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Príručka s názvom Škola otvorená hrám vznikla vďaka práci európskeho projektu Dostupnosť 

hier pre deti na školách (Children’s Access to Play, CAPS).  Projekt je financovaný v rámci 

trojročného projektu programu Erasmus Plus (2017-2020), prebiehajúceho vo Veľkej Británii, 

Maďarsku, Českej republike, Poľsku, Rakúsku a na Slovensku. Pomáha školám otvoriť sa hrám 

a prijať herné princípy za svoje. Partnermi projektu sú:  
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1. kapitola: Úvod k príručke 
 

1.1 Aká príručka sa vám dostáva do rúk?  

Príručka s názvom Škola otvorená hrám vznikla v rámci európskeho projektu „Dostupnosť hier pre deti“ 

(alebo Children’s Access to Play - CAPS).  CAPS, tri roky trvajúci projekt financovaný prostredníctvom 

fondu Erasmus Plus (2017-2020), prebiehajúci vo Veľkej Británii, Maďarsku, Českej republike, Poľsku, 

Rakúsku a na Slovensku je zameraný na podnecovanie škôl, aby sa stali otvorenejšie hrám. Projekt 

približuje poznatky nadobudnuté prostredníctvom dvoch britských konceptov: 

● voľná hra, princíp založený na vytváraní a udržiavaní prostredia, v ktorom sa deti môžu 

prirodzene hrať1, a  

● britského programu OPAL (Outdoor Play and Learning)2, mentorského programu zameraného na 

zlepšovanie prístupu škôl. 

Projekt vyvinul vlastné kritériá kvality, aby pomohol školám získať označenie Škola otvorená hrám, a 

taktiež systém tréningov a školení pre zamestnancov škôl, zahŕňajúci doplňujúce materiály ako táto 

príručka. Obsiahnuté informácie sú určené predovšetkým základným školám, no niektoré aspekty sa dajú 

využiť aj na predškolskom stupni vzdelávania či pri starších deťoch.  

Účelom tejto príručky je podpora škôl, ktoré sa rozhodli absolvovať proces premeny na Školu otvorenú 

hrám. Prezentuje jednotlivé kritériá kvality a poskytuje taktiež mnohé doplňujúce údaje, výstupy 

reálneho výskumu a koncepčné i praktické nástroje pre školy. Príručku by mali školy využívať spoločne s 

dokumentom Kritériá kvality3, poskytujúcim detailnejší opis jednotlivých indikátorov, a na základe 

týchto podrobností preverovať správnosť svojich postupov.  

Príručka Škola otvorená hrám je zamýšľaná predovšetkým ako užitočný oporný bod pre všetkých, ktorí už 

využívajú herné postupy na školách, no poslúži ako inšpirácia a zdroj praktických poznatkov pre tých, 

ktorí by s celým procesom radi len začali. Doterajšie úspechy pri implementovaní herných postupov do 

vzdelávacieho procesu si nepochybne zaslúžia pochvalu a uznanie, no nedá sa poprieť, že v súčasnej 

dobe deti čelia čoraz väčším nárokom a spoločenskému tlaku a školy sú preto ideálnym miestom, aby 

vytvorili podnetné a priateľské prostredie, skvalitňujúce a spríjemňujúce čas strávený v škole. 

Príručku možno tiež využiť ako zdrojový dokument pri organizovaní kurzu Škola otvorená hrám. Ôsma 

časť zahŕňa rozvrhnutie obsahu príručky do podoby modulov tréningu, obsahuje taktiež informácie 

reflektujúce najnovší výskum a ponúka spektrum poznatkov o súčasných vzdelávacích projektoch a 

iniciatívach vrátane programu OPAL.  Poznatky tvoriace príručku pochádzajú z rôznorodých zdrojov v 

rámci projektu Dostupnosť hier na školách, a z mnohých iných - jasne identifikovateľné zdroje sú v texte 

náležitým spôsobom označené a zaznamenané. Príručka obsahuje informácie a idey vhodné pre 

 
1 http://www.playengland.org.uk/playwork-2/  
2 https://outdoorplayandlearning.org.uk/  
3 Kritériá kvality: Označenie Škola otvorená hrám - http://www.playfriendlyschools.eu/copy-of-the-quality-

criteria 

http://www.playengland.org.uk/playwork-2/
https://outdoorplayandlearning.org.uk/
http://www.playfriendlyschools.eu/copy-of-the-quality-criteria
http://www.playfriendlyschools.eu/copy-of-the-quality-criteria


Koncept Škola otvorená hrám - Vzdelávacia príručka 

 

10 
 

pedagógov naprieč celou Európou a taktiež za jej hranicami. Viac sa dozviete na stránke 

www.playfriendlyschools.eu. 

1.2 Prečo je dôležité stať sa školou otvorenou hrám 

Hra je jednou z ústredných činností v živote detí. Výskumníci zaoberajúci sa vplyvom hier na detský vývoj 

a psychiku sa domnievajú, že hra je pre deti východiskovou situáciou a prostredím, prostredníctvom hry 

sa zoznamujú so svetom. Hra prispieva k rozvoju schopností, napríklad k rozvíjaniu emočnej regulácie a 

schopnosti vyrovnávania sa so stresom, no taktiež deťom umožňuje vytvárať pevné a zdravé vzťahy s ich 

okolím, pedagógmi a vo všeobecnosti im pomáha obľúbiť si učenie. Peter Blatchford, profesor 

psychológie a pedagogiky na University College London Institute of Education sa venoval štúdiu 

prestávok v živote žiakov od roku 1995. Tvrdí, že: 

vzájomná interakcia a vzťahy medzi deťmi sú veľmi dôležité. Spôsob, akým sa deti sústredia na konkrétnu 

aktivitu, ako rozvíjajú kamarátstva, akú vážnosť prikladajú dôvere a vernosti alebo ako riešia konflikty, 

to všetko sú schopnosti, ktoré si musia osvojiť, aby správne fungovali v rámci kolektívu a dokázali sa 

tiež efektívne učiť. Potrebujú preto mať čas na hru, ktorý je neurčovaný vonkajšími činiteľmi a deti si 

ho dokážu určovať samé. Prestávky ponúkajú ideálnu príležitosť, aby deti mohli prejaviť spontánne 

spoločenské správanie v kontexte hry.4 

Veľkou devíza hry a jej prínosom pre život je najmä vitalita a potešenie, ktoré prináša. Tieto pocity sú 

čoraz väčším luxusom, majú na svedomí väčšiu spokojnosť zo života. Deti, ktoré majú čas a dostatočný 

priestor na hru sú šťastnejšie, pokojnejšie a taktiež aktívnejšie, čo sa týka ostatných aspektov školského 

života. Okrem pocitu zadosťučinenia a pohody žiaci taktiež profitujú z pozitívnych účinkov hry v rámci 

školského dňa. Z perspektívy škôl môžeme bezpečne povedať, že školy s pozitívnym herným prístupom a 

podporou hry zaznamenali výrazný pokles prípadov nevhodného správania a ušetrili tak hodiny času a 

peňazí, ktoré riešenie týchto problémov stálo. 

Naši priatelia z programu OPAL tvrdia, že vo Veľkej Británii deti trávia v priemere 20% času (celkovo 1,4 

roka počas základnej školy alebo deň školského týždňa) pri činnostiach nesúvisiacich s vyučovacími 

hodinami (potenciálne pri hre). Po zvážení týchto údajov určite stojí za to zamyslieť sa, ako žiaci a najmä 

školy tento čas využívajú. Skúsenosti pracovníkov z programu OPAL zahŕňajú prácu s školami a takmer 

500 000 deťmi  a odhaľujú, že školy absolvujúce proces programu OPAL vykazujú niekoľko osobitostí: 

● deti si viac užívajú prestávky slúžiace na hru;  

● k učeniu sa vracajú pripravenejšie - učitelia hovoria až o dvadsať minút dlhších hodinách po 

prestávkach určených na hru; 

● deti sú pri vzdelávacom procese pozornejšie; 

● vzťahy medzi žiakmi a pedagógmi sa zlepšili; 

● menej problémov so správaním; 

● deti vyhľadávajú menej pomoci pri riešení konfliktov; 

● znížil sa tiež počet úrazov, pretože deti bezcieľne nepobehujú v priestoroch školy či triedy; 

● deti sú fyzicky aktívne; 

● zlepšenie fyzickej aktivity/gramotnosti; 

 
4 Interview s Petrom Blatchfordom z júla 2018 nájdete na: 

https://england.magazine.tes.com/editions/edition_edition_edition_5310.england/data/383715/index.html  

http://www.playfriendlyschools.eu/
https://england.magazine.tes.com/editions/edition_edition_edition_5310.england/data/383715/index.html
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● deti sa zúčastňujú širokej škály hier a aktivít a často sa hrajú s deťmi, s ktorými predtým 

nekomunikovali; 

● škola vo všeobecnosti predstavuje príjemnejšie miesto. 

Deti sú celkovo šťastnejšie, pokojnejšie, preukazujú vyššiu mieru mentálneho zdravia a otvorenosti k 

učeniu. Inými slovami, vyčlenenie priestoru a času na hru počas školského dňa skôr napomáha učeniu, 

než aby ho narúšalo. 

