záleží na vývoji charakteru a 
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osobnosti dítěte, proto se mu v každé volné chvíli věnují. Komunikace funguje 

výborně, a to v obou směrech, zejména rodiče jsou vstřícní k názorům a nápadům 

dítěte - berou ho vážně. http://www.psyx.cz/vychovne-styly-v-rodine/ 

Druhy rodiny: 

1) Rodina orientační – jedinec v ní vyrůstá jako dítě 

2) Prokreační – reprodukční – jedinec ji sám zakládá 

3) Úplná rodina – manželé a děti 

4) Neúplná rodina – matka a děti, nebo pouze manželé bez dětí 

5) Druhotná rodina – vzniká nová rodina, kde partneři přináší svoje děti z minulých 

svazků do současných. Dítě má většinou problém začlenit se do nové „rodiny“ 

kde nejsou oba biologičtí rodiče a přijmout novou matku, či otce  

6) Funkční rodina – spíše hovoříme o rodinách s přechodnými problémy, více či 

méně závažnými problémy. Uvědomují si své problémy a snaží se je řešit 

7) Problémová rodina – umí řešit své problémy. Členové rodiny čelí krizi a hrozbě 

rozpadu, snaží se dát vše do pořádku, když jejich síly nestačí, hledají pomoc, která 

je účinná pouze dočasně 

8) Dysfunkční rodina – některé z funkcí rodin jsou závažně a dlouhodobě narušeny. 

Rodině se situace natolik vymkla, že děti jsou vážně ohroženy. Rodičům jsou 

poskytnuty rady, nápady jak dát vše dohromady, ale těžko je pochopí a nezvládají 

se jimi řídit. Např. rodiny ve finanční krizi, které se tísní v nevyhovujícím bytě, 

bez perspektivy vytvoření řešení; rodiny s psychickými potížemi; rodina 

s alkoholikem 

9) Afunkční rodina – Podle doktora Matějčka (1992) znamená, že rodina neplní vůči 

dítěti svůj účel a dítě doslova ohrožuje. Tak tomu bývá v rodině, kde se hromadí 

patologické jevy, kde nezájem o dítě přerůstá nenávistný postoj vůči němu. Nutné 

je hledat řešení mimo rodinu. Zpravidla se rozhodnutím soudu o zanedbání rodičů, 

rodičovských práv a umístění dítěte v dětském domově nebo odebrání dětí do 

náhradní péče. (Matějček, 2004) 

Mateřská škola by měla z části znát rodinnou anamnézu každého dítěte, z důvodu ochrany 

dítěte i pedagoga.  

http://www.psyx.cz/vychovne-styly-v-rodine/
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Komunikace, spolupráce a důvěra mezi rodiči a MŠ je velice důležitá. Rodiče by měli být 

seznámeni s chováním dítěte, jelikož učitel může rozpoznat i drobné odchylky od 

běžného chování dítěte. 

 

2 Vliv médií na děti předškolního věku 

V rámci socializace na děti působí kromě rodiny plno faktorů. Jedním z nich jsou média, 

která v současné době ovlivňují životy nejen dětí, ale celé populace.  

Média je všeobecné označení pro prostředky sdělující informace. Konkrétně jde o předání 

informací pomocí TV, PC, smartphonů, nebo tabletů. Také sem patří u dětí již méně 

oblíbené tiskovny. 

Jako jedním z hlavních médií, které působí na psychický stav dítěte je televize. Jelikož 

rodiče jsou často zaneprázdněni, je pro ně snadnější zapnout televizi a věnovat se svým 

záležitostem, než se aktivně podílet na trávení času se svými ratolestmi. Zapomínají ale 

na negativní vlivy prostřednictvím reklam, či nevhodných filmů-pohádek. Mysl dítěte ale 

není natolik zkušená, aby si samo dokázalo určit co je správné a co není. Proto si dítě 

myslí, že co vidí v televizi, je dovoleno i ostatním (střílení, krev, sladkosti, reklamy na 

hračky apod.). tyto nově nabité zkušenosti prostřednictvím TV se pak snaží aplikovat 

v rámci hry se svými vrstevníky, nebo doma. Tyto děti bychom mohli zařadit do tzv. 

televizních dětí, které jsou znevýhodněni nízkou soustředěností, slabší slovní zásobou a 

horší výslovností. Důsledkem může být i neklidné spaní. Nevhodný obsah v médiích 

s sebou přináší rizika, která mohou negativně ovlivnit chování, či pocity dítěte.  

Právě negativní vliv médií lze demonstrovat na případu, kdy se dítě dostalo na internetu 

k nevhodnému obsahu. V roce 2006 byl popraven Saddám Husajn a právě záznam 

popravy byl ke zhlédnutí na internetu. Oběsilo se šest dětí, které si chtěly „zahrát“ na 

Husajnovu popravu. Tyto nešťastné události se staly na různých kontinentech 

Vnímání a zpracování agresivních či násilných scén se odvíjí z velké části na jeho 

osobnostních vlastnostech. Časté sledování televizních pořadů s násilným podtextem, 

může zanechat následky jako je desenzibilace, nebo převzetí „viděného“ vzorce za svůj 

vlastní. 
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Děti se s televizí a dalšími technologiemi často kamarádí, každé pondělí máme tzv. 

komunitní kruh, kde mají prostor pro vyprávění svých činností, zážitků z víkendu. 

Slýchávám zde časté odpovědi typu: „Já jsem si hrál na tabletu hry“, „Koukal jsem se na 

televizi“. Avšak větší sklon k hrám, nebo sledování TV můžeme pozorovat více u 

chlapců, než u dívek.  

Dalšími neméně důležitými faktory působící a ovlivňující dítě v rámci socializace jsou 

vrstevníci a výchovně vzdělávací instituce, primárně mateřská škola. 

http://www.detiamedia.cz/art/1493/doporucena-literatura.htm 

 

3 Volný čas 

  Co je volný čas?  

Volný čas můžeme definovat jako dobu, která je pro nás odpočinkem, relaxací, 

seberealizací, zábavou, rekreací, uvolněním od pracovního života a každodenního stresu. 

Je to činnost, která nám přináší uspokojení, je to důležitá podpora lidské psychiky. Může 

tak zahrnovat: sebevzdělávání, sport, nebo např. spánek. Volný čas dětí nezahrnuje 

vyučování a další vzdělávání. Je to nepřímá výchova mimo vyučování.   

Důležitým faktorem ovlivňující trávení volného času dětí je, aby činnost byla vedena 

nenásilně. Musí být atraktivní, přitažlivá, oblíbená a zejména dobrovolná. Samozřejmě je 

spousta činitelů, které působí na volný čas-např. charakter rodiny, sociální i mentální 

vyspělost, čas nebo i peníze. Prostředí, ve kterém volný čas děti mohou trávit je různé, 

může to být domov, školy nebo instituce. V závislosti na rozmarech počasí a ročních 

období tráví děti nezanedbatelný čas i venku. V případě předškolních dětí s doprovodem 

dospělého, naproti tomu pobyt venku bez dozoru může mít negativní dopad na osobnostní 

charakter dítěte, jelikož je vystaven mnoha rizikům.  

U dětí předškolního věku záleží především na rodině. Jak moc je schopna rozvíjet 

vlastnosti dítěte prostřednictvím volného času. Právě v tomto období je velice důležitý 

rozvoj všestrannosti ve všech oblastech – sportovní, umělecké, jazykové apod. Jedinec 

s rodinou využívá své první zkušenosti s volným časem a může si tak v dalších letech 

dospívání vybrat, jakou cestou zvolí. (Pávková a kol., 2001) 

http://www.detiamedia.cz/art/1493/doporucena-literatura.htm
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  Životní styl a volný čas  

V určitých směrech si je životní styl a volný čas podobný. Přesná definice pro pojem 

životní styl neexistuje, proto ji můžeme vyložit různými způsoby. Do určitého věku o 

způsobu života rozhoduje společenství, nebo-li rodina ve kterém žijeme. V nadcházející 

životní etapě, kdy téměř dospělý jedinec přechází od závislosti na rodině k závislosti na 

sobě, sám rozhoduje o tom, jakou životní cestu si zvolí. Rodina prakticky formuje 

osobnost každého člena, největší vliv má však na dítě, které se pak v závislosti na 

zkušenostech z dětství a dalších etap života volí jakým směrem se vydá. Jak je tento čas 

důležitý a v jaké míře jsme schopni vynaložit energii na užitečně prožitý volný čas, je 

v našich „rukách“.  

„Hodnotová orientace člověka se projevuje ve známém protikladu, zda mít, či být. Tedy 

mít a schraňovat materiální předměty, či se hnát za kvantem zážitků, aniž se z nich stane 

prožitek, či intenzivním prožíváním skutečnosti bez ohledu na finanční náročnost podnětů. 

Můžeme tak nalézt zjednodušenou paralelu v Komenského Labyrintu světa a ráji srdce. 

Mnozí lidé se zaměřují spíše na nákup drahého zboží, např. sportovního vybavení, aut, 

zajištění zahraničních dovolených než na jejich skutečné využití ve volném čase. Věci se 

kupují zejména proto, že v očích člověka zvyšují jeho osobní prestiž. Tak je možné 

sledovat perfektně vybavené lyžaře, kteří nelyžují, ale spíše pózují, rodiny uštvané 

sháněním peněz na koupi exkluzivního vozidla jen proto, že ho mají sousedé, nebo 

trmácející se na dlouhé zahraniční zájezdy, zatímco v koutku duše touží po své chatě se 

zahrádkou.“ (Pávková, Hájek., Hofbauer, 1999, str. 29) 

Z této citace je zřetelné, že náš životní styl nepřímo ovlivňuje okolní svět, který je zahrnut 

materiálem a penězi. Je možné, že se jednoduše necháme strhnout dnešní „moderní“ 

dobou, která je zahlcena věcmi a člověk tak snadno zapomíná na své „já“ mít radost z 

maličkostí, nezapomínat na naše blízké a nezaplňovat byt zbytečnostmi na krátkodobé 

potěšení.  

Děti si ale sami těžko něco koupí. Vše proto závisí na rodičích, popřípadě i prarodičích, 

zda se nechají přemluvit ke koupi drahé hračky, nebo koupí dítěti každý rozmar na který 

si vzpomenou. Jak Pávková a Hájek zmiňují, můžou nás ovlivnit přátelé, nebo sousedé. 

Stejně tak jako rodič může zatoužit po rychlém autě, který si pořídil kolega v práci, dětské 

srdce může zatoužit po nejnovějším tabletu, které má jeho kamarád. Již od mala jsou 
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většinou děti ovlivněni tím, co vidí u ostatních vrstevníků. Důležité je najít rovnováhu 

mezi radostí a rozmarností.  

Rodina v jedinci vytváří určité hodnoty, které si odnáší po zbytek svého života. Mezi 

ukazatele životního stylu u předškolních dětí patří především životospráva (jídlo, spánek), 

dostatek zdravého pohybu, podporování a rozvíjení dětské fantazie pomocí her a hraček 

a sociální interakce mezi skupinami a vrstevníky a v neposlední řadě chování rodičů jak 

k nim, ale i k sobě navzájem.  

 

  Činitelé volného času  

Během ontogenetického vývoje se vytváří individualita člověka a jeho osobnost pod 

vlivem spousty činitelů. Již při narození si dítě do nového života s sebou nese různé 

předpoklady. Hovoříme zde o vrozených předpokladech, mezi které patří vlohy neboli 

geny. Vliv prostředí značně působí na vývoj jedince, zvláště sociální. Přímé a záměrné 

působení na jedince, tak označuje pojem výchova. 