Okrem toho, že vytváranie vhodných podmienok pre deti nepochybne napomáha celkovému pocitu 

šťastia a pohody, je hra a poskytovanie príležitostí na hru aj skutočnosťou, ktorú treba brať vážne s 

ohľadom na detské práva. V článku 31 Dohovoru OSN o právach dieťaťa (UNCRC) sa píše, že deti a 

mládež majú právo na oddych a voľný čas, na hru a iné rekreačné aktivity a taktiež na účasť na kultúrnom 

živote a umení. V roku 2013 Komisia OSN pre práva dieťaťa zverejnila Všeobecný komentár č. 17 k článku 

31, oficiálne vyhlásenie určené vládam jednotlivých európskych krajín, kde sa upresňuje význam článku 

31, zdôrazňuje jeho dôležitosť a komentár taktiež poskytuje vládam inštrukcie, ako článok čo najlepšie 

implementovať. Všeobecný komentár ďalej hovorí, že práva vyplývajúce z článku 31 predstavujú 

základný kameň kvality detstva, nároku detí na optimálny rozvoj, podpory odolnosti a uplatňovania iných 

práv. Prostredia, v ktorých sú možnosti hrania a rekreácie dostupné všetkým deťom, poskytujú 

podmienky pre budovanie kreativity; príležitosti na precvičovanie schopností prostredníctvom 

samostatnej hry zlepšujú motiváciu, telesnú činnosť a rozvoj zručností; kultúrny život obohacuje hernú 

interakciu a odpočinok zaisťuje deťom potrebnú energiu a motiváciu k účasti na hre a kreatívnych 

činnostiach. 

Všeobecný komentár zdôrazňuje zodpovednosť vlád pri uznávaní, rešpektovaní a propagácii práv 

vyplývajúcich z článku 31 a zároveň so zvláštnym dôrazom dodáva, že školy zohrávajú kľúčovú úlohu, 

najmä pri poskytovaní vnútorných a vonkajších priestorov určených na hru a taktiež zabezpečení 

dostatočného časového priestoru v rámci školského dňa.5    

 

1.3  Povaha voľnej hry 

Vo Veľkej Británii existuje povolanie s názvom Playworker. Tento človek má na starosti vytváranie a 

udržiavanie priestorov určených na hru. Voľná hra, čiže účel playworkerovej činnosti, taktiež znamená 

podporu dospelých ľudí v prostredí školy zameranú na vytváranie bezbariérových podmienok na hru.  

Playworkeri v prípade potreby pomáhajú deťom, no snažia sa, aby ich svojimi zásahmi ovplyvňovali čo 

najmenej a umožnili deťom usmerňovať a určovať priebeh hry. Skúsený playworker dokáže obohatiť 

skúsenosť detí prostredníctvom usporiadania a vhodného výberu priestoru a zároveň prostredníctvom 

súboru hodnôt, ktoré sa stanú tvorivou súčasťou pravidiel v rámci priestoru.  

Voľná hra má svoj pôvod v Európe. Počas 2. svetovej vojny a po jej skončení mnohí ľudia videli, ako sa 

deti hrali v troskách zbombardovaných miest, vyliezali na hromady zničeného materiálu a z náhodne 

nájdených vecí si vytvárali hračky. Dánsky krajinný architekt C. Th. Sorenson si ako prvý všimol, že deti sa 

 
5 Všeobecný komentár č. 17 bližšie rozoberáme v 5. kapitole. Slovenský preklad nájdete na: 

https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/ministerstvo/konzultacne-organy/rada-vlady-sr-ludske-
prava-narodnostne-mensiny-rodovu-rovnost/vybor-deti-mladez/dokumenty/vseobecny-komentar-c-17-
web.pdf   
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radšej hrajú s obyčajnými predmetmi, ako napríklad s palicami, kameňmi, krabicami, šnúrkami a 

podobnými materiálmi, než s predmetmi na špecificky vybudovaných detských ihriskách, na ktorých sa 

ako architekt podieľal. V dánskom Emdrupe preto v roku 1943 postavil nové ihrisko, označované ako 

„haraburdisko“, kde deti mohli z dostupných materiálov vytvoriť čokoľvek, čo len chceli. Sorensonom 

ovplyvnená Lady Allenová preniesla tento koncept do Anglicka a Dánovo haraburdisko premenovala na 

„dobrodružné ihrisko.“ O tieto ihriská sa starali dospelí pracovníci, ktorí mali za úlohu zabezpečiť 

dostatočné množstvo vhodného materiálu a deti pri hre podporovať, no nikdy hru neusmerňovať. 

Napriek tomu, že podobný prístup k hre sa už predtým v Británii vyskytoval, práve hnutie vytvárajúce 

dobrodružné ihriská poskytlo inšpiráciu a myšlienkový základ súčasnému konceptu voľnej hry.  

Vo Veľkej Británii dnes existuje niekoľko spôsobov, ako uplatniť princípy voľnej hry - prázdninové tábory, 

dobrodružné ihriská, herné priestory v nemocniciach, krúžky a externé playworkové projekty, pri ktorých 

playworkeri pracujú v parkoch alebo mobilných projektoch tzv. „herných autobusov.“ Spoločným znakom 

týchto rozličných prostredí je britský koncept voľnej hry a jeho pravidlá, obsiahnuté v ôsmich vedúcich 

princípoch ako Pravidlá voľnej hry. 

Princípy určujú profesionálny a etický rámec voľnej hry a uvádzame ich nižšie. Školy pokúšajúce sa 

prebrať koncept voľnej hry a viac sa otvoriť vyučovaciemu prístupu orientovanému na hru by sa mali v 

prvom rade zamerať na pochopenie týchto princípov - tieto pravidlá výrazne ovplyvnili tvorbu Kritérií 

kvality, Príručky pre lektorov a taktiež tohto dokumentu.  

1.3.1 Princípy voľnej hry 

Celkovo osem princípov voľnej hry ponúka etický rámec pre prácu playworkera. Podrobne boli spísané 

výskumnou skupinou skúsených pracovníkov, lektorov a školiteľov v roku 2005, pričom podliehali 

rozsiahlej konzultácii s odborníkmi na voľnú hru. Odborné pole voľnej hry ovplyvnili zásadným 

spôsobom, keďže nielen vysvetľujú chápanie celého voľnoherného sektora, čo sa týka hry, ale tiež 

opisujú ideálne vlastnosti a kvality pracovníkov zodpovedných za vytváranie vhodných podmienok pre 

deti na hru. Princípy voľnej hry sú základom nevyhnutnej kvalifikácie playworkera a taktiež priebehu 

kurzov a v kľúčových dokumentoch sa vyskytujú bohato zastúpené. Princípy nastoľujú ako základnú 

požiadavku potrebu profesionálnych pracovníkov zameraných na hru, a to najmä v prípade, ak agenda 

voľnej hry koliduje s inými agendami. Taktiež od profesionálne vyškolených pracovníkov vyžadujú, aby 

deťom poskytovali dostatočnú mieru slobody. Princípy voľnej hry v zásade  popisujú, čo je najdôležitejšie 

pri podpore a usmerňovaní detskej hry.   

1. Všetky deti a mladí ľudia sa potrebujú hrať. Potreba hry je vnútorne daná. Hra je biologickou, 

sociálnou a psychologickou nevyhnutnosťou a je dôležitá pre zdravý vývoj a pocit pohody 

jednotlivcov i spoločenstiev.  

2. Hru si jej účastníci vyberajú na základe slobodného rozhodnutia, osobne ju usmerňujú a 

ovplyvňujú svojimi vnútornými motiváciami. Deti a mladí ľudia určujú a kontrolujú náplň hry a 

taktiež v rámci toho regulujú svoje zámery, záujmy a nápady, a to vlastným spôsobom a z 

vlastných dôvodov. 

3. Hlavnou úlohou a podstatou voľnej hry je podpora a podnecovanie procesu hry, čo by malo byť 

hlavným indikátorom pri vývoji stratégie, tréningového procesu a vzdelávania ohľadom voľnej 

hry.  
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4. Herný proces je pre playworkerov prioritou a playworkeri sa oň zasadzujú, keď agenda voľnej hry 

koliduje so záujmami a agendami ostatných pedagogických pracovníkov. 

5. Úlohou playworkera je podpora detí a mladých ľudí pri vytváraní priestoru, kde sa chcú hrať.  

6. Playworkerove reakcie na hru sú založené na solídnom a modernom poznaní herného procesu a 

zodpovedajúcich skúsenostiach z praxe. 

7. Playworkeri sú si vedomí vlastného vplyvu na herný priestor a taktiež vplyvu účastníkov hry na 

nich samotných. 

8. Playworkeri si môžu určiť, akým spôsobom budú zasahovať do prirodzeného priebehu hry, no 

vždy by mali myslieť na to, že deťom musia poskytnúť čo najväčší priestor na rozširovanie 

herných možností. Playworkerova stratégia musí vybalansovať potenciálna riziká s vývojovými 

výhodami hry a bezpečným pocitom pohody detí.  

Video s názvom The Playwork Principles – “why we do what we do” si môžete pozrieť tu 
https://www.youtube.com/watch?v=-VGq83lPPn86   

 

1.4 Čo nájdete v príručke 

2. kapitola, Hra na školách 

Táto kapitola poskytuje náčrt stratégií a informácie týkajúce sa hernej praxe na školách v každej z našich 

partnerských krajín. Uvedené informácie považujeme za veľmi užitočné pre tých, ktorí by radi získali 

označenie „Škola otvorená hrám.“ Druhá kapitola poskytuje tiež základný prehľad medzinárodných 

organizácií, ktoré sa zasadzujú o podporu hier na školách.  

3. kapitola, Kritérium kvality č. 1: Vedenie školy podporuje detskú hru 

Táto kapitola podčiarkuje dôležitosť správneho prístupu vedúcich školských pracovníkov, ktorí herné 

postupy môžu podporovať zo strategického i operačného aspektu. Zaoberá sa tiež zapojením ostatných 

zložiek školy do procesu a aplikovaním celoškolského prístupu. 

4. kapitola, Kritérium kvality č. 2: Škola disponuje písomným vyhlásením o podpore herného modelu 

Táto kapitola do podrobností rozoberá proces prípravy písomného vyhlásenia o potrebe získania statusu 

„Škola otvorená hrám“ a tiež popisuje, čo by vyhlásenie malo obsahovať. Následne načŕta určité teórie o 

hre a zameriava sa aj na dôležitosť časových a priestorových možností, ktoré škola dokáže na hru 

poskytnúť, a v neposlednom rade sleduje tému rizík pri hre.  

4. kapitola: Kritérium kvality č. 3: deti majú dostatok času na hru 

Táto kapitola sa začína pohľadom na Všeobecný komentár k Článku 31 Dohovoru OSN o právach dieťaťa 

a prednostne sa zameriava na rolu škôl pri vytváraní dostatočných časových možností na hru počas 

školského dňa. Ďalej sa venuje dôležitosti časovo rozšírených prestávok na hru a dôležitosti 

rešpektovania hry ako základnej potreby v živote mladých ľudí. Prehľad zakončuje popisom 

pedagogických postupov založených na hre a hodnoty, ktorú hra do života detí i školy prináša.   

6. kapitola: Kritérium kvality č. 4: deti majú dostatok miesta na hru 

Kapitola začína úvodom do teórií priestoru, dôležitých pri správnom výbere priestorov na hru. Opisuje, 

 
6 VIPER - ‘Volunteers in Playwork (Dobrovoľníci voľnej hry) – projekt Employment Routes (2013-2015) 

https://www.youtube.com/watch?v=-VGq83lPPn8
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ako priestor funguje a taktiež rozvíja myšlienku, že priestor je produktom ľudskej činnosti a nielen danou 

fyzickou entitou. Následne dáva do pozornosti myšlienku afordancií (predmetov alebo prostredí 

fungujúcich vo vzťahu k organizmu, ktoré nemajú vnútorne určenú funkciu, ale svojou povahou nabádajú 

človeka/používateľa k určitej činnosti) a taktiež teóriu voľných častí. Pri výbere a mapovaní priestoru sa 

ponúkajú dva prístupy, ktoré neskôr pomôžu pri dokumentácii toho, ako škola spĺňa Kritériá kvality. 

Kapitolu uzatvárajú doposiaľ známe fakty a predstavy o tom, ako navrhnúť a zrealizovať efektívne a 

obohacujúce herné prostredie. 

7. kapitola: Kritérium kvality č. 5: Kultúrne nastavenie školy podporuje detskú hru 

Kapitola sa opätovne zaoberá dôležitosťou celoškolského prístupu pri uplatňovaní herných stratégií a 

celkovým prínosom hry. Následne podrobnejšie rozoberá koncept voľnej hry vo vzťahu práce s deťmi 

počas určených prestávok na hru, predovšetkým problematiku zásahov do hry, umelého ovplyvňovania a 

napätia, ktoré tieto koncepty spôsobujú  

8. kapitola: Užitočné zdroje 

Záverečná kapitola ponúka zoznam zdrojov, s ktorými sa stretnete v príručke, a taktiež podrobný zoznam 

použitých odkazov.  

Hoci pri prechode na model Školy otvorenej hrám je možné zo začiatku využívať túto príručku, samotná 

príručka nedokáže nahradiť profesionálne školenia pre zamestnancov školy - viac informácií o školeniach 

vo svojej krajine na našej webovej adrese7. Prostredie každej školy je navyše odlišné a každé má svoje 

osobité špecifiká, čo sa týka herných možností a prekážok. Aktivity, zdroje, stratégie a odborné vedenie 

je potrebné prispôsobiť kontextu všeobecného smerovanie a hodnotového zamerania školy. Jednoducho 

povedané, využívajte a prispôsobujte si to, čo je pre vás užitočné, sledujte všeobecné zameranie 

príručky, no robte veci po svojom.  

 

 
7 http://playfriendlyschools.eu/ 

http://playfriendlyschools.eu/
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2. kapitola: Hra vo Veľkej Británii  

2. 1 Slovensko 

Najjednoduchšie by bolo skonštatovať, že hra v škole na Slovensku nemá samostatné miesto, avšak toto 

tvrdenie by bolo veľmi zjednodušujúce. V samotnom školskom systéme vzdelávania nachádzame snahu 

o uplatňovanie aktivizujúcich metód využívajúcich hru ako metódu učenia sa, niektoré školy podporujú hru 

žiakov a študentov počas prestávok a po vyučovaní a napokon formálny systém vzdelávania tradične 

dopĺňa relatívne bohatý systém výchovy vo voľnom čase, ktorý je charakteristický neformálnosťou, 

rozvíjaním záujmov detí a mladých ľudí a rozmanitými organizovanými a neorganizovanými voľnočasovými 

aktivitami. Z uvedeného vyplýva, že hra má na slovenských školách priestor, avšak tento väčšinou nie je 

formalizovaný, zvlášť pokiaľ sa na problematiku pozeráme z pohľadu hnutia voľnej a neorganizovanej hry, 

ktorého najsilnejších stúpencov nájdeme vo Veľkej Británii.  

Využívanie hry a hravého prístupu ako aktivizujúcej metódy na vyučovaní je najsilnejšie prítomné na prvom 

stupni základnej školy, s vyššími ročníkmi a narastajúcim vekom žiakov a študentov, sa zmenšuje. Hoci 

hrové, tvorivé a aktivizujúce prístupy vo vzdelávaní a na vyučovaní sú súčasťou vysokoškolskej prípravy 

študentov pedagogiky, nie všetci ich v praxi uplatňujú, resp. ich uplatňovanie je v rôznej miere. Závisí to 

od samotnej osobnosti učiteľa, jeho štýlu práce, uvedomenia si významu a prínosu tohto prístupu, jeho 

pedagogických zručností. Nemalý vplyv na to má aj samotné prostredie a štýl práce v celej škole – najväčšiu 

tendenciu využívať hrový prístup majú školy, ktoré uplatňujú tzv. inovatívne resp. alternatívne prístupy vo 

výchove a vzdelávaní.  

Dôležitým miestom v rozvrhu školského dňa, kedy môže na slovenských školách dochádzať k hre sú 

prestávky a čas po vyučovaní. Prístup škôl je rôzny – od striktného, konzervatívneho prístupu, ktorý chápe 

prestávku predovšetkým ako čas na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu až po aktívne vytváranie 

podmienok pre oddych, hru a socializáciu sa žiakov a študentov. V rámci niektorých škôl tak v triedach 

fungujú relaxačné kútiky či oddychové zóny a triedy. Niektoré školy majú zabehnutý systém tzv. aktívnych 

prestávok, kedy sa žiaci a študenti môžu hrať – zapožičať si rôzne hry ako stolný futbal, prenosné koše na 

basketbal, stolný tenis či gumu na skákanie alebo, zvlášť v priaznivom počasí, môžu tráviť čas vonku na 

školskom dvore – oddychovať alebo sa hrať či športovať. Taktiež na školách vznikajú klubovne, 

predstavujúce bezpečný priestor, kde žiaci a študenti môžu tráviť čas po vyučovaní v hre a aktivitách, ktoré 

si sami organizujú. Niektoré školy taktiež umožňujú žiakom a študentom využívať školský dvor pre hru, 

šport a voľnočasové aktivity, ktoré si sami po vyučovaní organizujú.  

Slovensko má bohatú históriu výchovy vo voľnom čase, ktorá bola zabezpečovaná predovšetkým školami, 

ďalšími zariadeniami v systéme školstva (napr. centrum voľného času, školské stredisko záujmovej 

činnosti, základná umelecká škola a pod.) a organizáciami občianskej spoločnosti – mimovládnymi 

neziskovými organizáciami. Najväčším priestorom pre voľnú a neštruktúrovanú hru po vyučovaní v škole 

je čas, ktorý trávia niektorí žiaci prvého stupňa v školskom klube detí. Oddych, regenerácia, hra, záujmové 

aktivity sú hlavnou náplňou ich poslania a činnosti. Uvedené činnosti sa odohrávajú tak v klubovniach ako 

aj v areály školskej záhrady. Okrem toho školy ponúkajú aj starším žiakom a študentom rozličné záujmové 

krúžky a voľnočasové aktivity, v ktorých hra, resp. hravý prístup je vedúcim princípom mnohých činností 

a aktivít.  

Napriek vnímaným a pozitívnym posunom v podpore hry žiakov a študentov na školách na Slovensku, stále 

prevláda prístup, že škola je miestom výchovy a vzdelávania, kde panuje relatívne prísny rozvrh, poriadok 
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a hierarchia, do ktorého voľná, neštruktúrovaná a neusmerňovaná hra veľmi nepatrí a nepasuje. Situácia 

sa však postupne zlepšuje a mení vďaka nasadeniu osvietených a aktívnych riaditeľov a riaditeliek, učiteľov 

a učiteliek a niekedy aj zriaďovateľov škôl/samospráv, rodičov, či samotných detí a mladých ľudí – 

predovšetkým prostredníctvom žiackych školských rád, ktoré zastupujú záujmy žiakov školy.  

V neposlednom rade túto situáciu pozitívne ovplyvňujú rozličné inovatívne či alternatívne prístupy 

k výchove, vzdelávaniu, učeniu sa a spravovaniu školy. V poslednom období sú hýbateľmi pozitívnych 

zmien vedecké poznatky z neurobiológie – väčšie poznanie a pochopenie toho, ako sa mozog detí 

a mladých ľudí učí, aké sú ich prirodzené vývinové potreby a ako ich napĺňaniu napomôcť. Hra, pohyb 

a príroda sú v tomto smere mocnými podporovateľmi rozvoja a napredovania detí a mladých ľudí, preto 

veríme, že postupne bude pozitívnych príkladov pribúdať. 