Významnou roli ve vytváření osobnosti hraje rodina, která v životě dítěte plní funkci 

emociální, biologickou, sociální a kulturní, a dítěti tak zajišťuje vše potřebné k životu.  

Mezi důležité činitele volného času patří základní škola. V těchto neziskových institucích 

tráví děti většinu času, bez rodiny, kde na ně působí v případě mateřské školy nové a 

neznámé prostředí bez vlivu rodičů. V předškolním období nemají tak velký vliv na dítě 

vrstevnické skupiny, jako v adolescentním. V období předškolního věku, tráví děti čas 

nahrazený rodinou v mateřské škole, kde se setkávají s různými postoji svých vrstevníků. 

(Pávková a kol, 1999) 

„Člověk však není pouhým pasivním produktem vlivu dědičnosti, prostředí a výchovy. Má 

možnost svojí individuální aktivitou vývoj usměrňovat a korigovat, rozvíjet pozitivní či 

potlačovat nežádoucí předpoklady a vlivy. Lidská aktivita, snahy člověka, jeho vlastní 

úsilí jsou též významnými činiteli vývoje jedince.“ (Pávková a kol, 1999, str. 37.) 
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  Funkce volného času  

Volný čas je bohatý na plnění funkcí v oblasti mimo-výchovného, a to z hlediska: 

zdravotně-preventivní, výchovně-vzdělávací a sociální. Každý typ výchovných institucí 

zajišťuje tyto funkce v jiné míře podle toho, o jaké zařízení se jedná.  

Výchovně-vzdělávací funkce MŠ Vede k rozvoji schopností a dovedností dětí, zájmů či 

potřeb a formuje vedlejší morální vlastnosti a postoje. Plnění této funkce přispívá pestrá 

nabídka atraktivních činností, které děti motivují k hodnotnému využití volného času, 

rozvíjení talentu, nadání i návyků.   

Plnohodnotný význam má plnění zdravotní a zároveň preventivní funkce, která podporuje 

zdravý tělesný a duševní růst člověka. Stejně tak jako hra neodmyslitelně patří k dítěti, 

tak i pohyb. Sportovní a tělovýchovné činnosti vynahrazují dětem dlouhé sezení 

v lavicích a mohou tak trávit čas na čerstvém vzduchu v přírodě, nebo na hřišti. 

Duševní hygiena je ovlivněna tím, v jak příjemném prostředí se dítě nachází, jakým 

způsobem a kým je aktivita vedena a hlavně, jaký přináší pocit uspokojení z prováděné 

činnosti.  

Sociální funkce je významná pro rodiče z důvodu časové náročnosti a vytíženosti, a 

zároveň je prevencí patologických jevů. Rodiče tak mají jistotu, že je o děti dobře 

postaráno. Mohou se spolehnout, že bezpečnost dětí je zajištěna. A je zde větší 

pravděpodobnost, že se jedinci díky náplni volného času mohou vyhnout sociálně-

patologickým jevům. Jednou z významných složek sociálních funkcí jsou zařízení, která 

se věnují mladším dětem. Jako jsou např. školní družiny a kluby, dům dětí a mládeže – 

střediska pro volný čas, kroužky apod. (Pávková a kol, 1999) 

 

 

  Možnosti využití volného času 

Dnešní moderní doba má velmi pestrou a bohatou nabídku využití volného času, kterou 

dětem a mladistvým zajišťují především zkušení lektoři, či pedagogové. Postarají se tak 

o kvalitní předávání zkušeností a dovedností prostřednictvím volnočasových institucí či 

organizací, mezi které patří zejména (Pávkováa a kol, r. 1999, str. 117):  
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- Školní družiny 

- Střediska pro volný čas dětí a mládeže 

- Domovy mládeže  

- Preventivní péče, ústavní a ochranná výchova 

Školní družina je mimoškolní zařízení a neodmyslitelně patří k základní škole. Jde o 

zajištění péče dítěte v průběhu školního roku, v době, kdy jsou rodiče zaneprázdněni 

svým zaměstnáním. Školní družina je jednou z forem výchovy mimo vzdělávání. 

Programem ve školní družině vede vychovatel děti k různorodým činnostem a podporuje 

tím jejich tvořivost, komunikační schopnosti a samostatnost.  

Střediska pro volný čas dětí a mládeže, jinak řečeno domy dětí a mládeže (DDM) jsou 

tzv. zastávky pro děti a mládež v oblasti zážitkových a zájmových činností, jejichž cílem 

je realizovat odpočinkové a výchovné funkce formou vzdělávacích činností. Jejich 

spektrum je široké, zaměřuje se na danou zájmovou činnost. Mezi náplně pravidelných 

činností patří: kroužky, kurzy, kluby a tábory. V těchto střediskách se také mohou objevit 

přirozené aktivity pro talentované děti a mládež-mezi nabízené činnosti bychom mohli 

zahrnout počítačové pracovny, laboratoře, ateliéry apod. Děti tak mají možnost se 

bezprostředně realizovat a zdokonalovat se ve svém nadání. Domy dětí a mládeže 

vypracovávají nádherné projekty pro děti, které jsou naučně-výchovné a pro děti velmi 

zábavné.  

Domov mládeže je školská organizace, která dětem zajišťuje ubytování a stravu ve 

výchovném působení kvalifikovaných vychovatelů. Podobně nabízí různé zájmové 

činnosti a akce. DM mohou pracovat samostatně, nebo mohou fungovat jako součást 

středních škol, kdy by měl zároveň obsah výchovných činností navazovat na jejich 

vzdělávání. V DM mají jasně stanovená pravidla, jako jsou budík, večerka, návštěvy, 

doba hygieny, úklid pokojů, stravování apod. Vychovatel by měl být rádcem, autoritou i 

přítelem.  

Hlavním činitelem ve výchově dítěte a v jeho přirozeném vývoji, utváření postojů, názorů 

a hodnot je rodina. Dalším významným činitelem je společnost, ve které se dítě nachází. 

Bohužel ne každý má to štěstí a narodí se do fungujíc rodiny, v tuto chvíli uplatňují svou 

funkci preventivně-výchovné péče, ústavní či ochranné instituce, které nahrazují rodinné 

prostředí.  
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Pod tímto pojmem preventivně-výchovné péče si lze představit školní psychology, 

poradce či poradny pro děti a mládež. Mezi nejčastější původce pasivních vlivů rodiny 

na dítě se řadí nefunkčnost rodičů v oblasti výchovné, jako je např. neplnění povinností 

vůči dítěti, nesprávná výchova a zanedbávání v rozvoji dítěte. Právě v těchto případech 

hrají důležitou roli preventivní péče.  

Mladá Boleslav poskytuje širokou nabídku v oblasti mimoškolních aktivit. Můžeme zde 

najít spoustu zaměření pro každého jedince. Jedním z největších volnočasových středisek 

v Mladé Boleslavi je Dům dětí a mládeže. Každoročně zahajuje až 70 kroužků, dokonce 

lze využít i pobytová zařízení a letní tábory nejrůznějšího zaměření pro děti. (Pávková a 

kol., 2001) 

 

4 Zdravá MŠ 

Mateřská škola je instituce pro děti od tří do šesti let, jejímž cílem je vzdělávání dětí 

předškolního věku. Je i často nazývaná jako první stupeň vzdělávání.  

Mateřské školy se žádným způsobem formálně nedělí na zdravé a nezdravé školky. Název 

zdravá MŠ je míněn jako cíl. Jinak řečeno se jedná o „Mateřskou školu podporující 

zdraví“. Tento název se však stěží uchytil, proto je jednodušeji označována jako zdravá 

MŠ. Nesmíme však zapomínat, že nejde o stav, ale o zaměření a stanovení cílů, čeho 

bychom chtěli dosáhnout v kompletním vzdělávání předškolních dětí.  

Když se řekne zdravá mateřská škola, tak si většina z nás představí kopu zdravého jídla, 

častý pitný režim a je o zdraví dětí postaráno. Zdravá mateřská škola se však nezaměřuje 

jen na stravovací návyky, ale podporuje duševní a fyzickou pohodu dítěte v kolektivu, ve 

kterém se nachází, a dále na vytváření zdravého prostředí pomocí spontánních a vlastních 

her, prožitkového učení a pobytu v přírodě.  
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  Zásady zdravé MŠ 

Mezi zásady zdravé mateřské školy patří: (Havlínová a spol., 1995, str. 18.) 

1. Vytváření podmínek pro pohodu a zdraví  

2. Výchova ke zdravému životnímu stylu 

3. Opírat se o sociální partnery a spolupracovat s nimi 

ZMŠ se zaměřuje zejména na potřeby dítěte, prostory, spontánní hru, tělesnou pohodu a 

volný pohyb, spolupráci, důvěru, podporu sebedůvěry, řád, pohodu věcného prostředí, na 

duševní zdrav a zdravou výživu dítěte. Právě na těchto pilířích se zdravá mateřská škola 

zakládá.  

Co znamená zdraví? Zdraví je náš psychický a fyzický stav, proto je důležité ho 

podporovat už od ranného věku. Cílem ZMŠ je chápat pohodu jako pocit zdraví a 

vychovávat děti k tomu, aby chápaly, že zdraví je nenahraditelné, plnohodnotné a 

potřebné k životu. A to co nejpřirozenější cestou. Součástí chodu ZMŠ je také 

spolupracovat s rodiči, vést děti k hygienickým návykům, podporovat tělesnou zdatnost 

a zdravé sebevědomí. Jako učitel být přítelem a oporou přitom i autoritou, dávat dobré 

vzory chování, vytvářet duševní pohodu prožitkovým učením a povzbuzovat dítě 

k samostatnosti. 

 

 Podmínky pro vytváření zdravého prostředí ZMŠ 

Zdravý životní styl dětí předškolního věku souvisí s prožitkovým učením. Je naprosto 

přirozené, možno říci až žádoucí, že děti v tomto věku rády zkoumají nové věci a 

experimentují. Učí se od narození, stejně jako v předškolním věku, tak v dalších fázích 

života. Zdravá mateřská škola se také zaměřuje na environmentální výchovu. Seznamuje 

děti s okolním světem, a proto klade velký důraz na pobyt venku. Právě ve venkovním 

prostředí bez materiálních věcí dítě rozvíjí svou dětskou fantazii co nejpřirozenějším 

způsobem a zároveň si vytváří vztah k přírodě. Zásadou při vzdělávání ve ZMŠ je 

zkracování řízených činností (organizovaných), aby nebylo zatěžováno neúměrným 

množstvím pohybových činností, ať už sportovních nebo pracovních. Což zvláště u 

dospělých bývá častým zvykem.  
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Dítě by mělo být v psychické pohodě, tím pádem by mělo být co nejméně vystavováno 

okolním stresům, protože právě děti bývají v tomto věku mnohem vnímavější a citlivější. 

Mateřské školy se dělí na homogenní a heterogenní třídy. Výhodou heterogenní třídy je, 

že nejmenší děti se rychle adaptují do prvního sociálního prostředí mateřské školy, 

pomocí starších jedinců.  

ZMŠ klade důraz na uspokojování potřeb, individuality dítěte a jejich specifických rysů. 

V tomto smyslu se stará o spokojenost rodičů a učitelek, což spolu úzce souvisí. 

(Havlínová a kol. 1995) 

 

  

 

 

 

 

 

Abraham Maslow byl jeden z nejznámějších humanistických psychologů 20. století. 

Spousta z nás si tohoto psychologa vybaví pod pojmem Maslowova pyramida potřeb, ve 

které zobrazuje stupně lidských potřeb.  

Tyto potřeby jsou charakterizují každého člověka a v jakémkoliv věku. Díky této 

univerzálnosti je vhodné ho aplikovat i ve výchově a vzdělávání předškolních dětí.  

 „ZMŠ ochraňuje a posiluje organismus dítěte především dostatkem volného pohybu, 

optimálním denním režimem, zdravou výživou, vhodným prostředím.“(Havlínová a kol, 

1995, str. 43.) 

Tělesná pohoda závisí na duševním a sociálním stavu. Škodlivé stresy se odráží na tělesné 

pohodě, které jsou většinou provázeny negativním citovým prožíváním. Mezi hlavní 

vnější faktory, které ovlivňují vývoj dítěte patří strava, dostatek spánku, pohyb a sociální 

klima ve kterém se dítě nachází. 

Obrázek 1 Maslowova hierarchie potřeb 
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ZMŠ se stará o zdravé stravování, které má bezpochyby vliv na tělesný i duševní vývoj 

dítěte. Zajišťuje optimální růst organismu a chrání jej před škodlivými vlivy (vnějšími i 

vnitřními).  

ZMŠ zároveň podporuje jedince ke zdravému růstu, jedním z nich je podpora zdravého 

sebevědomí.  

- Nepodceňovat a nepřeceňovat dítě (najít optimální rovnováhu požadovaných 

činností a úkolů) 

- Trávit čas v příjemném prostředí  

- Zvládat stres (prevence škodlivých vlivů) 

- Respektovat potřeby dítěte 

- Přijmout dítě takové jaké je 

- Vytvářet kladný vztah k okolí  

- Posilovat sebedůvěru  

- Chválit za malý posun  

Všechny tyto body jsou cestou ke zdravému psychickému vývoji jedince. 

 

 Cíle ke zdravému životnímu stylu 

Cílem ZMŠ je vychovat dítě, které si uvědomí hodnotu zdraví. Přistupovat ke zdraví jako 

k nenahraditelné hodnotě, bez které nelze fungovat. Pečovat o duševní hygienu, aktivně 

prožívat každý den a nezapomínat na fyzickou pohodu a odpočinek.  

Cílem výchovy ke zdraví v mateřské škole je, aby dítě: (Havlínová a kol, r. 1995, str. 74) 

1. mělo návyky a dovednosti, které mu umožní  

- samostatnost v hygieně a sebeobsluze, 

- pochopení vlastní identity a začlenění do rodiny a nejbližšího okolí,  

- globální orientace ve vlastních tělesných pocitech a duševních stavech; 

2. mělo dovednosti a návyky chování, které mu umožní správně reagovat v situacích, 

jež by mohly ohrozit jeho integritu a zdraví; 

3. mělo základní návyky a dovednosti zdravého životního stylu a v běžných životních 

situacích umělo rozlišit, co je s ním v souladu, a přizpůsobit tomu své chování  
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Vzdělávací program si volí každá mateřská škola sama. Takový program se nazývá 

kurikulum zdravé mateřské školy. Vychází ze tří proudů, které se vzájemně prolínají.  

1. Přesné podmínky MŠ 

2. Jednotlivé dispozice každého z dětí 

3. Čas – kalendářní rok (období, svátky) 

Témata získává z mezilidských vztahů, vztahů k sobě samému a ke světu.  
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III. Praktická část   

 

Cíl praktické části 

Cílem praktické části bylo vytvoření týdenního programu pro děti v MŠ s akcentem na 

zdravý životní styl. Program se zaměřil na oblasti stravování, sportování, imunity a 

duševního zdraví.  

5 Cíl programu  

Cílem tohoto programu je seznámení dětí se zdravým životním stylem formou 

vzdělávacích aktivit a didaktických her.   

 Rozhovor 

Po realizaci programu a uskutečnění cílů jsem zvolila metodu výzkumného šetření 

formou rozhovoru s rodiči. Rozhovor byl uskutečněn se čtyřmi rodiči. Otázky byly 

formulovány otevřeně tak, aby měli co možná největší prostor pro odpovědi. Rozhovor 

se zaměřoval na zpětnou vazbu programu a trávení volného času rodiči s dětmi. 

 „Záměrem rozhovoru je získávání informací o názorech, postojích nebo přání 

respondentů.“ (Ferjenčík, 2010, s 171) 

 

 Charakteristika skupiny a prostředí 

Program byl uskutečněn v březnu 2017 v mateřské škole Sluníčko v Mladé Boleslavi, kde 

pracuji. Třída je heterogenní. Věková skupina dětí od 3 do 6 let. 

 

 Charakteristika mateřské školy Sluníčko 

Tato mateřská škola v rámci programu s sebou nese název „Škola podporující zdraví“. A 

zaměřuje se zejména na následující oblasti: 

- zdravá výživa, 
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- respektování úcty ke zdraví, 

- samostatnost, tvořivost, komunikace, 

- pěstování vzájemného vztahu důvěry, 

- sebepoznávání, psychická odolnost, 

- posilování sebedůvěry, 

- pohoda ve třídě, 

- spontánní hra, 

- dostatek prostoru pro pohyb, 

- spolupráce s rodiči, odbornými partnery, s obcí, 

- zdravý přechod do základní školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávání je velice všestranné. Zajímavostí je, že se zaměřujeme na duševní pohodu, 

což je v dnešní době velmi důležité a často pomíjivé. Tato školka je čtyřtřídní s jídelnou 

a rozsáhlou zahradou spojenou s přírodním hřištěm. K této školce nepochybně patří 

mimoškolní akce, které jsou uskutečňovány ve spolupráci s rodiči, jedná se např. o 

Karneval, Pochod na Putnu a závěrečné vystoupení dětí v městském divadle v Mladé 

Boleslavi – „Akademie“, hovoříme zde o krátké taneční choreografii a slavnostním 

rozloučením s předškolními dětmi.  

Obrázek 2 Znak ZMŠ 

Obrázek 3 Logo MŠ Sluníčko 
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Školní vzdělávací program s názvem „CESTIČKOU KE ZDRAVÍ“ je k prostudování 

v každé třídě. Letošní rok 2016/2017 má tematický název „Zpátky časem“. Plán se 

zpracovává z kurikula.  

Kurikulum „lze chápat jako „obsah vzdělávání (učivo) v širším slova smyslu a proces 

jeho osvojování, tj. jako veškerou zkušenost žáka (učícího se), kterou získává ve školském 

(vzdělávacím) prostředí, a činnosti, které jsou spojeny s jeho osvojováním a hodnocením“ 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurikulum 

 

V tomto školním roce naplňujeme tyto cíle. „ZPÁTKY ČASEM“ 

1. Cíle vyplývající z evaluace a naplňovat tematický roční okruh: 

• rozvíjet pohybové dovednosti a zdatnost dětí, správné držení těla, pohybovat se 

dynamicky, 

• prohlubovat prožitkové učení, 

• učit se ovládat koordinaci ruky a oka, 

• rozvíjet představivost, fantazii, 

• cvičit správnou výslovnost, obohacovat slovní zásobu, pracovat s literaturou, 

• zaměřit se na polytechnickou výchovu, 

• získávat další zkušenosti a prožitky v přírodním hřišti, 

• učit se přenášet některé činnosti do venkovního prostředí, 

• rozvíjet sluch a rytmus dětí zpěvem, 

• podporovat hru spontánní, prožitkovou, námětovou, s pravidly, pracovat s rituály. 

2. Hledat nové formy spolupráce s rodiči: 

• učit rodiče odpovědnosti, zájmu o práci svého dítěte, 

• sledování informačních toků, které škola nabízí, 

• aktivně zapojit rodiče do tematického vzdělávacího okruhu, 

3. Pokračovat v zapojení v Recyklohraní a sběru plastových víček. 

4. Vzdělávat se v oblasti environmentální. 

5. Plnit požadavky na vedení třídní dokumentace: 

zápis do Přehledu výchovné práce – dle denního režimu, dělení učitelek, 

věkových skupin, cílů vzdělávání, počtu dětí, odpovědnosti – podpis 

6. Spolupracovat se zřizovatelem - velká, nutná údržba, pečovat o stávající majetek, 

obměňovat opotřebené vybavení. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kurikulum
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7. Nabídka kroužků, které nejsou součástí vzdělávacího programu (AJ) nesmí 

zasahovat do vzdělávání na třídách 

http://www.msslunicko-mb.cz/skolni-vzdelavaci-program 

 

6 PROGRAM „NÁŠ ZDRAVÝ TÝDEN“ 

Cílem programu „Náš zdravý týden" bylo vysvětlení pojmu zdraví a jeho následné 

pochopení pomocí aktivit, které jsem připravila. Celý program byl určen pro děti 

v předškolním věku. Nezaměřovala jsem se pouze na jednu konkrétní oblast, jakou je 

například stravování, ale rozvíjela jsem všechna témata, která pod pojem zdraví patří. 

Každý den jsem zaměřovala na jiné aktivity, které se navzájem prolínaly.  

První den programu začal motivací, která sloužila nejen k udržení pozornosti, ale aby 

dětem nastínila problematiku celotýdenního tématu. Motivace byla klíčová, jelikož 

rozhodovala o průběhu celého týdne, a hlavně o úspěšnosti programu. Zvolila jsem formu 

celotýdenních „průvodců“ v podobě loutek. První loutka byla ztělesněním „zdraví“ a 

druhá představovala „nezdravého jedince“. Dále jsem se zaměřila na sportovní, 

potravinové, environmentální a prožitkové metody. Zvolila jsem je zejména pro jejich 

různorodost.  

Vzhledem k práci s předškolními dětmi jsem nemohla podcenit organizaci a strukturu 

programu. Každý den byl pečlivě naplánován a držel se pevného rozvrhu:  

1. ranní a nabízené činnosti (volné hry dětí, rozvoj tvořivosti pomocí výtvarné výchovy, 

manipulačních činností, činnosti zaměřené na jemnou a hrubou motoriku apod.), 

2. diskusní kruh (dále DK) – tematicky otevřená diskuse, 

3. tělovýchovná chvilka (dále TCH) – rozcvičení, rozehřátí, pohybové hry, 

4. svačina,  

5. vzdělávací činnosti  

6. pobyt venku (dále POV),  

7. oběd.  

http://www.msslunicko-mb.cz/skolni-vzdelavaci-program
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Během celého týdne byly děti v plném počtu, s čímž jsem musela operativně pracovat. 

Z pohledu vedoucího aktivit byla práce s plným počtem dětí náročnější, na druhou stranu 

jsem byla velmi spokojena, že si naučným týdnem prošly všechny děti. 