 

2.2 Veľká Británia  

V roku 2019 správa s názvom ‘Playtime Matters’ (Na hre záleží - pozn. prek.) 8 opätovne zdôraznila 

skutočnosť, že tesná nadpolovičná väčšina (51%) skúmaných prvých tried na školách má odporúčaných 

60 minút  alebo viac vyčlenených denne na hru (čo sa týka hry vonku i prestávok). Znepokojujúcich 16% 

(každá šiesta škola) má na hru menej ako 30 minút. Vo Veľkej Británii majú pred sebou nepochybne dlhú 

cestu, čo sa týka klesajúceho času určeného na hru. O zvýšenie jeho kvality sa za posledných dvanásť 

rokov zasadili mnohé iniciatívy, pričom niektoré uvádzame v nasledujúcom prehľade. 

2.2.1 Hra s voľnými časťami 

V Anglicku bol v roku 2006 spustený program BIG Lottery Playful Ideas, operujúci na začiatku s čiastkou 

16 miliónov libier, a pomohol playworkerom v získaní väčšej vážnosti a dôležitosti pri komunikácii so 

školami a úradmi. Projekt Scrapstore Play Pod9 následne predstavil koncept „voľných častí“ a angažoval 

sa v jeho uplatňovaní pri reorganizácii detských ihrísk. Voľné časti sú bežne dostupnými predmetmi bez 

bližšie špecifikovaného využitia, napríklad kartónové rolky, pneumatiky, siete, povrazy, debničky a 

odpadkové koše, rozširujúce možnosti hry. Bližšie neurčená funkcia týchto predmetov znamená, že deti 

nie sú pri ich využívaní akýmkoľvek spôsobom obmedzované, čo umožňuje deťom každého veku, 

pohlavia a rozličných schopností slobodne sa zahrať a socializovať.10  Voľné časti väčšinou zamestnanci 

školy zamykajú v prepravných kontajneroch alebo kôlňach a program poskytuje školám podporu pri 

zavádzaní nových metód a herných postupov do výuky. Herný prístup sa rozšíril do 307 základných škôl 

od Cornwallu až po Orkneje a naďalej umožňuje približne 73 536 žiakom hrať sa s predmetmi 

označovanými ako voľné časti, skvalitňujúcimi ich voľnočasové zážitky. Projekt sa stal inšpiráciou aj pre 

iné podobné modely. Jedným z nich je East Lothian’s Loose Part Play v Škótsku.11 

2.2.2 Outdoor Play and Learning 

Outdoor Play and Learning (OPAL) úspešne spolupracoval s viac než 300 zahraničnými i britskými 

školami. Ide o mentorský program pomáhajúci školám v zlepšení herného prístupu a funguje na báze 

 
8 Prisk, C. (2019) Playtime Matters, Londýn: Semble, https://outdoorclassroomday.org.uk/resource/playtime-

matters-report/  
9 https://www.playpods.co.uk  
10 Myšlienku “voľných častí”, založenú na prácach umelca Simona Nicholsona, podrobnejšie opisujeme v 6. 

kapitole 
11 http://elpa.org.uk/loose-parts-play/  

https://outdoorclassroomday.org.uk/resource/playtime-matters-report/
https://outdoorclassroomday.org.uk/resource/playtime-matters-report/
https://www.playpods.co.uk/
http://elpa.org.uk/loose-parts-play/
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osemnásťmesačného cyklu, počas ktorého podporuje zmenu myslenia a celej školskej kultúry vo vzťahu k 

hrám. Pri vývoji Kritérií kvality sme v mnohom vychádzali z práce projektu OPAL, pričom zakladateľ tohto 

projektu, Michael Follett, bol naším oficiálnym poradcom.12 

2.2.3 Taking Outdoor Play Seriously (TOPS) 

Play Board Northern Ireland, mimovládna organizácia podporujúca detskú hru v Severnom Írsku, začala 

školám udeľovať ceny TOPS. TOPS je systematickým procesom preverovania a skvalitňovania detských 

zážitkov pri hre a zameriava sa na podporu základným škôl pri prehlbovaní poznatkov a odborných 

znalostí ich zamestnancov s cieľom vytvoriť vhodné prostredie pre hru, v ktorom sa deti budú môcť 

zabávať a rozvíjať.13 

2.2.4 Využitie školských ihrísk mimo vyučovania                     

V roku 2010 waleská vláda zaviedla tzv. Povinnosť dostatku hry (Play Sufficiency Duty) ako súčasť 

Opatrení na podporu detí a rodín. Táto vyhláška kladie zákonnú povinnosť miestnym samosprávam, aby 

deťom na školách zabezpečili (nakoľko prax umožňuje) dostatočné možnosti tráviť voľný čas hrou. Ako 

súčasť svojej podpory Povinnosti dostatku hry predstavila waleská mimovládna organizácia Play Wales 

balíček na podporu učiteľov, miestnych samospráv a organizácií, prostredníctvom ktorého zúčastneným 

stranám procesu ukazuje, ako môžu efektívne spolupracovať na sprístupnení priestorov školských ihrísk 

pre miestne deti aj po vyučovaní 14.  

Na stránkach organizácií Play England15, Play Wales, Play Scotland16 a Play Board Northern Ireland17 

existuje množstvo užitočných dokumentov, ktoré môžu školy aj iné inštitúcie využiť pri snahe dozvedieť 

sa viac o detskej hre. 

2.2.5 Pod drobnohľadom: budúci vývoj vo Veľkej Británii 

Ofsted, Úrad pre štandardy vzdelávania, detské služby a znalosti nedávno predstavil nový inšpekčný 

rámec, ktorý vstúpil do platnosti v septembri 2019. Amanda Spielmanová, hlavná školská inšpektorka, by 

podľa vlastných slov bola rada, keby sa školy nebáli klásť deti na prvé miesto, pretože následne budú 

odmeňované za podporu svojich žiakov. Ide o vítanú zmenu oproti prílišnému dôrazu na akademické 

výsledky, a to aj na úkor celistvejšieho zážitku zo školského prostredia. Nový inšpekčný rámec obsahuje 

štyri kategórie (Kvalita vzdelávania, Správanie a postoje, Osobnostný rozvoj, Vedenie a manažment). 

OPAL18 ukázal (v tabuľke nižšie), ako zlepšovanie herných možností môže pomôcť školám splniť tri z 

týchto kritérií: 

 
12 https://outdoorplayandlearning.org.uk/  
13 https://www.playboard.org/tops-award-2018-limavady-central-primary-school/ 
14 http://www.playwales.org.uk/eng/schoolstoolkit  
15 http://www.playengland.org.uk/  
16 https://www.playscotland.org/ 
17 https://www.playboard.org/ 
18 https://outdoorplayandlearning.org.uk/the-opal-primary-programme/  

https://outdoorplayandlearning.org.uk/
https://www.playboard.org/tops-award-2018-limavady-central-primary-school/
http://www.playwales.org.uk/eng/schoolstoolkit
http://www.playengland.org.uk/
https://www.playscotland.org/
https://www.playboard.org/
https://outdoorplayandlearning.org.uk/the-opal-primary-programme/
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2.2.6 Hra a riziko           

Spojené kráľovstvo dávnejšie začalo prijímať kroky, aby sa zbavilo nálepky mimoriadne ochranárskej 

spoločnosti, no stále je pred ním kus cesty. Amanda Spielmanová z Ofstedu osobitne zdôraznila, že na 

britských školách cíti zvýšený odpor voči riziku v akejkoľvek forme a tento odpor ilustrovala na príklade 

tak trochu ”strelených” opatrení19, napríklad že deti musia počas výletov nosiť reflexné vesty. V roku 

2018 vyhlásila, že inšpektori organizácie Ofsted podstúpia školenie, na ktorom sa zoznámia s pozitívnymi 

i negatívnymi aspektmi rizika v školskom prostredí. 

Inšpekcie majú tendenciu stavať sa odmietavo voči rizikám, ak nepodstúpia špeciálny tréning, pri ktorom 

začnú vnímať rovnováhu medzi bezpečnosťou detí a výhodami hravého spoznávania sveta. Učíme ich 

najmä získať odstup a povedať si: „Je v poriadku, ak existuje riziko, že sa deti potknú a do niečoho 

narazia…“ Neposielame predsa dvojročné deti na prechádzku po útesoch. 

Názor Amandy Spielmanovej dokazuje, že Veľká Británia sa pomaly pridáva ku krajinám, kde sa 

pedagógovia i vládni zástupcovia domnievajú, že ochranárske prístupy vo výchove zašli priďaleko. Vzťahy 

medzi hrou a rizikom sú do hĺbky rozpracované v manuáli Výboru pre zdravie a bezpečnosť z roku 201220. 

„Zvládanie rizík v kontexte hry“21 je hodnotným dokumentom určeným predovšetkým pre tých, ktorí sú 

zodpovední za prijímanie:  

stratégie, ktorá zahŕňa manažovanie rizík a uvedomuje si, že riziko okrem negatívnych stránok prináša i 

nezanedbateľné výhody. Manuál sa zameriava na pomoc pedagógom a iným pracovníkom 

zaoberajúcim sa herným procesom dosiahnuť dve veci - poskytnúť deťom a mladým ľuďom zaujímavú 

výzvu, fascinujúce herné možnosti a zároveň zabezpečiť, že nie sú vystavené neprijateľnému riziku. 