Vzhledem k plnému počtu dětí jsem předem počítala s celkovou „rozjíveností“ účastníků, 

tudíž jsem pro případ nezvladatelnosti skupiny měla připravený tzv. záložní plán, kde by 

každá skupinka měla tabulku s černými puntíky. Skupina, která by měla na konci 

programu nejvíce černých puntíků, by dostala úkol navíc (například připravit si 

pantomimickou hru, kde každé dítě bude muset předvést jeden sport pouze pomocí 

pohybu, a naopak skupinka, která bude mít nejméně puntíků, dostane menší odměnu 

v podobě zdravého mlsání). Pozitivním zjištěním pro mne bylo to, že jsem tento záložní 

plán nemusela za celý týden vůbec použít. 
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PROGRAM s názvem „Náš zdravý týden“ 

Tabulka 1 Režim dne - 27. 3. 2017 

Čas Program Pomůcky 

6:30-8:00 
Ranní nabízené činnosti a volné 

hry 

Koutky – rozvoj logického myšlení, 

rozvoj jemné motoriky, 

konstruktivní činnosti, námětové 

hry 

8:10-8:30 DK – MOTIVACE, báseň 2 Maňásci, Báseň „vitamíny“ 

8:35-8:55 
TCH – Rozcvička (jóga), 

rozehřátí, Cvičení na nářadí 

Podložky, CD hudba, žebřiny, 

lavička 

9:00-9:15 Svačina 
Prohlubování společenského 

chování 

9:20-9:35 
Vzdělávací činnosti – diferenciace 

zdravé a nezdravé stravy 

Práce s obaly od potravin, které si 

děti přinesly z domova, dle toho, co 

konzumují (spolupráce s rodiči) 

9:40-10:05 
Volné spontánní hry – rozvoj 

fantazie 
 

10:10-11:10 POV – vycházka na Radouč  

11:20-12:00 Oběd  

 

Cíle:  

• motivovat děti na téma „Náš zdravý týden“, 

• naučit báseň „vitamíny“, 

• pochopit význam zdraví, 

• třídit zdravé a nezdravé potraviny. 

Pomůcky: 

• maňásci, 

• obaly od potravin, které si děti přinesly z domova, dle toho, co konzumují. 

Počet dětí: 27 
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Popis: 

DK proběl po ranních volných hrách. Záměrem mých činností byla motivace dětí 

k aktivitám, které nás v týdenním programu čekaly. Dále představení pojmu zdraví tak, 

aby děti pochopily nejen jeho význam, ale také vše, co toto slovo zahrnuje a naše zdraví 

ovlivňuje. Proto, aby děti lépe pochopily dané činnosti, zvolila jsem dva motivační prvky 

– maňásky, kteří představovali dva odlišné jedince s jiným životním stylem, zdravý 

chlapeček a jeho často nemocný kamarád. 

• Maňásek č. 1 „Ríša“ – sportuje, stravuje se zdravě, odpočívá, rád si hraje 

s kamarády, často chodí do přírody a dodržuje pitný režim.  

• Maňásek č. 2 „Míša“ – je často nemocný, důvodem je jeho nezdravá strava, 

nedostatek pohybu a aktivně stráveného času, přejídání se sladkostí, zapomínání 

na vitamíny (ovoce a zeleninu) a také častému sezení u PC. 

Tito dva maňásci nás doprovázeli celý týden, sloužili také k tomu, abychom mohli často 

nemocnému kamarádovi ukázat s dětmi, jak se správně chovat ke svému zdraví a tím být 

veselý, plný energie a spokojen.  

Děti si měly uvědomit, že zdraví nezávisí pouze na zdravé stravě a sportování, ale i na 

jiných faktorech.  

Začali jsme tím že, dětí byly rozděleni na dvě skupiny tak, aby byl poměr předškolních a 

mladších dětí vyrovnán. Po povídání v DK jsem vysypala obaly od potravin, každé dítě 

si vybralo jeden výrobek a mělo říct, do jakých potravin patří a nechat si ho u sebe.  

Poté byly na každé straně položeny velké papíry s „nákupní taškou“. Úkolem každé 

skupiny bylo položit obal do zdravých a nezdravých košů. Děti pak ve skupinách lepily 

obaly, které si vybraly.   

Cílem této aktivity bylo rozpoznat zdravé a nezdravé potraviny.  

Reflexe: 

Z důvodu vysokého počtu dětí jsem měla obavy, že neudrží pozornost. Začala jsem 

„zdravý den“ motivací za pomoci maňásků, právě díky nim, se děti zapojily rychle. 

Vzhledem k nadšenému přijetí našich týdenních kamarádů Ríši a Míši ze strany dětí, 

nebylo těžké je jakýmkoli způsobem povzbuzovat k činnosti. Po uvedení následovala 
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samotná aktivita třídění zdravých/nezdravých potravin. Děti byly zklamané, že loutkové 

divadlo již skončilo, a tudíž trvalo delší dobu, než se rozdělily do skupin. Improvizovaně 

jsem tedy zapojila zpátky do hry „Míšu“ a „Ríšu“, schválně jsem zdravého chlapečka 

položila pod tašku s nezdravým jídlem a nezdravého chlapečka pod tašku se zdravým 

jídlem. K mému překvapení děti okamžitě reagovaly a opravily mě, že tam přece kluci 

nepatří. Velmi mě to potěšilo, jelikož z jejich reakce mohu soudit, že je aktivita baví a 

jsou stále ve střehu.  Po dokončení aktivity jsme společně kontrolovali obsahy tašek. 

Z celkových 40 výrobků, které děti rozdělovaly do zdravých a nezdravých tašek, jich 

špatně umístily pouze 6. 

U všech šesti potravin, které byly špatně zařazeny, jsme se společně pozastavili a 

vysvětlili si důvody, proč je potravina zdravá/nezdravá, případně, že v malém množství 

neškodí.  

Po další odpočinkové aktivitě jsem děti svolala zpět k Míšovi a Ríšovi a všech 6 špatně 

zařazených potravin měly zařadit ke správnému maňáskovi. Tentokrát se jim vše povedlo 

dát do správné kategorie zdravých/nezdravých potravin. 
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Tabulka 2 Režim dne - 28. 3. 2017 

Čas Program Pomůcky 

6:30-8:00 

 

 

Ranní nabízené činnosti a 

volné hry 

Koutky – rozvoj logického myšlení, 

rozvoj jemné motoriky, konstruktivní 

činnosti, námětové hry – podpora 

spontánní činnosti 

8:10-8:30 DK – Zdraví Motivační maňásci „Míša a Ríša“ 

8:35-8:55 TCH – „Opičí dráha“ Cvičební sestava 

9:00-9:15 Svačina Prohlubování společenského chování 

9:20-9:35 TCH – Vítkův chodník  

9:40-10:05 
Volné spontánní hry – rozvoj 

fantazie 
 

10:10-11:10 POV – vycházka na Radouč  

11:20-12:00 Oběd  

 

Cíle: 

• rozvíjet koordinaci těla a hrubou motoriku, lokomoci,  

• být a cítit se zdráv, 

• mít radost z pohybu. 

Pomůcky: 

• Vítkův chodník, 

• trampolína, 

• rotopedy, 

• žebřík, 

• žebřiny, 

• cvičební sestava, 

• CD. 

Počet dětí: 28 
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Popis: 

Začátek našich aktivit proběhl v DK, kde děti pomocí básničky samy vytvořily kruh. 

Následně jsme si zopakovali z pondělního dne báseň „vitamíny“ a do kruhu se k nám 

přidali naši kamarádi (Míša a Ríša). Tématem tohoto dne bylo sportování, proč bychom 

se měli pohybovat. Abych děti naladila, nejprve jsem se jich postupně ptala, kdo dělá jaký 

sport, ať už rekreačně, s rodiči, venku s kamarády, nebo závodně. K mému překvapení, 

velká většina sportovala pouze rekreačně a pouze 4 jedinci (2x chlapci, 2x dívky) sportují 

profesionálně a 7 dětí nesportuje vůbec, a to ani s rodiči ve svém volném čase. Druhy 

sportů byly od cyklistiky, jízdě na bruslích, až po různé míčové hry, a dokonce i bojové 

umění (judo). Pomocí otázek s demonstračními obrázky (obrázky upevněné na 

magnetech, které zobrazovaly druhy sportů), měly děti správně pojmenovat, zařadit sport 

k ročnímu období, a co je potřeba mít na sobě, abychom předešly případnému úrazu či 

nemoci. Z rozhovoru si děti byly vědomy toho, že mezi faktory ovlivňující zdraví patří 

nejen zdravá strava, ale i pohyb.  

Po lehkém rozehřátí a naladění dětí, následovala velmi oblíbená opičí dráha. Jedna 

skupina byla v místnosti s překážkami, která byla připravená pro opičí dráhu, ta se 

skládala ze cvičební sestavy, trampolíny, dětských rotopedů a žebřin. Z důvodu 

bezpečnosti jsem děti rozdělila na skupinky a postupně se střídaly na každých 

stanovištích. Pro příjemnou atmosféru byla puštěna hudba.  

Druhá skupina měla v herně rozložený Vítkův chodník. Jedná se o nízké dřevěné nádoby 

naplněné různým materiálem (kaštany, žaludy, kameny a dřevěné podložky s různými 

vzory), které slouží ke stimulaci chodidel a klenby. 

Po skončení této aktivity si každé dítě mělo vybrat, co mu nejpříjemnější a postavit se za 

„chodník“. Po splnění se skupiny dětí vyměnily.  

Reflexe: 

Původní plán mých aktivit byl, že společně zapojím všechny děti do jedné činnosti, ale 

kvůli vysokému počtu dětí, jsem musela z bezpečnostních důvodů třídu rozdělit do dvou 

skupin. Starší děti („předškoláci“) se zapojily aktivně a bez problému. Z mých postřehů 

si stanovily mnohem větší cíle jako např. ručkování, které je těžké na vytrvalost a 

rychlost. I když se nepodařilo cíl splnit, pokusily se zkusit aktivitu znovu. Nechyběla ani 

vzájemná podpora mezi kamarády.  
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Mladší děti se zapojily bez výjimek, což mě velice potěšilo, jelikož v kolektivu máme 

chlapečka, který často odmítá jakoukoliv společnou aktivitu. Děti se soustředily spíše na 

lehčí sestavy (rotopedy, trampolína a holčičky měly volný prostor pro spontánní tanec na 

hudbu). Bylo vidět, že je činnost baví a po ukončení „opičí dráhy“ se opakovaně ptaly, 

kdy budeme cvičit. Následně došlo k výměně skupin na druhé stanoviště, kde byl 

připraven „Vítkův chodník“, který sloužil nejen ke stimulaci chodidel, ale i odpočinku a 

konečné diskusi.  

V závěrečné debatě se děti vyjadřovaly k tomu, co je nejvíce bavilo, co by si chtěly 

zopakovat a proč. Opičí dráha měla bezkonkurenčně největší úspěch, Vítkův chodník byl 

z jejich pohledu zvláštní a netradiční, ale na druhou stranu příjemný. 
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Tabulka 3 Režim dne - 29. 3. 2017 

Čas Program Pomůcky 

6:30-8:00 

 

 

Ranní nabízené činnosti a volné 

hry 

Pracovní list – „zdraví“ Co 

potřebuje Honza k tomu, aby 

byl opět zdravý? 