 

 
19 https://www.gov.uk/government/speeches/ofsteds-chief-inspector-writes-about-safety-culture-in-schools 
20 http://www.hse.gov.uk/entertainment/childs-play-statement.htm  
21 http://www.playengland.org.uk/media/172644/managing-risk-in-play-provision.pdf  

https://www.gov.uk/government/speeches/ofsteds-chief-inspector-writes-about-safety-culture-in-schools
http://www.hse.gov.uk/entertainment/childs-play-statement.htm
http://www.playengland.org.uk/media/172644/managing-risk-in-play-provision.pdf
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3. kapitola: Kritérium kvality č. 1: Vedenie školy podporuje 

detskú hru 
 

Kritérium kvality č. 1: Vedenie školy podporuje detskú hru 

1.1 Poverenie osoby zodpovednej za vykonávanie strategických zmien s cieľom zlepšiť a udržiavať 

kvalitu detskej hry na škole 

1.2 Poverenie osoby zodpovednej za vykonávanie činností zameraných na zlepšenie a udržiavanie 

detskej hry na škole 

 

Skúsenosti zo spolupráce s britskými školami ukazujú, že najdôležitejším faktorom ovplyvňujúcim úspech 

a trvácnosť zmeny je efektívne vedenie vo vzťahu k prijímaniu opatrení a ich implementácii. Premena na 

Školu otvorenú hrám nie je vždy ľahká a môže určitý čas trvať. Potrebuje najmä silné vedenie, schopné 

získať podporu zo strany žiakov, rodičov, zamestnancov školy a iných zainteresovaných osôb. Škola 

potrebuje niekoho, kto dokáže viesť a udržiavať strategické zmeny a kto taktiež dokáže vykonávať 

operačnú stránku vecí. 

 

3.1 Prečo je dôležité mať strategické i operačné vedenie 

Hoci sa školská hierarchia môže naprieč jednotlivými zariadeniami a krajinami líšiť, všade v istej forme 

rozoznávame ľudí zodpovedných za tvorbu stratégií a ľudí zodpovedných za uplatňovanie vecí v praxi. 

Niekde je riaditeľ či vysoko postavený pedagóg zodpovedný za oboje, no často mu zástupca alebo iný 

významnejší učiteľ pomáha.  

V prvom rade je dôležité mať niekoho, kto bude zodpovedný za prijímanie strategických zmien 

zameraných na zlepšenie a udržanie kvality herných možností na škole. V ideálnom prípade je to 

predseda učiteľského zboru, no ak to nie je možné, malo by ísť o podobne skúseného pedagóga. Tento 

človek musí chápať dôležitosť hry v živote detí a aktívne sa zasadzovať o jej postavenie v kontexte 

školskej kultúry. Musí byť tiež zárukou, že škola pri tvorbe stratégie konzultuje svoje kroky so žiakmi, 

všetkými zamestnancami (pedagogickými i nepedagogickými, vrátane zamestnancov kuchyne, školníka, 

úradníkov a iných), rodičmi/poručníkmi a inými zainteresovanými osobami. Tento človek je zodpovedný 

za pravidelné správy o priebehu zmien a úspešnosti opatrení. 

Ak vedenie školy neurčí človeka s podobnými kompetenciami, podporovatelia herných postupov čoskoro 

zistia, že musia pravidelne odôvodňovať správnosť a dôležitosť svojich postupov a hra bez podpory bude 

musieť v konečnom dôsledku ustúpiť zdanlivo naliehavejším problémom, napríklad dôrazu na dobré 

študijné výsledky, preverovaniu zručností, polročným testom alebo dokonca dodatočným matematickým 

príkladom (keďže učiteľ zistí, že ak chce, dokáže pre svoj predmet získať viac času). Skúsenosť tých, ktorí 

podporujú herné postupy poodhalila, že toto je jeden z častých dôvodov, prečo snaha danej inštitúcie 

napriek nepopierateľne dobrým úmyslom zlyháva.  
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Obohatenie školskej kultúry a atmosféry o výhody hry je prednostne kolektívnou činnosťou. Nie je 

dôležité hru podporovať len zo strategického hľadiska, musí sa stať aj súčasťou každodennej agendy 

vedenia školy, čo sa odzrkadľuje napríklad v tvorbe rozvrhu. 

Zároveň je však dôležité mať niekoho, kto bude zodpovedný za praktické vykonávanie zmien s cieľom 

zlepšiť a zveľaďovať kvalitu herných možností na škole. Tento človek je zodpovedný za operatívny chod 

prijímanej stratégie - ide najmä o tvorbu a uplatňovanie rozhodnutí týkajúcich sa tvorby a vybavenia 

priestoru určeného na hru, ďalej podporu personálu prideleného k deťom (vrátane školení a 

profesionálneho rozvoja), dokumentáciu procesov a záznam o tom, ako škola postupuje na ceste k 

získaniu označenia Škola otvorená hrám, atď. Je dôležité, aby sa tento človek nachádzal dostatočne 

vysoko v kompetenčnej hierarchii školy a dokázal prijímať a uplatňovať opatrenia. Taktiež by malo ísť o 

nadšeného podporovateľa hry organizovanej deťmi, dobre informovaného a zaškoleného v oblasti 

detských potrieb. 

 

V niektorých menších školách môže nastať situácia, že za tvorbu stratégií a ich uplatňovanie je 

zodpovedná jedna a tá istá osoba. V takomto prípade školám odporúčame, aby poverili ďalšieho 

zamestnanca podporou tohto človeka a zabezpečili tak dostatočnú kvalitu, kontinuitu a stabilitu. Ďalším 

častým dôvodom zlyhania sú prípady, keď máš škola len jediného podporovateľa herných postupov a po 

odchode tohto človeka nemá prázdne miesto kto zaplniť, čím zväčša zaniká podpora herných postupov.  

 

3.2 Dôležitosť celoškolského prístupu 

Hoci podpora vedenia je pri snahe stať sa Školou otvorenou hrám veľmi dôležitá, najpodstatnejším 

faktorom v celom procese je celoškolský prístup. To znamená, že dôležitosť hry by mali chápať všetky 

zložky fungujúce v škole (vrátane nielen učiteľov, ale aj ostatného personálu), čím dosiahneme, že hre je 

prisudzovaná určitá hodnota a škola vytvára hernému prístupu priaznivé prostredie.  

Cohen spoločne so svojimi kolegami tvrdí, že: 

takzvanú školskú klímu výrazne ovplyvňujú skúsenosti jednotlivých protagonistov diania na škole, reflektuje 

normy, ciele, hodnoty, medziľudské vzťahy, výučbu i vzdelávaciu prax, charakter organizačnej 

štruktúry… klíma v sebe zahŕňa normy, hodnoty a očakávania, ktoré pomáhajú ľuďom v zvyšovaní 

sociálneho cítenia a podporujú emočný i fyzický pocit bezpečia. Zúčastnení sa následne cítia užitoční a 

rešpektovaní. 22  

Presadzujú taktiež názor, že uvoľnenejšia a príjemná školská atmosféra pozitívne vplýva na študijné 

výsledky žiakov.  

Pre atmosféru alebo školskú klímu otvorenú herným postupom je dôležité, aby sa vnímaná hodnota hry 

dostala medzi normy, hodnoty a v konečnom dôsledku i praktiky väčšiny členov školskej komunity, čo je 

jeden z častých problémov zlyhania celého procesu. Medzi školami i jednotlivými krajinami existujú v 

 

22 Cohen, J.; McCabe, L.; Michelli, N. M.; Pickeral, T. (2009): School Climate: Research, Policy, Practice, and 

Teacher Education, Teachers College Record, 111(1), s. 182 
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tomto ohľade veľké rozdiely, no nikoho zrejme neprekvapí, že pre väčšinu škôl je hra niečím, čo sa 

dostáva na rad až po vyučovaní vo forme odmeny, a že odopieranie alebo zákaz hry sa používa ako trest.  

Aj tá najlepšia snaha vedenia zlyhá, ak medzi zamestnancami existujú ľudia s podobným prístupom. 

Koncept hry tým pádom stratí dôveryhodnosť aj v očiach žiakov - deti pozorne vnímajú, kto sa ako stavia 

k herným postupom a zníženie morálky môže výrazne ovplyvniť úspešnosť celého procesu.  

Školské procesy a strategické dokumenty by mali tiež vyzdvihnúť hodnotu hry a náležitým spôsobom ju 

odkomunikovať všetkým zamestnancom i žiakom, ich rodičom a pod. Bez jasne formulovaných zásad a 

spísaných stratégií sa stáva, že najaktívnejší rodičia väčšinou prevezmú úlohu tvorcov pravidiel a získajú 

najväčší vplyv. Mnohí učitelia tak potom nedovolia deťom hrať sa spôsobom, pri ktorom sa zašpinia, 

pretože sa obávajú, že mnohých rodičov by to nahnevalo. Ak škola vo svojich dokumentoch jasne napíše, 

že pri niektorých činnostiach sa deti môžu zašpiniť a rodičia musia poskytnúť deťom vhodné oblečenie 

alebo toto riziko prijať, tlak rodičov na presadzovanie vlastných pravidiel sa výrazne zníži. Na druhej 

strane si však školy musia uvedomiť, že niektoré rodiny nemajú dostatok prostriedkov a nemôžu si 

dovoliť viac než jednu školskú uniformu, a mali by preto zvážiť zabezpečenie vhodného vonkajšieho 

oblečenia ako súčasti „prístupu k hre“, čo rozoberáme v sekcii 4.4. 