Koutky – rozvoj logického myšlení, 

rozvoj jemné motoriky, 

konstruktivní činnosti, námětové hry 

– podpora spontánní činnosti 

8:10-8:30 DK – Zdraví Výroba ovocného „fresh“ nápoje 

8:35-8:55 

TCH – Rozcvička „pozdrav 

dne“, rozehřátí – reakce na 

signál, PH „na magnety“ 

 

9:00-9:15 Svačina Prohlubování společenského chování 

9:20-9:35 
VČ – Priessnicova lázeň, 

automasáž 
 

9:40-10:05 
Volné spontánní hry – rozvoj 

fantazie 
 

10:10-11:10 POV – Přírodní hřiště  

11:20-12:00 Oběd  

 

Cíle: 

• léčení doprovázené klidem, nenáročným pohybem pomocí vodoléčby na základě 

Priessnicovy metody – prožitková metoda učení, 

• důraz na pitný režim dne a význam vitamínů na zdravý vývoj dětského organismu 

a podpory imunity, 

• rozvoj smyslů.  

Pomůcky: 

• ovoce, 

• nádoby na vodu, ručníky, relaxační hudba, kaštany. 

Počet dětí: 25 
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Popis: 

Středa pro mě byla velmi náročná, jelikož aktivity narušila akce MŠ, a to divadlo, které 

bylo od 9:00 do 9:45. Jelikož jsem nechtěla připravit děti o činnosti, tak jsem se snažila 

skloubit vše, co bylo připraveno.  

Před svačinou jsme si společně vyrobili ovocný koktejl. Dětem byl zdůrazněn význam 

pitného režimu a vitamínů, které se v tomto koktejlu skrývají a proč tedy vyrábíme „domácí 

ovocný koktejl“.  

Středečním tématem byly lázně. Aby děti pochopily význam slova lázně, které jsou 

synonymem odpočinku a regenerace, nejprve jsem nechala mluvit děti, co o nich vědí sami. 

Menší podkapitolou lázní je otužování. Cílem bylo vysvětlit, co to vůbec znamená a čemu 

nám prospívá. Zvolila jsem ukázku Priesznitzových lázní, které pomáhají krevnímu oběhu. 

Připravené byly nádoby s horkou a studenou vodou, které děti postupně střídaly. Metoda 

prožitkového učení byla zdařilá.  

Na konec středečního zdravého programu, jsem v rámci odpočinku a relaxace pustila pro 

zklidnění dětem relaxační hudbu „Tropical rain forest“. Děti utvořily dvojice, ve kterých 

si pak pomocí kaštanů v dlaních masírovaly záda. Tato aktivita zároveň rozvíjela fantazii, 

dalším a posledním úkolem bylo zavřít oči a představit si uklidňující místo. 

Bezkonkurenčně vedlo moře, pláže, prales a oblaka mrak.   

Reflexe: 

Děti se s radostí zapojily, nemusela jsem nikoho „nutit“. Dokonce mě překvapila holčička, 

která věděla o těchto lázních i jejich významu. S rodiči každý rok navštěvují Mariánské 

Lázně, kde se s touto metodou seznámili. Tuto nevšední činnost ráda aplikuji znovu, jelikož 

děti v tomto věku rády experimentují a poznávají nové věci. Metodu jsem použila poprvé 

a nadšení dětí mě přesvědčilo o tom, že Priesnitzovy lázně splnily svůj účel. 
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Tabulka 4 Režim dne - 30. 3. 2017 

Čas Program Pomůcky 

6:30-8:00 

 

 

Ranní nabízené činnosti a volné 

hry 

Koutky – rozvoj logického 

myšlení, rozvoj jemné motoriky, 

konstruktivní činnosti, námětové 

hry – podpora spontánní činnosti 

8:10-8:40 

DK – dramatizace „semínko“, 

Hudebně pohybová činnost – „šel 

zahradník do zahrady“ 

CD 

8:45-9:15 Svačina  

9:25-9:55 VČ – pěstitelské práce na zahradě  

9:55-11:05 POV – vycházka na Radouč  

11:15– 11:45 Oběd  

 

Cíle: 

• přiblížit dětem důležitost, rozmanitost a koloběh přírody (země, vzduch, voda), 

• co vše potřebuje semínko, aby vyrostlo, 

• mít povědomí o významu životního prostředí, 

• pečovat a starat se o přírodu kolem nás, 

• být citlivý k přírodě, 

• vnímat prostředí kolem sebe, 

• cítit se spokojeně. 

Pomůcky:  

• zahradnické náčiní, 

• semínka. 

Počet dětí: 26 

Popis: 

Tento den proběhl naprosto v klidné a příjemné atmosféře. Děti se mi podařilo motivovat 

pomocí dramatické chvilky „semínko“. Hra spočívala v tom, že jsme se proměnili 

v zahradníky a postupně simulovali práci na zahrádce. 
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Děti mě napodobovaly, aby věděly, co nás čeká na zahrádce. Činnost se skládala z těchto 

imitací: 

• vytvoříme důlek, 

• vložíme semínko, 

• zahrabeme hlínou, 

• vezmeme si konev a zalijeme, 

• ruce spojíme a dáme nad hlavu, pomalu rosteme.  

Tato dramatizace sloužila k tomu, aby se u dětí prohloubil zájem pracovat na zahrádce, což 

se podařilo. Cílem bylo, aby děti pochopili smysl, čas a prostředky k tomu, aby sazenice 

mohla vyrůst. Za odměnu zazpívaly písničku „Šel zahradník do zahrady“.  

A na přání dětí jsme si zahrály oblíbenou hru „na sochy“. Jedná se o pohybovou hru, která 

rozvíjí nelokomoční pohyb dětí – reakce na signál, zastavit se, vnímat hudbu a rozvíjet 

spontánní tanec.  

Odebrali jsme se na zahradu, kde má každá třída svůj záhon. Děti se zapojily samy a 

předchozí činnost se vyplatila, jelikož velmi dobře věděly o průběhu sázení rostlin. Zpětná 

vazba byla okamžitá.  

Po sázení hrášků, mrkve, celeru, ředkviček a dýně jsme se vydali na prožitkovou vycházku 

na Radouč.  

Reflexe: 

Radost z pohybu, volného pobytu v přírodě a pozorování změn byl velkým odpočinkem a 

přínosem pro všechny z nás. Dokonce jsme měli možnost být v blízkém kontaktu se 

zvířaty, konkrétně s chráněnými sysly v CHKO Radouč. Z čehož byly děti opravdu 

nadšené. Den bych zhodnotila jako velice vydařený. Cíle dne byly splněny. 
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Tabulka 5 Režim dne - 31. 3. 2017 

Čas Program Pomůcky 

6:30-8:00 

 

 

Ranní nabízené činnosti a volné 

hry – výtvarná činnost „zdravý 

talíř“ 

Koutky – rozvoj logického 

myšlení, rozvoj jemné motoriky, 

konstruktivní činnosti, námětové 

hry – podpora spontánní činnosti 

Na výtvarnou činnost: papírové 

tácky, lepidlo, nůžky, letáky – 

práce předškolních dětí 

8:10-8:30 Svačina  

8:35-8:55 VČ – kvíz 

Odchod předškolních dětí (12) 

na 7. ZŠ – „DÍLNY“ práce na 

PC 

9:00-9:45 Nabídka her  

9:50 - 11:05 POV  

11:20 – 12:40 Oběd  

 

Cíle: 

• zpětná vazba na program – diskuse: „Náš zdravý týden“, 

• umět s radostí tvořit.  

Pomůcky:  

• „Ríša a Míša“, 

• pomůcky na výtvarnou výchovu. 

Počet dětí: 27 

Popis: 

Páteční den nám narušila návštěva 7. ZŠ. Šlo o akci, kde se předškolní děti mohly seznámit 

s prostředím základní školy v rámci budoucího školního vzdělávání. V programu mají čtyři 

dílny (keramika, počítače, interaktivní tabule a tělocvik).  
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Předškolní děti odešly v půl deváté ráno. My jsme pokračovali v programu „Náš zdravý 

týden“. Dětem jsem připravila AZ kvíz, který mi dopomohl k zpětné vazbě.  

 

Otázky byly následovné: 

1. Co je důležité pro naše zdraví?  

Odpovědi dětí: 

• „Cvičit, jíst zdravé věci, chodit ven, otužovat se, chodit na procházky, jíst ovoce 

a zeleninu, pěstovat plodiny.“ 

2. Co našemu zdraví škodí? 

• „Sladkosti, špatná nálada, nejíme ovoce a zeleninu, nesportujeme.“ 

3. Co jsme se naučili za tento „náš zdravý týden“? 

• „Hrát na sochy, sázet, ručkovat, být veselý, cvičit, sportovat, pít zdravé nápoje, 

třídili jsme zdravé a nezdravé potraviny.“ 

4. Co vše bude Míša dělat proto, aby nebyl nemocný?  

• „Jíst ovoce, být v přírodě, být veselý, hrát si, chodit na procházky.“ 

 

Reflexe: 

Rozhovor s dětmi byl kladně hodnocený, přinesl pozitivní výsledky. Pozitivně ho nazývám 

z důvodu, že rozhovor probíhal s mladšími dětmi 3 – 4 roky a nečekala jsem, že jejich 

reakce budou tak konkrétní. Odpovědi na výše uvedené otázky probíhaly v kruhu, abych 

předešla překřikování, dala jsem dětem „zdravý“ míč, který si v kruhu předávaly. Kdo ho 

dostal, ten mohl mluvit. Jejich odpovědi byly doslovné a konkrétní.  

Myslím si, že program měl velký úspěch, a s vysokým počtem dětí jsme to zvládly až nad 

moje očekávání.  

Velkou roli hrálo jak rozpoložení dětí, tak i rozpoložení vedoucí aktivity. Nervozitu jsem 

cítila první den, netušila jsem, jak se děti dokážou ponořit do aktivit, jak je vezmou za své, 

a hlavně jestli je tento „zdravý“ týden plný nových informací bude bavit. Nervozita ze mě 

opadla, jakmile se dostalo k první činnosti, kde jsem během prvních chvil spatřila 

pozornost a zapojení kolektivu. 
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7  Zhodnocení týdenního programu 

Program s názvem „Náš zdravý týden“ byl velmi úspěšný, nad moje očekávání, nicméně 

byl náročný vzhledem k počtu dětí, po opravdu dlouhé době se sešly všechny děti, což mi 

práci a přípravu lehce zkomplikoval. Musela jsem několikrát rozdělovat děti do skupin, a 

to také z důvodu bezpečnosti např. při cvičení. Jak již bylo v úvodu zmíněno, měla jsem 

připravené tabulky s černými puntíky, které jsem i vzhledem k vysokému počtu dětí 

nepotřebovala. Motivační prvky v podobě maňásků Míši a Ríši si děti pamatovaly i po 

třech týdnech, což mě přesvědčilo o tom, že se program dětem vryl do paměti. Do činností 

se zapojovaly rády, s chutí tvořily a byly aktivní.  

Dětem jsem nastínila vše, co je pro zdraví důležité – pohyb, strava, dobrá nálada, přátelství, 

příroda apod. Při posledním diskusním kruhu mi děti odpovídaly na kladené otázky, co vše 

jsme se za tento týden naučily a dozvěděly, odpovědi byly v souladu s věkovou kategorií. 

Zvláštní prostor, několika minut, jsem vyčlenila pro diskusi. Vyhodnocení se týkalo 

nejmladších a mladších dětí.  

Osobně mohu konstatovat, že se mi podařilo (i dle vyhodnocování programu) splnit 

nastavené cíle, což znamená, že program splnil svůj účel. Největší obavy jsem měla 

z prvního dne, kde byla nejdůležitějším motivace. Začali jsme tříděním potravin, které 

donesli rodiče. Celý týden nás provázeli motivační prvky, které byly používány každý den, 

a hlavně děti vítaly. Nejčastěji byly používány v diskusním kruhu, každé ráno, a také jsme 

s nimi náš „zdravý“ den končily. Dramatické chvilky jsou jedním z nejlepších způsobů, jak 

upoutat pozornost při tak velkém počtu malých dětí. Míša a Ríša také měli za úkol rozvíjet 

fantazii. Dalším plusem byly netradiční a nevšední tematické činnosti a aktivity, které jsme 

realizovali. 

Díky těmto aktivitám se předškoláci seznámili s významem zdraví. Nedokážu říci, zda 

v tak nízkém věku si dokáží uvědomit nenahraditelnost a jedinečnost zdraví, ale rozhodně 

nikdo z nich nechtěl být „nezdravým“ Míšou. Zároveň se mi podařilo, aby nevědomě 

rozvíjely faktory skupinového soužití, jako jsou spolupráce, komunikace, mezilidské 

vztahy, hra, řešení drobných konfliktů, vzájemná podpora, a duševní pohoda. Také, že když 

něco nejde hned, půjde to za nějaký čas. O tom jsem se přesvědčila při různých fyzických 

aktivitách. To vše mi umožňovala příjemná atmosféra, která v kolektivu panovala od 

začátku až do konce programu. 
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Zdraví nezahrnuje pouze to, co vidíme navenek, zdraví je celistvý pojem, který je prolínán 

všemi aspekty života a významně ho ovlivňuje. 

Zpětnou vazbu jsem chtěla získat nejen od dětí, ale zejména od rodičů. Zajímalo mě, zda 

se vůbec dotazují svých dětí na dění ve školce, jestli se dozvěděli o týdenním programu 

apod. Z tohoto důvodu jsem požádala šest rodin o rozhovor, kde jsem dostala prostor zjistit 

odpovědi, díky kterým jsem týden zdraví mohla definitivně uzavřít. Otázky se týkaly 

postojů rodin k volnému času, životnímu stylu a stravování.   

 

8  Hloubkový rozhovor 

Zvolila jsem metodu polostrukturovaného rozhovoru. Jelikož se s rodiči setkávám každý 

den, usoudila jsem, že právě díky rozhovoru budu schopna posbírat data potřebná 

k reflexi celého programu. Podle Švaříčka („je rozhovor je nejčastěji používanou 

metodou sběru dat v kvalitativním výzkumu. Používá se pro něj označení hloubkový 

rozhovor“ (Švaříček, Šedová a kol., 2007, s. 159). 

Účelem rozhovoru je získat informace a porozumění v oblastech, ve kterých je člen 

zkoumán prostřednictvím otázek. Hloubkový rozhovor pomáhá zachytit odpovědi a slova 

v jejich původním znění. Což je jedním ze základních principů kvalitativního výzkumu 

(Švaříček, Šedová a kol, 2007).  

Respondentů bylo celkem šest, každá rodina pocházela z jiných sociálních a 

ekonomických podmínek. Otázky, které byly nepostradatelné pro vyhodnocení 

programu, jsem rozčlenila do třech oblastí, týkaly se:  

• týdenního programu „Náš zdravý týden“, 

• volného času dané rodiny, 

• stravování v rámci rodiny. 

Celkově bylo položeno 12 otázek. Zvolila jsem otevřené i uzavřené otázky. Uzavřené 

byly vhodnější k přesnější analýze a vyhodnocení, naopak u otevřených otázek jsem 

úmyslně dávala prostor pro konkrétnější vyjádření rodičů, zejména pak pro rozmanitost 

odpovědí.  
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 Popis rodin 

 

RODINA 

ODHAD SOCIO-

EKONOMICKÉHO 

STATUSU 

BYDLIŠTĚ VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ 
POČET 

DĚTÍ 
POPIS RODIN 

Č. 1 
 

VYSOKÝ 

 

MLADÁ 

BOLESLAV 

 

O – STŘEDNÍ 

S MATURITOU 

M – VYŠŠÍ 

ODBORNÉ 

 

VEDOUCÍ 

LABORATOŘE 

DISPONENT 

LOGISTIKY 

 

2 

 

KOMUNIKATIVNÍ 

RODIČE 

VÝCHOVU 

NEZANEDVÁVAJÍ 

VŠESTRANNĚ 

ZAMĚŘENÁ RODINA – 

OBZVLÁŠŤ SPORTOVNĚ 

Č. 2 
 

STŘEDNÍ 

 

MLADÁ 

BOLESLAV 

 

O – 

VYSOKOŠKOLS

KÉ 

M – STŘEDNÍ 

S MATRITOU 

 

POLICIE 

PEČOVATELSK

É PRÁCE 

 

2 

FUNKČNÍ RODINA 

V RODINĚ DVĚ 

DVOJČATA – NA SEBE 

VELICE FIXOVANÍ 

MAJÍ ZÁJEM O DĚNÍ VE 

ŠKOLCE A ČASTO SE 

DOTAZUJÍ NA CHOVÁNÍ 

SVÝCH DĚTÍ 

Č. 3 
 

VYSOKÝ 

 

MLADÁ 

BOLESLAV 

 

O – VOŠ 

M – VŠ 

(EKONOMIE) 

 

PROGRAMÁTO

R 

KOORDINÁTOR 

– 

ÚČETNICTVÍ 

 

2 

 

AKTIVNÍ, 

KOMUNIKATIVNÍ A 

VŠESTRANNĚ 

ZALOŽENÁ RODINA 

ČASTO SPOLEČENĚ 

PODNIKAJÍ VÝLETY 

Č. 4 
 

VYSOKÝ 

 

MLADÁ 

BOLESLAV 

 

O – STŘEDNÍ 

S MATURITOU 

M – STŘEDNÍ S 

MATURITOU 

 

SERVISNÍ 

TECHNIK 

SEKRETÁŘKA 

 

2 

AKTIVNÍ RODINA – 

ROZVÍJÍ VŠECHNY 

PŘEDPOKLADY SVÝCH 

DĚTÍ 

ČASTO PODNIKAJÍ 

SPOLEČENÉ VÝLETY 

ZAJÍMAJÍ SE O DĚNÍ VE 

ŠKOLCE 

Č. 5 
 

STŘEDNÍ 

 

MLADÁ 

BOLESLAV 

 

O – STŘEDNÍ 

S MATURITOU 

M – STŘEDNÍ S 

MATURITOU 

 

TECNICKÝ 

PRACOVNÍK 

ADMINISTRATI

VNÍ 

PRACOVNICE 

 

2 

 

RODINA SPÍŠE 

„DOMÁCÍHO TYPU“ 

PODLE POČASÍ 

PODNIKAJÍ VÝLETY 

SVÉ DÍTĚ K ŽÁDNÉMU 

ZAMĚŘENÍ NEVEDOU 

Č. 6 
 

PRŮMĚRNÝ 

 

DEBŘ 

 

O – STŘEDNÍ 

S MATURITOU 

M – SOU 

 

VÝVOJOVÝ 

PRACOVNÍK 

DĚLNICE 

 

1 

 

NEJEDNOTNÁ 

VÝCHOVA MATKY A 

OTCE 

KLADENY VELKÉ 

NÁROKY NA DÍTĚ 

DÍTĚ NESEBEVĚDOMÉ 

Tabulka 6 Popis respondentů 
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Vzhledem k tomu, že se s rodiči znám, mohu orientačně odhadnout jejich 

socioekonomický statut, který dle mého může mít vliv na způsob stravování a trávení 

volného času daných rodin. 
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9  Rozhovory s rodiči  

 PROGRAM  

1. Dozvěděli jste se o právě proběhnutém týdenním programu s názvem „náš zdravý 

týden“ v MŠ?  

Otázka byla položena jako otevřená, rodiče mohli svými slovy formulovat odpověď. Čtyři 

ze šesti odpověděli ano, konkrétně a nejčastěji se objevovaly odpovědi typu.  

- „Nosili jsme do MŠ obaly od potravin, děti se učily poznávat zdravé a nezdravé 

věci.“ 

- „Dozvěděli jsme se o „Míšovi a Ríšovi“  

- „Děti měly ve školce lázně, sázely zeleninu.“ 

 Dva rodiče odpověděli ne. 

Možnosti Odpovědi rodin 

ano (konkrétně) 3 

ne 3 

Tabulka 7 Odpovědi rodin - otázka č.1 (program) 

Z výsledků těchto odpovědí lze usoudit, že děti své rodiče neinformují o dění ve školce 

tak, jak by měly. Otázkou však zůstává, kde je chyba v komunikaci rodič-dítě, dítě-rodič. 

Zda se otec a matka dotazují své ratolesti, jaký byl den ve školce, co nového se naučili, 

co bylo podáváno k obědu, jak si hrály, atd. 

Troufám si říci, že právě v této sféře by rodiče měli být více informovaní. Je samozřejmé, 

že ne každý jedinec je sdílný, své zážitky z celého dne zpracovává každý jinak. Právě 

komunikací mezi dětmi a rodiči lze předejít případné šikaně, problémovému chování a 

trápení.  

 

2. Proč jste zvolili ZMŠ? 

Otázka byla položena jako uzavřená. Její pomocí zjišťuji, z jakého důvodu si rodiče 

vybraly tuto školku pro své děti. Jednotlivé odpovědi se lišily.  

Čtyři ze šesti rodičů zvolily odpověď – navazujeme na daný program, žijeme zdravě. 

Dodatek – jakým způsobem?  
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- „Podnikáme společné výlety, častý kontakt s přírodou.“ 

- „Seznamujeme děti s věcmi, které jsou prospěšné pro zdraví (ovoce, zelenina), – 

minimálně navštěvujeme fastfoody a věnujeme se sportu.“ 

Dva rodiče odpověděli, že své dítě přihlásili do této MŠ na základě dobrých recenzí, 

dobrého jména a také díky zaměření, které školka má. 

 

 

 

 

 

Rodiče se z velké většiny přiklonili k ZMŠ z důvodů, že sami žijí zdravě a snaží se k tomu 

vést i své děti. Což můžeme považovat za velmi pozitivní zprávu, kdy děti následují své 

vzory. Naproti tomu se také ukazuje, že dobré jméno MŠ je základem úspěšnosti. 

Samozřejmě školka se k dobré pověsti propracovává postupně, nicméně většinou žádný 

rodič nedá své dítě do školky, na kterou slyšel negativní recenze, 

 

 TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

1. Které volnočasové aktivity provozujete jako rodina?  

Rodiče měli na výběr ze třech odpovědí, nicméně mohli doplnit jinou možnost, jak tráví 

volný čas. Cílem bylo zjistit, zda společně tráví čas a jakým způsobem.  

Všichni rodiče odpověděli: „Občas jedeme společně na výlet, jedná se o procházky do 

přírody, za památkami, záleží na ročním období.“  

Z toho dále dvě rodiny sportují společně. Mezi tyto sporty patří: plavání, cyklistika, in-

line, líný tenis. 

 

 

Možnosti Odpovědi rodin 

žijeme zdravě 

navazujeme na 

daný program 

4 

jiná odpověď 2 
  

Tabulka 8 Odpovědi rodin - otázka č.2 (program) 
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Možnosti Odpovědi rodin 

Občas jedeme na 

výlet 6 

Společně sportujeme 2 

 

Tabulka 9 Odpovědi rodin - otázka č.1 (trávení volného času) 

 

Trávení volného času je základním stavebním kamenem pro šťastnou a zdravou rodinu. 