Školské činnosti by mali taktiež podporovať hru na viacerých úrovniach. Herné postupy možno aplikovať 

v priebehu vyučovacích hodín (čomu sa venujeme v časti 5.4) alebo špeciálne vyčleneného dňa (časť 5.5), 

pedagógov podporujúcich hru môže škola oceňovať a klásť za pozitívny príklad, materiály a nástroje 

potrebné na hru môže sprístupňovať čoraz širšiemu okruhu záujemcov, na všetko je potrebný len 

pozitívnejší prístup k smiechu a radosti
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4. kapitola: Kritérium kvality č. 2 - Škola disponuje písomným 

vyhlásením o podpore hry  
 

Kritérium kvality č. 2: Škola disponuje písomným vyhlásením o podpore hry 

2.1. Máme písomné stanovisko ohľadom nášho chápania hry a jej hodnoty, popisujeme v ňom dôležitosť 
hry organizovanej deťmi 

2.2. Do tvorby vyhlásenia sa nám podarilo zapojiť celú školskú komunitu  

2.3. Vyhlásenie svedčí o tom, akým spôsobom sa škola zaväzuje k podpore detskej hry a vytvoreniu 
dostatočných časových a priestorových možností na hru 

2.4. Vyhlásenie tiež ilustruje, ako škola dokáže sprístupniť časové a priestorové možnosti hry všetkým 
deťom bez rozdielu (chlapcom i dievčatám, hendikepovaným deťom, deťom z rôzneho sociálneho, 
rodinného, kultúrneho prostredia) a ako sa dokáže vyrovnať s nástrahami počasia 

2.5. Škola vo vyhlásení jasne vyjadruje svoje stanovisko ohľadom rizík a rovnováhy rizika a výhod hry.  

2.6. Vyhlásenie popisuje, ako škola pristúpi k rozvoju chápania hry a podpore pozitívnej mentality, a to 
prostredníctvom náboru, školení a profesionálneho rozvoja pre zamestnancov i rodičov. 

2.7. Vyhlásenie stanovuje, kto je zodpovedný za strategické a operačné kroky súvisiace so zlepšovaním 
podmienok na hru  

 

4.1 Ideový rámec PARK pre vytvorenie písomného stanoviska 

Ideový rámec PARK sa výrazne inšpiruje užitočným dokumentom od zakladateľa programu OPAL 

Michaela Folletta,23 využívajúceho svoje skúsenosti zo škôl pri podpore herných postupov. Michael 

Follett bol externým poradcom nášho projektu CAPS. Tvrdí, že školy by sa mali v prvom rade snažiť 

zlepšiť svoje nastavenie a kultúru a to za pomoci štyroch princípov - stratégie, dostupnosti, rizika a 

vedomostí. V angličtine sa tieto štyri princípy zmenili na užitočnú skratku: PARK (policy, access, risk, 

knowledge). V tejto príručke si nimi prechádzame v zľahka zmenenom poradí - stratégia, vedomosti, 

dostupnosť a risk.  

Stratégia je zameraná na vytvorenie a publikovanie jasného, odsúhlaseného stanoviska, obsahujúceho 

hodnoty a princípy týkajúce sa hry a vopred určených krokov, ktoré škola plánuje podniknúť na jej 

podporu. Vedomosti sa týkajú dôležitosti školení a profesionálneho rozvoja školského personálu, pokiaľ 

ide o úlohu dospelých pri podpore hry. Dostupnosť má v prvom rade na zreteli sprístupnenie herných 

priestorov pre všetky deti bez rozdielu, a to v akomkoľvek čase a za akéhokoľvek počasie, a v 

neposlednom strane riziko zdôrazňuje, že bez určitej miery rizika neexistuje rozvoj a škola má 

premyslenú stratégiu, ako vybalansovať riziká s výhodami hry. Všetky princípy konceptu PARK sa 

zúčastňujú na tvorbe písomného vyhlásenia. 

 
23 Follett, M. (2016) Making Playtime a Key Part of the School Day!: https://outdoorclassroomday.org.uk/wp-

content/uploads/sites/2/2016/06/ECD-Making-Playtime-a-Key-Part-of-the-School-Day.pdf  

https://outdoorclassroomday.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/ECD-Making-Playtime-a-Key-Part-of-the-School-Day.pdf
https://outdoorclassroomday.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/ECD-Making-Playtime-a-Key-Part-of-the-School-Day.pdf
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4.2 Stratégia 

Vo Veľkej Británii si školy na základe mnohých kritérií vytvárajú vlastné stratégie. V mnohých iných 

krajinách to podobným spôsobom nefunguje a tak Kritérium kvality č. 2 explicitne hovorí o tom, ako by 

školy mali tvoriť písomné stanovisko s cieľom podporiť hru. Písomné vyhlásenie funguje ako interný 

súbor pravidiel pre žiakov, personál školy a rodičov, no taktiež ako externé stanovisko popisujúce 

hodnoty školy, jej záväzky a praktiky. Vyhlásenie by malo zahŕňať hodnoty, princípy a myšlienky, ktoré 

škola uznáva v súvislosti s hernými možnosťami počas školského dňa. 

Písomné stanovisko je zároveň živým dokumentom a môže obsahovať stratégie školy (dlhodobé ciele) a 

akčný plán (detailné kroky popisujúce uplatňovanie stratégií). Hodnoty, princípy a myšlienky slúžia na 

podporu pri tvorbe rozhodnutí a počas procesu premeny na Školu otvorenú hrám sa môžu aktualizovať a 

meniť.   

Proces tvorby vyhlásenia je sám o sebe veľmi dôležitý. Skúsenosť našich kolegov z projektu OPAL 

ukazuje, že škola uspeje len v prípade, že hernému prístupu prispôsobia všetky ostatné zložky fungovania 

školy. Tvorcovia stratégia si musia uvedomiť, kto všetko sa procesu zúčastňuje a ako ich zapojiť do 

premeny školy. Najlepší spôsob je začať už pri tvorbe písomného vyhlásenia. 

4.2.1 Koho sa proces týka?  

Jednoznačne vedenia školy i učiteľov, no okrem pedagógov aj ostatných zamestnancov, ktorí pracujú s 

deťmi - napríklad školníka, upratovačiek, no aj iných zainteresovaných ľudí, napríklad rodičov a 

poručníkov, a v neposlednom rade deti.   

4.2.2 Pár slov k zapojeniu detí 

Mnohé školy majú žiacke parlamenty alebo iné mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa deti zúčastňujú 

na chode školy a rozhodnutiach, ktoré sa ich priamo týkajú, čo je v súlade v článkom 12 Dohovoru OSN o 

právach dieťaťa24. Podobné orgány sú účinnými nástrojmi na zozbieranie poznatkov o tom, čo si vlastne 

deti o herných postupoch myslia. Treba však postupovať opatrne - hoci dbanie na názor detí pôsobí 

demokraticky, existujú určité hranice. Je zrejmé, že podobne „dospelácka“ štruktúra organizácie 

priťahuje len určitý druh detí a demokratický proces má tendenciu zostať dospeláckou záležitosťou. Deti 

taktiež vedia poskytnúť názor na hru len na základe svojich skúseností, málokedy na základe úvahy a už 

vôbec nie na základe štatistík a teórií. A v neposlednom rade vzniká predpoklad, že ak dospelí vypočujú 

názory žiakov, deti sa stanú aj zodpovedné za mnohé rozhodnutia („To vy ste chceli šmykľavku…“), 

pričom zodpovednosť by mala ležať na dospelých. Záujem o názory deti často vyvoláva nerealistické 

očakávania, že deti budú presne vedieť, ako sa budú chcieť hrať, čím sa pozornosť presúva hlavne na 

dizajn a herné náradie. To je často prekážkou spontánnosti a všestrannosti hry. Netreba tiež zabúdať na 

to, že nie každý aspekt našej skúsenosti možno zachytiť prostredníctvom jazyka: spontánnosť, motivácia, 

potešenie a často aj nezmyselnosť hry sa častokrát vyskytujú za hranicou vyjadrovacích prostriedkov a 

teda aj formálnych demokratických procesov. Tým samozrejme nechceme naznačiť, že by sa školy nemali 

spoliehať na činnosť žiackych alebo študentských parlamentov v snahe vypočuť hlas detí. Je ale potrebné 

urobiť viac než len to. 

Táto príručka prichádza s niekoľkými kreatívnymi postupmi založenými na práci s priestorom, ktoré by 

mali pomôcť pedagogickým pracovníkom a zároveň by im mali umožniť, aby sa oslobodili sa od bariér 

 
24 https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention 

https://www.unicef.org/child-rights-convention/what-is-the-convention
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vytváraných jazykovým vedomím (pozri časť 6.6). Postupy sa dajú využiť aj pri práci s deťmi, aby sme 

získali niečo, čomu hovoríme „kolektívna vedomosť“ o pravidlách vzniku herných situácií. Kolektívna 

vedomosť uznáva skutočnosť, že existuje množstvo spôsobov, ako sledovať vznik priestoru a všetky by 

sme mali brať do úvahy, ak pracujeme s celoškolským prístupom. Uvádzame niekoľko príkladov, ako si 

deti hľadajú časové, priestorové a povolené možnosti na hru a ako vnímajú jej spontánny vznik. Mali by 

sa stať základom ďalších úvah, no nie s cieľom presadiť vnímanie dospelého publika. 

● Kreslenie máp:  deti môžu nakresliť mapy hocijakých školských priestorov, no najlepšie je zrejme 

začať vonkajšími. Je podstatné, ako deti kreslia mapy a čo do nimi vnímaného priestoru zahrnú, 

poprípade z neho vylúčia.  Túto aktivitu môžete ďalej rozvinúť tak, že sa spýtate, ako sa v 

predmetných priestoroch hrávajú teraz a ako by sa radi hrali v zmenenom priestore - no 

vyhýbajte sa prílišnému dôrazu na herné náradie, skôr sa sústreďte na činnosti ako napr. beh, 

schovávačka, hra s kamarátmi (pozrite časť 6.5, kde tému rozoberáme podrobnejšie. Je určená 

skôr pre dospelých, no myšlienkové pozadie vysvetľuje podrobnejšie).  

● Fotografovanie/videá: požiadajte deti, aby vyfotografovali alebo natočili miesta, ktoré sú pre ne z 

hľadiska hry dôležité. Môže ísť nielen o miesta, ktoré majú rady alebo sa v nich cítia dobre, ale aj 

o nie veľmi príjemné miesta, ktoré v nich vyvolávajú neistotu, úzkosť, strach atď.. 