Spousta rodičů volný čas svých dětí nijak zvlášť neřeší, děti sedí u PC, telefonu, TV, nebo 

tabletu. Proto považuji za velmi pozitivní odpovědi, kdy rodiny jezdí na výlety nebo 

společně sportují. Protože právě to, co se děti naučí v dětství, budou pak aplikovat na své 

děti, a na své rodiny. 

 

2. Jakým způsobem trávíte společný volný čas o víkendech? 

Otázka byla formulována jako otevřená. Rodiče měli sami možnost odpovědět, bez 

možnosti výběru odpovědí. Což byl pro některé velmi těžký úkol.  

Nejčastější odpovědi: 

1. „Volný čas se odvíjí od počasí, když je příznivé počasí, tak vždy vyrazíme alespoň 

na odpoledne ven, na procházku nebo na kolo. Když ne, tak se každý zabývá, čím 

chce. Rok od roku jsou vidět pokroky, větší samostatnost a sourozenci si vyhrají 

sami. Nebo se společně koukáme na televizi.“ 

2. „Závisí také na momentální náladě, která panuje v rodině.“ 

3. „Společně trávíme víkend uklízením.“ 

4. „Návštěvy prarodičů.“ 

Možnosti Odpovědi rodin 

1. počasí 6 

2. nálada  1 

3. návštěva  

prarodičů  2 

4. úklid 1 

Tabulka 10 Odpovědi rodin - otázka č.2 (trávení volného času) 
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Je logické, že volný čas ovlivňuje zejména počasí a také nálada v rodině. Nikomu by se 

nechtělo podnikat výlety v deštivém počasí, nebo když v rodině panuje pochmurná 

nálada. Faktorů ovlivňující společně strávený čas během víkendů je mnoho. Ať už venku 

panuje jakékoli počasí, je určitě důležité alespoň nějaký čas strávit společně jako rodina, 

může to být právě zmíněný film v TV, společenská hra, nebo výlet za prarodiči. Úklid 

sám o sobě je důležitý do budoucího života dětí, pokud jsou od mala vedeny k pořádku a 

čistotě, odnesou si tento zvyk do dospělosti. Povinnost například v podobě vynesení koše, 

utření prachu, nebo pomoc mamince v kuchyni, učí děti pravidelnému řádu a chodu 

rodiny. 

 

3. Myslíte si, že by děti měly navštěvovat různé kroužky již v předškolním věku?  

Otázka byla otevřená, zajímalo mě, zda rodiče vůbec k nějakému koníčku, či zájmu děti 

vedou. Odpovědi byly následovné.  

1. Tři z šesti rodin mi odpověděli stroze, že by se to nemělo přehánět a své děti 

k žádnému zájmu nevedou.  

2. Pouze jeden rodič odpověděl: ,,Ano, my k tomu své dítě vedeme. Dvakrát týdně 

chodí na plavání a o víkendu jsme společně v bazéně. Ale maximálně jeden 

kroužek, aby dítě nebylo přetěžováno a mělo čas na hru.“ 

3. Dva rodiče na tuto otázku neměli názor. „Je nám to jedno“ 

Možnosti Odpovědi rodin 

1. Přiměřeně (bez zájmu) 3 

2. Ano  1 

3. Nevím  2 

Tabulka 11 Odpovědi rodin - otázka č.3 (trávení volného času) 

Tyto odpovědi ukazují, že střídmost je vhodnou cestou, ke správnému vedení dítěte. 

Důležité je si uvědomit, že zájmový kroužek musí dítě bavit. Ve chvíli, kdy dítě začne 

být nuceno k navštěvování kroužku, začíná to mít opačný efekt a dítě si může vybudovat 

odpor k jakýmkoli zájmovým mimoškolním aktivitám. Naproti tomu je třeba zvolit 

kroužek, který bude vyhovovat jak časovým možnostem rodiny, tak i pro dítě bude 

zábavné.  
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Setkala jsem se s žákem MŠ, který téměř každý den docházel na hokejové tréninky, otec 

byl velmi ambiciosní, bývalý hokejista, a své sny si plnil právě na svém synovi. Chlapec 

byl vyčerpaný a přes den během programu ve školce usínal. To je další extrém, který není 

zdravý a naopak může dítěti spíše ublížit. Další stranou mince je naprostý nezájem rodičů, 

kterým je jedno, jestli a jak jejich ratolest tráví volný čas. V tomto případě je vhodné 

s dítětem probrat a zjistit zda má zájem o mimoškolní aktivity v podobě kroužků. 

 

4. Jak často děti mají přístup k médiím? (TV, tablet, telefon) 

Tato otázka byla uzavřená. Cílem bylo zjistit, kolik času děti tráví u televize nebo u jiných 

elektronických prostředků.  Zda si jsou rodiče vědomi toho, že sledování TV ve velkém 

množství může mít nepříznivý vliv na vývoj dítěte.  

Na výběr byly tyto odpovědi: 

1. neomezujeme je časově, 

2. max. 1h / den, 

3. méně než 1h / den, 

4. nepravidelně, 

5. nikdy, 

6. jiná odpověď… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čas nelze zastavit, a s ním ani vývoj technologií a okolního světa. Často slýchávám 

rodiče, jak si povzdychují, že právě oni měli to nejkrásnější dětství. Dětství bez počítačů 

Možnosti Odpovědi rodin 

1. neomezeně 1x 

2. max.  1h / den 0x 

3. méně než 1h / den 0x 

4. nepravidelně  4x 

5. nikdy 0x 

6. jiná odpověď 

1x Tablet mají povolen 3x 

v týdnu 

Hrají akční hry 

Tabulka 12 Odpovědi rodin - otázka č.4 (trávení volného času) 
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a virtuální reality. Nostalgicky musím souhlasně přitakat. Je velmi těžké v dnešní době 

vidět děti běhat po lesích, skákat panáky, stavět bunkry a další krásné věci, které jsme 

v dětství zažili my. Nicméně každá doba má své, a do té dnešní moderní technologie 

neodmyslitelně patří. V případě, že děti naprosto izolujeme od PC, tabletu, TV nebo 

chytrých telefonů, riskujeme v budoucnu vyloučení jedince z kolektivu, šikanu, po 

případě je vystavíme posměchu okolí. Naopak, pokud je necháme nekontrolovatelně 

užívat tyto média, riskujeme odtržení od reality, a následně u dítěte vytvořit závislost.  

Proto mě potěšily odpovědi rodičů, kteří převážně své ratolesti kontrolují, kolik času tráví 

například u TV.  

 

 STRAVA 

1. Jak často jako rodina jíte čerstvé ovoce a zeleninu?  

Tato otázka byla uzavřená. Rodiče měli možnost variant z nabízených odpovědí.  

Odpovědi:  

1. každý den, 

2. 2 – 4x týdně, 

3. 1x týdně,  

4. málokdy,  

5. téměř nikdy. 

Možnosti Odpovědi rodin 

každý den  4 

2 – 4x týdně  2 

1x týdně 0 

málokdy  0 

téměř nikdy 0 

  
Tabulka 13 Odpovědi rodin - otázka č.1 (strava) 

Čerstvá zelenina a šťavnaté ovoce, nejznámější synonymum pro zdravé jídlo. Děti mají 

tuto rovnici zažitou vcelku dobře, otázka ale zůstává, jak často ji praktikují. Rodiče dle 
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odpovědí dodržují přísun vitamínů na minimální hranici. Pozitivní fakt je, že žádný rodič 

ovoce nebo zeleninu nikdy, málokdy, nebo dokonce 1x týdně dětem nepodává. 

 

2. Snažíte se pravidelně snídat každý den?  

Otázka byla otevřená a pro rodiče jasně zřetelná. Respondenti v plném počtu odpověděli, 

že jejich děti snídají každý den.  

 

3. Dbáte doma na společné stravování celé rodiny?  

Otázka byla uzavřená, rodiče měli na výběr z možností: 

1. ne, nejde to, každý si vezme, na co má chuť, 

2. ano, ale jen někdy (1 – 3x týdně), 

3. ano, společně večeříme, 

4. ano, ale jen o víkendu. 

Možnosti Odpovědi rodin 

1. Ne, nejde to 0 

2. Ano, ale jen někdy 2 

3. Ano, společně 

večeříme 3 

4. Ano, ale jen o víkendu 1 

Tabulka 14 Odpovědi rodin - otázka č.3 (strava) 

 

Společné stravování můžeme nazvat příjemným rituálem, kdy si rodina během jídla 

společně povídá, sdělí si, co daný den plánuje, popřípadě mají u večeře prostor k reflexi 

prožitého dne. Z odpovědí vyplývá, že rána jsou v každé rodině, zejména s malými dětmi 

velmi hektická, proto rodiny nemají čas společně posnídat. Naproti tomu se rodiny snaží 

vynahradit si to právě společnou večeří. Je zřejmé, že nelze dodržet pravidelnost 

společného stravování, ale alespoň párkrát do týdne se týká všech dotazovaných rodin.  
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4. Existují podle Vás způsoby stravování, které mají prokazatelně špatný vliv na naše 

zdraví a zdraví Vašich dětí?  

Tato otázka byla otevřená. Někteří rodiče se vyjadřovali velice konkrétně, někteří stroze.  

Odpovědi: 

1. „ano, fastfood“, 

2. „ano, nepravidelnost“, 

3. „spousta tuků, cukrů, soli, polotovary, smažená jídla, uzeniny“, 

4. „jídlo ve spěchu, přejídání“, 

5. „jakákoliv strava v nepřiměřeném množství je škodlivá, mnoho sladkostí, solí (uzenin) 

apod. Naše rodina jí téměř vše, pouze nezdravé potraviny omezujeme na určité rozumné 

množství“, 

6. „podle mého názoru stravování kdekoliv ve spěchu, na místo v klidu se všemi u stolu. 

Pak samozřejmě nezdravá strava – často smažené, stravování v restauracích (kdy nevíme, 

jaké suroviny jsou používány)“. 

Dnešní svět je velmi uspěchaný, každý z nás se stále někam žene, plní spoustu povinností. 

Stále jsme na cestách ať už pracovně, nebo abychom stihli vyzvednout děti ze školky a 

odvézt je na kroužky. Ve chvíli, kdy nás přepadne hlad, nezbývá nám než sáhnout právě 

po fastfoodu, nebo po jiné „nezdravé“ svačince. Tři ze šesti dotazovaných rodičů 

přiznalo, že když si dají fastfood, tak tajně, aby je děti neviděly. Povětšinou mají 

například, tak oblíbený, HappyMeal v McDonald´s za odměnu v intervalech 1 – 2x za půl 

roku. 

 

5. Kde se o víkendech nejčastěji stravujete?  

Otázka byla otevřená. Odpovědi byly ve většině případů stejnorodé, většina u prarodičů, 

restauracích a v domácím prostředí. Další rodiče uvedli, že závisí na různých faktorech 

jako výlety nebo turistika. V tomto případě si s sebou balí svačiny (řízek a chleba, nebo 

se stravují v restauraci).  
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Odpovědi: 

• 60 % doma, 

• 10 % v restauraci, 

• 30 % u prarodičů. 

Z těchto odpovědí lze usoudit, že není nad maminčinu kuchyni v domácím prostředí. 