● Kresby: podobné ako mapy a fotografie. Môžete žiakom povedať, aby nakreslili miesta, ktoré sú 

pre nich niečím významné. 

● Príbehy: prostredníctvom príbehov sa deti môžu odosobniť od príliš osobného vnímania a 

sprostredkovať svoju skúsenosť s priestorom slobodnejšie. 

● Využite divadelné situácie: rovnako ako pri príbehoch môže divadelný prístup poskytnúť širší 

záber, čo sa týka získavania poznatkov, ako deti vnímajú spontánny vznik hry.  Publikácia z nášho 

predchádzajúceho projektu ARTPAD (taktiež súčasť programu Erasmus Plus) rozoberá 

problematiku podrobnejšie.25 

4.2.3 Na čo by sa malo vyhlásenie zameriavať?  

Vyhlásenie by malo obsahovať aj chápanie školy, čo sa týka povahy a hodnoty hry, a malo by vyjadrovať 

svoju podporu a rešpekt hre organizovanej samotnými deťmi. Je dôležité rozlišovať medzi takto 

organizovanou hrou a aktivitami, ktoré podliehajú usmerneniu dospelých, hoci vo svojej podstate môžu 

byť založené na hre. Oba postupy sú dôležité, no počas „času na hru“ (určené denné úseky, počas 

ktorých nie sú na deti žiadne iné nároky) by sa mal klásť dôraz na voľnú hru, neovplyvňovanú priamo 

dospelými. 

Stanovisko by malo tiež jasne popisovať, ako škola vytvára časové a priestorové možnosti na hru a čo 

všetko škola žiakom dovoľuje. Stanovisko vysvetľuje, ako pristupuje k výberu úsekov určených na hru, 

kedy už na žiakov nie sú kladené žiadne ďalšie požiadavky a popisuje, aké kroky k tomu podniknúť. Musí 

taktiež obsahovať stať o tom, ako bude hra podporovaná v iných častiach dňa (napríklad hravé 

pedagogické postupy, otvorenosť hrám počas štandardne vyučovacích časov). Mala by sa taktiež zamerať 

na problematiku dostupnosti a rizika, o čom hovoríme nižšie.  

 
25 ARTPAD (2017) Best Practice Guide Achieving Resilience Through Play and Drama ponúka teórie tvoriace 

základ spomínaného  konceptu a Tréningová príručka ARTPAD (2018) zase ponúka praktické rady týkajúce sa 
divadelných a iných herných postupov. Oba dokumenty sú dostupné v zdrojovom jazyku na 
http://artpadproject.eu/publications  

http://artpadproject.eu/publications
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4.3 Vedomosti: Uvažovanie o hre 

Táto časť príručky si berie pod drobnohľad rozličné (a často protirečiace) koncepty uvažovania o hre, 

teda čo je to hra, ako vzniká a aké ponúka hodnoty.  Role dospelých pri vytváraní vhodných podmienok 

na hru bližšie rozoberáme v inej časti príručky. Písomné stanovisko školy by malo obsahovať hodnotové a 

principiálne stanoviská ohľadom chápania hry a taktiež spôsob, akým škola bude podporovať svojich 

zamestnancov v profesionálnom rozvoji. 

4.3.1 Čo myslíme pod pojmom hra? 

Výborný akademik zaoberajúci sa hravou pedagogikou Brian Sutton-Smith raz povedal: 

Všetci sa príležitostne hráme a všetci vieme, aký pocit v nás hra vyvoláva. No keď príde na slovné zachytenie 

tohto pocitu a teoretické poučky, odrazu znieme naivne a smiešne. V akademických kruhoch existuje 

málo zhody a veľa rozporov.26  

Nesúlad vzniká najmä preto, lebo ľudia sa nevedia zhodnúť, kde sa nachádza hranica medzi hrou a inou 

činnosťou. Je napríklad pozeranie filmu hrou? Alebo je hra na hudobný nástroj (či už rekreačne, pracovne 

alebo ako súčasť skúšky) hrou? A čo profesionálny šport? 

Iní zase tvrdia, že sa nevieme zhodnúť, aký fenomén vlastne hra je. Filozof Randolf Feezell27 tvrdí, že o 

hre dokážeme uvažovať najmenej piatimi rozličnými spôsobmi: 

● Hra ako správanie alebo činnosť: najčastejší koncept a pravdepodobne aj dôvod, prečo hru 

väčšinou vnímame ako niečo, čo má začiatok a koniec a deje sa na určených miestach.  

● Hra ako postoj, motív alebo mentálny stav: Idea hravosti sa oveľa viac spája s motívmi a 

postojmi než s prostým vnímaním hry ako aktivity a z tejto perspektívy môžeme povedať, že hru 

možno vnímať ako niečo, čo spontánne vytryskne, kedykoľvek na to vzniknú vhodné podmienky, 

či už veľmi rýchlo alebo postupnými, veľmi prozaickými a každodennými spôsobmi. 

● Hra ako forma alebo štruktúra: niektorí si pri študovaní hry všímajú, aké pravidlá vládnu hrám a 

ako hra prebieha. V časti 4.3.2. predkladáme typy hier a herné cykly, pričom sa sústredíme aj na 

to, ako účastníci hry vedia, že to, čo sa práve deje, možno vnímať ako hru (napríklad pri hre na 

bitku alebo podpichovaní). 

● Hra ako zmysluplný zážitok: tento prístup sa zaoberá hodnotou hry, a to v zmysle 

bezprostrednej vnútorne danej hodnoty pre účastníka hernej činnosti, ale aj v zmysle širšie 

vnímaných výhod plynúcich z hry. Dospelí väčšinou prikladali hre detí vlastné významy a za každú 

cenu v nej hľadali skrytý zmysel. Iní argumentujú, že hra má vnútorne danú hodnotu a vzniká 

najmä ako samoúčelná činnosť. Je však užitočné povzniesť sa nad túto jednoduchú dvojpólovú 

perspektívu. 

● Hra ako ontologicky samostatný fenomén: istí ľudia uvažujúci nad povahou hry sa domnievajú, 

že účastníci hry sa nehrajú, ale hra prebieha prostredníctvom účastníkov. Inými slovami, hra je 

fenoménom odlišujúcim sa od individuálnych aj spoločných zážitkov účastníkov hry.  

 
26 Sutton-Smith, B. (199) The Ambiguity of Play, s. 1 
27 Feezell, R. (2010) ‘A Pluralist Conception of Play’, Journal of the Philosophy of Sport, 37, s. 147-165. 
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Je zrejmé, že päť rozličných konceptov vnímania hry značne komplikuje možnosť zadefinovať hru jedinou 

jednoznačnou poučkou. Uvádzame preto tri definície. V odbornej literatúre sa ich nachádza množstvo, 

no tieto majú spoločných hneď niekoľko vecí.  

Prvá definícia pochádza z pera vývojovej psychologičky Catherine Garveyovej. Uvádza zoznam 

nasledujúcich znakov hry a dodáva, že všetkých päť musí byť prítomných, aby sme danú činnosť 

považovali za hru:  

● Hra je príjemná a vyvoláva radosť (nie vždy je však nevyhnutne zábavná); 

● Hra nesleduje vedľajšie ciele (motivácia hry je vnútorná, ide skôr o proces než o výsledok); 

● Hra je spontánna a dobrovoľná (hoci vždy bude obsahovať určité kompromisy a obmedzenia, ako 

popisujeme nižšie); 

● Hra vyžaduje aktívnu účasť zo strany účastníka (tento znak sa často problematizuje - je napríklad 

sledovanie filmu hrou?); 

● Hra má systematické vzťahy s činnosťami, ktoré sa nedajú označiť ako hra. 28  

Posledný znak je pravdepodobne aj najzaujímavejší a zaslúži si trochu viac pozornosti. Catherine 

Garveyová ním má na mysli, že oddeľovanie hry od „vážnych“ činností je nesprávne. Nielenže hra 

pripomína činnosti „naozajstného života“ (hry sú často opisované ako simulované bežné činnosti), ale aj 

výhody hry presahujú pôvodný herný rámec.  

S druhou definíciou prišiel Gordon Burghardt, biológ študujúci hru zvierat. Jeho päť charakteristík hry 

vyzerá nasledovne: 

● Hra má limitovanú bezprostrednú funkciu (ide o správanie „akože“ bez akejkoľvek priamej 

nadväznosti na snahu o prežitie); 

● Hra je spontánna, dobrovoľná a deje sa ako samoúčelná činnosť (sama pre seba); 

● Hra je štruktúrne a časovo odlišná od činností, ktoré napodobňuje (hra na bitku je reálne odlišná 

od skutočnej bitky; do hry môžu vstúpiť prvky iracionality, nie je obmedzovaná skutočnosťou); 

● Hra sa počas obdobia detstva deje opakovane (deti a mláďatá zvierat sa často hrajú rovnakým 

spôsobom, hoci vždy existuje aj určitá miera odlišnosti); 

● Hra sa deje iba v „uvoľnenom prostredí“ (ak sú mláďatá zvierat chronicky vystresované alebo 

ohrozené, pravdepodobnosť hravosti je nízka).29 

Posledná definícia pochádza z britských Princípov Voľnej hry. Hra je definovaná ako: 

dobrovoľne volená činnosť, usmerňovaná a vnútorne motivovaná. Deti a mladí ľudia určujú a kontrolujú 

náplň a priebeh hry, určujú ciele a zámer prostredníctvom svojich inštinktov, nápadov, myšlienok a 

záujmov, hrajú sa nimi zvoleným spôsobom a majú vlastné záujmy.30 

Mnohé tieto charakteristiky sa zhodujú s tými v odbornej literatúre. Myšlienka, že hra je dobrovoľne 

volenou činnosťou, je však možno trochu zidealizovaná a tým pádom problematická, najmä ak si 

uvedomíme, ako sa deti v škole správajú. Každý, kto pozoroval skupiny detí pri hre vie, že pre úspech hry 

vo väčších skupinách je nevyhnutná existencia viacerých „úloh“. Medzi deťmi vznikajú jasne určené 

 
28 Garvey, C. (1977) Play, Cambridge, MA: Harvard University Press. 
29 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press. 
30 For more detail on the Playwork Principles, see chapter 7. 
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vzťahy založené na hierarchii a mnohé deti často musia prijať úlohu, akú im iné deti určia. Princíp hry 

organizovanej samotnými deťmi je však užitočný pri redukovaní vplyvu dospelých, ktorí majú tendenciu 

hru usmerňovať. Kľúčovým princípom Školy otvorenej hrám je ponechanie zodpovednosti za vedenie 

hry deťom. Využívanie hravých pedagogických postupov si však vyžaduje o niečo direktívnejší a 

štruktúrovanejší prístup. 