Samozřejmě nezahálí ani kuchyně babičky. Restaurace je volena spíše při slavnostních 

příležitostech, nebo právě v případě, kdy si rodina vyrazí na výlet. Řízek s chlebem sice 

není ukázkově zdravá svačina, rodiče se ale snaží přibalit do krabiček nakrájené ovoce a 

zeleninu. 

 

6. Víte, co znamená ZDRAVÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA a co je její náplní?  

Podotázky:  

1. Sledujete na nástěnce TVP (třídní vzdělávací program)? 

2. Vyprávějí Vám děti své zážitky z dění v MŠ? 

 

Tato otázka zjišťovala, zda je pro rodiče důležité zaměření MŠ, která v době jejich 

nepřítomnosti vzdělává a vychovává jejich děti.  

Dále pak zda se jakýmkoli způsobem zajímají o ZMŠ a její školní vzdělávací program.  

Možnosti Odpovědi rodin 

ano  3 

ne  3 

Tabulka 15 Odpovědi rodin - otázka č.6 (strava) 

Rodina č. 1 si je vědoma, co je to ZMŠ a na co se zaměřuje. O školním vzdělávacím 

programu byla informovaná na začátku školního roku, od té doby se nijak zvláště 

nezajímali. Podporují zdraví dítěte v mnoha směrech je vedeno k samostatnosti, vztahu 

k přírodě a je mu zajištěn dostatek pohybu a her.  
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Školní vzdělávací program sledují jen občas a samo se rodičům dítě nesvěří, „musí se 

ptát“.  

Rodina č. 2 ví, co je ZMŠ, ale není to pro ně rozhodující a zásadní. Záleží zejména na 

kontaktu s učitelkou, se kterou řeší chování svých dětí. 

Během dotazování se rodina č. 2 zmínila, že ZMŠ Sluníčko je známá spoustou 

mimoškolních akcí s rodiči a nyní svým novým přírodním hřištěm.  

Třídní vzdělávací program si rodiče pročítají každý druhý týden. Děti se nesvěřují s tím, 

co nového se naučily či poznaly. Je pravda, že se nedostatečně ptám, v tom vidí otec i 

matka svou slabou stránku, na které je potřeba zapracovat. 

Rodina č. 3 zná zaměření ZMŠ. Je velmi spokojena se způsobem práce s dětmi. 

Vzhledem k tomu, že tato rodina je velmi akční, přeje si více školních a mimoškolních 

akcí. Je pro ně důležité, aby dítě do školky chodilo s radostí.  

Rodina č. 4 je velice spokojena s náplní a formou vzdělávání. ZMŠ tato rodina zvolila 

právě z důvodu, že se řadí mezi netradiční mateřské školy, které byly dostupné v okolí 

bydliště, a vzhledem k přehledným webovým stránkám ZMŠ, kde dostupnost informací 

byla vyčerpávající, se rodina rozhodla pro výběr této školy. Samozřejmě dalším faktorem, 

který rozhodl právě pro tuto školku, byly pozitivní recenze od přátel a na internetu. 

Rodina č. 5 si je z rozhovoru vědoma náplní ZMŠ, ale není to pro ně rozhodující. Rodina 

zmínila fakt, že v pravidelných intervalech dostávají k vyplnění dotazníky týkající se dění 

ve školce, což považují za pozitivní ukazatel, kdy se školka zajímá o své děti i jejich 

rodiče. 

Rodina č. 6 zná pouze povrchně význam slova ZMŠ. Rodiče tuto MŠ zvolili z důvodu 

blízkosti jejich domova, až při nástupu syna do školky jsme se dozvěděli o specializaci 

MŠ a jejich přidaných hodnotách. Zpětně by se více zajímali o programy a zaměření MŠ. 

Zejména matka sleduje TVP pouze v případě, kdy má syn přinést pomůcky nutné 

k tvoření. 
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10  Diskuse  

Tak jako každý vedoucí, ať už dlouhodobého nebo krátkodobého programu, jsem měla 

pochybnosti o jeho průběhu. Celý týden závisel na dětech, a jak z praxe vím, občas i děti 

mívají špatné dny, a právě v těchto dnech je velmi složité s nimi produktivně pracovat. 

Nicméně i přes všechny těžko ovlivnitelné okolnosti, bylo na mě jako na vedoucí 

zvládnout celý týden.  

Program byl sestaven tak, aby děti seznámil se základy zdravého životního stylu. 

Vzhledem k nízkému věku účastníků, byl program připraven jednoduše, srozumitelně a 

konstruktivně. Od toho nejobecnějšího okruhu ke specifické a konkrétní informaci. Celý 

týden nás doprovázeli divadelní loutky Míša a Ríša, kteří ztělesňovali zdravého a 

nemocného jedince. Přiznám se, že jsem chvíli pochybovala, zda je použít, ale nakonec 

jsem se rozhodla, že děti potřebují zpestření, samotné informace by byly nudné. Mohu 

říci, že pomocí loutek došlo k „zvnitřnění“ informací, a děti si je i dnes, 3 týdny po konci 

programu pamatují.  

Během týdne kolísala pozornost dětí, kterou se mi ne vždy podařilo 100 % udržet. Cílem 

bylo děti naučit pochopit pojem zdraví, a aby si alespoň malou část odnesli domů. Některé 

děti si zapamatovaly více, některé méně. Někteří jsou ke zdravému stylu vedeni doma, 

jiné to čeká až v průběhu života.  

Význam slova zdraví je velmi komplexní a propojuje v sobě mnoho faktorů, které byly 

prezentovány v rámci programu, tak aby byly snadno pochopitelné. Některé aktivity se 

vydařily skvěle, některé méně. Pokud v budoucnu budu dělat ještě další program pro děti, 

v což doufám, nepodcením přípravu dětí na program. V podstatě považuji za chybu, že 

jsme do programu „skočili rovnou po hlavě“ a děti neměly možnost žádné domácí 

přípravy. Myslím, že i diskuse rodiče-děti o daném tématu ještě před začátkem programu 

by byla prospěšná pro obě strany.  

Rozhovory pro mne byly trochu „oříškem“. Zejména z důvodu nedostatku času ze strany 

rodičů. Naprosto chápu, že jsou rádi, když opustí práci, vyzvednou své děti a chtějí co 

nejdříve domů. Proto jsem ráda, že jsem měla možnost vyzpovídat v přátelské atmosféře 

6 rodin, ač některé byly více či méně sdílné. Dialog probíhal přirozeně a nenuceně. Byla 

to pro mne nová zkušenost, rozhovory jsem v tomto duchu nikdy nevedla, proto nervozita 

pracovala. Nicméně po prvním rozhovoru ze mne spadly obavy, a šlo spíše o konverzaci 
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o „běžných“ věcech. Některé odpovědi jsem chtěla rozvést více dopodrobna, ale na 

z mimiky člověka jsem poznala, že detailnější odpovědi nepřicházely v úvahu.  

Vyhodnocování rozhovorů vzhledem k nízkému počtu respondentů probíhalo velmi 

přehledně, i jejich následné vyhodnocení. 
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11  Závěr  

V Bakalářské práci s názvem „zdravý životní styl předškolních dětí“ jsem se v teoretické 

části věnovala charakteristice předškoláků a jejich primárnímu výchovnému prostředí. 

Zdravý životní styl zahrnuje nejen zdravé jídlo, ale také psychickou pohodu, spokojené 

prostředí, kde dítě vyrůstá, ale také trávení volného času. Jelikož pracuji v ZMŠ, věnovala 

jsem se specifice těchto mateřských škol, a zároveň i dalších netradičních mateřských 

škol, které dnes rodiče mohou pro své dítě zvolit.  

Zdravý životní styl u takto malých dětí ovlivňují z největší části rodiče. ZMŠ určitě 

dokáže děti tímto směrem vést, ale většinu svého života tráví doma, a právě odtud by měl 

vycházet základ zdravého života. Najít rovnováhu ve způsobu života považuji za jeho 

nenahraditelnou součást.  

Stěžejní částí bakalářské práce byl program a rozhovory s rodiči. Seznámit děti se 

základními pravidly zdravého života pomocí mnoha různých aktivit a soutěží byl nelehký 

úkol, ale díky skvělým dětem ho mohu považovat za úspěšný.  

Vím, že přesah této práce nemůže být významný, nicméně jsem ráda za tuto pro mne 

užitečnou zkušenost a doufám, že program a stěžejní části budu dále využívat ve své praxi 

učitelky mateřské školy a volnočasového pedagoga. Program byl koncipován tak, aby 

mohl být využit nejen ve vzdělávacích institucích, ale i v rámci různých kroužků ve 

volnočasovém odvětví.  
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Příloha 1 - Struktura dotazníku pro rodiče 

PROGRAM  

1. Dozvěděli jste se od dětí o právě proběhlém programu v MŠ s tématikou Zdravý 

životní styl? 

• Ne 

• Ano (konkrétně) 

• Jiná odpověď………. 

 

2. Proč jste si zvolili ZMŠ 

• Navazujeme na daný program, žijeme zdravě 

• Jiná odpověď……………… 

 

TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 

1. Které volnočasové aktivity provozujete jako rodina? 

• Žádné 

• Občas společně jdeme na výlet 

• Sportujeme společně (jaký sport?) 

• Jiné……………… 

 

2. Jak trávíte společný volný čas o víkendech?  

• Doma, každý se zabývá tím, čím chce 

• Podle počasí, když je hezky, určitě jdeme do přírody 

• Navštěvujeme příbuzné 

• Většinu víkendů trávíme nakupováním, které nestíháme v týdnu 

• Jinak………………. 

 

3. Myslíte, že by měly děti navštěvovat různé kroužky již v předškolním věku? 

• Ano, my k tomu děti vedeme 
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• Nevím, nemám na to názor 

• Ano, ale nemělo by se to přehánět 

• Ne, je to zbytečné, měly by málo času pro sebe 

• Jiná odpověď…………………. 

4. Jak často děti mají přístup k médiím?( TV, tablety, telefony) 

• Neomezujeme je časově 

• Max. 1h/den 

• Méně než 1h/den 

• Nepravidelně 

• Nikdy 

• Jiná odpověď…………… 

STRAVA 

1. Jak často jako rodina jíte čerstvé ovoce a zeleninu? 

• Každý den 

• 2-4x týdně 

• 1x týdně 

• Málokdy 

• Téměř nikdy 

2. Snídáte pravidelně každý den? 

• Ano, snídáme každý den 

• Snažíme se, ale občas snídani vynecháme 

• Ne, nesnídáme, nepovažujeme to za důležité 

3. Dbáte doma na společné stravování celé rodiny? 

• Ne, nejde to, každý si vezme, na co má chuť 

• Ano, ale jen někdy (1x-3x v týdnu) 

• Ano, společně večeříme 

• Ano, ale jen o víkendu 

4. Existují podle vás způsoby stravování, které mají prokazatelně nepříznivý vliv na 

naše zdraví? 

• Ano (jaké a proč?) 

• Ne 

• Nevím 
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5. Víte, co znamená název ZDRAVÁ MŠ a co je její náplní? 

• Ne, není to pro mě důležité 

• Ano vím, fandím tomuto programu 

• Ano vím, ale není to pro mě rozhodující 

6. Kde se o víkendech nejčastěji stravujete? 

• Zásadně doma 

• Někdy doma, někdy v restauraci nebo u příbuzných 

• Vždy v restauraci nebo ve fastfoodu  

• Vždy u příbuzných (prarodičů) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

Příloha 2 – Fotogalerie programu  
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