Myšlienka „dobrovoľne volenej“ činnosti taktiež naznačuje, že ide o racionálne vyhodnocovanie 

možností, no nie vždy ide o tento prípad. Hra je výsledkom všetkých dostupných i nedostupných 

možností, ktoré môžu zahŕňať napríklad dostupné predmety, vlastnosti priestoru, pocity, túžbu po 

skupinovom zážitku, úzkosť či strach zo zákazu, spontánnosť atď. Spontánnosť zároveň vedie k 

nepredvídateľnosti, akýkoľvek impulz môže zmeniť smerovanie a povahu hry a môže dokonca vzniknúť 

hra nová. Ak je spontánnosť a teda aj nepredvídateľnosť kľúčovou črtou hry, ohľadom možnosti výberu 

hry sa natískajú zaujímavé otázky.  Princíp detskej organizácie hry však zostáva základným princípom hry 

na škole.  

Vnímanie hry ako deťmi organizovanej činnosti a nielen ako niečoho, čo si jednotlivé deti sami ľubovoľne 

vyberajú, stojí minimálne za pováženie. Deti (a tiež dospelí) sa pri svojom rozhodovaní riadia motiváciou 

výberu čo najlepších podmienok pre život, v detskom prípade čo najvhodnejších podmienok na hru. 

Nedeje sa tak ale prostredníctvom individuálneho a ničím neobmedzeného rozhodovania - už skôr sme 

mali možnosť vidieť, že podobný opis hry má svoje úskalia. Túžba hľadať čo najvhodnejšie možnosti 

neustále podlieha reálnym podmienkam prostredia a preto aj deti sú určovaní povahy hry výrazne 

ovplyvnené tým, čo majú poruke - či už ide o vlastnosti priestoru, predmety, iných ľudí alebo živočíchy a 

taktiež abstraktné skutočnosti, napríklad kultúru a prístup školy, vedomie etických noriem, možné 

dôsledky atď. Hra vzniká pri prieniku ideálnych a reálnych podmienok a nie je výsledkom vôle a nápadov 

každého individuálneho účastníka. Vzniká pri akejkoľvek príležitosti a preferencie, túžby a schopnosti 

jednotlivých detí sú len jednou zo zložiek, ktoré jej vznik ovplyvňujú. Ide v istom zmysle o potvrdenie 

piateho Feezellovho znaku hry. Znamená to, že ak chcú dospelí podporovať nezávislú hru detí, musia 

osobitne dbať na podmienky, ktoré majú na hru bezprostredný vplyv.  

Hru tiež niektorí opisujú ako zámerné vytváranie neistoty,31 a tiež ako kontrolovanú nespútanosť.32 Často 

je spontánne, príležitostná a chvíľková, vzniká za účelom bezprostredného potešenia. 

Pozorne si všímajte spontánny vznik hry - v supermarkete, v autobuse atď. Zameriavajte sa na drobné 

detaily, ktoré možno aplikovať pri hre v škole. Podobné momenty pomáhajú pri odosobnení sa od 

časových a priestorových vlastnosti hry a umožňujú nám ju vnímať ako činnosť špecificky utváranú 

podmienkami, pričom podmienky vzniku hry sú to, o čo nám ide. Zvyčajne ide o bežné skutočnosti - hra 

je totiž súčasťou každodenného života a jeho situácií, no sú to práve jednoduché každodenné 

skutočnosti, ktoré deťom pomáhajú pri spoznávaní a užívaní života.  

4.3.2 Pozorovanie vzniku hry: Typy hier, herný cyklus 

Typy hier: Hra má množstvo foriem. Ľudia zaoberajúci sa hrou zvierat často rozdeľujú hru do troch 

kategórií - hra s objektami, pohybová hra a drsná alebo kontaktná hra. Iní výskumníci vyzdvihujú 

 
31 Spinka, M., Newberry, R. and Bekoff, M. (2001) ‘Mammalian Play: Training for the unexpected’, The 

Quarterly Review of Biology, 76 (2), pp. 141-168. 
32 Gordon, G. and Esbjorn-Hargens, S. (2007) ‘Are we having fun yet? An Exploration of the Transformative 

Power of Play’, Journal of Humanistic Psychology, 47, pp. 198-222. 
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rozmanitosť herných foriem a opisujú oveľa viac než len tri typy, niektorí dokonca tvrdia, že existujú 

stovky. Výskumník voľnej hry Bob Hughes sa prebral množstvom literatúry zameranej na hru a spísal 

zoznam šestnástich herných typov:33 

● Komunikačný typ (hra so slovami) 

● Kreatívny typ (experimentálna práca s 

materiálmi) 

● Dramatický (vystúpenie) 

● Fantazijný (prežívanie fantastických a 

nereálnych situácií) 

● Objavný (objavovanie vecí, skúmanie 

ich fungovania) 

● Hlboký (vystavenie sa riziku, viac v časti 

4.5) 

● Mimický (predstavy o „skutočnom“ 

svete) 

● Pohybový (fyzický pohyb) 

● Kultivujúci (ovládanie prírodného 

prostredia) 

● Zameraný na objekty (skúmanie 

vlastností predmetov) 

● Retrospektívny (opätovné prežívanie 

minulých období ľudského vývoja) 

● „Hra na“ (hra na členov rodiny) 

● Kontaktný (simulovanie fyzických 

kontaktov) 

● Sociálny (hra na pravidlá) 

● Sociodramatický (dramatické 

stvárnenie scén zo života samotných 

detí) 

● Symbolický (predmet sa stáva 

symbolom niečoho iného). 

 
Iniciatíva Play Scotland prišla aj s balíčkom nástrojov, pomocou ktorých skúmajú schopnosť jednotlivých 

typov hier pozitívne podporiť hru v škótskom vzdelávacom systéme. Balíček je veľmi užitočnou 

pomôckou pre školy, ktoré by sa rady dozvedeli viac o hravých pedagogických postupoch.34 

Herný cyklus: Ďalší dvaja autori zaoberajúci sa konceptom voľnej hry, Gordon Sturrock a Perry Else, 

rozpracovali model chápanie herného procesu, inšpirujúc sa pri tom hĺbkovou psychológiou.35 Hru 

vnímajú ako výraz latentnej povahy a domnievajú sa, že prejavy tejto povahy a schopnosť sa 

prostredníctvom nej hrať poskytujú základ stabilnému duševnému zdraviu a predchádzajú možným 

neurózam v budúcnosti.  Zastávajú názor, že hra prebieha ako cyklus so šiestimi základnými časťami.36 

Cyklus prebieha na úrovni vnútorného sveta detí (vedomie) a taktiež na úrovni vzťahov k vonkajšej 

realite. Počiatočný bod (v angličtine ‘metalude’) je momentom, kedy sa predstavy a fantázie dieťaťa 

transformujú do podoby herného podnetu. Podnet môže byť verbálny alebo neverbálny a spravidla 

funguje ako signál pre iné dieťa alebo dospelého, aby sa pripojil k hre. Herné podnety vznikajú za účelom 

vyvolania reakcie a ak je odpoveďou na podnet súhlas (či už vo forme pripojenia sa k hre alebo 

dostatočnej flexibility a záujmu o predmet alebo prostredie), nasleduje vznik herného rámca. Herný 

rámec vytvára hranicu oddeľujúcu vnútorný svet účastníkov hry od vonkajšieho prostredia a môžu ho 

tvoriť nielen fyzické hranice, pravidlá a rituály, ale aj mimika a gestá (metakomunikácia), ktoré dávajú 

účastníkom hry dostatočne najavo, že ide o hru a nie vážne správanie. Keď sa podnet a súhlas stretnú a 

 
33 Zhrnutie v angličtine možno nájsť tu: https://www.playscotland.org/playful-learning/play-types/  
34 Balíček herných typov pre školy (Play Scotland, 2019): https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-

content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf   
35 Sturrock, G. and Else, P. (1998) The playground as therapeutic space: playwork as healing. (‘The Colorado 

Paper’) 
36 Súhrn vychádza z Lester, S. a Russell, W. (2008) Play for a Change: Play, Policy and Practice – A review of 

contemporary perspectives. 

https://www.playscotland.org/playful-learning/play-types/
https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf
https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf
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vytvoria spolu herný rámec, dochádza k plynutiu hry a účastníci sa naplno ponárajú do hry. Posledným 

šiestym komponentom tohto konceptu  je anihilácia hry, teda moment, kedy sa účastníci hry rozhodnú 

opustiť svoje úlohy a ukončiť herný cyklus. Dospelí nie vždy chápu zákonitosti tohto momentu, vnímajú 

ho ako deštruktívny a chybne nabádajú deti k pokračovaniu v hre.  

Herné podnety taktiež nie sú vždy vnímané ako pozitívne, čo sa týka správania, a to najmä ak sa spájajú s 

prejavmi úzkosti alebo agresie, ktoré nie sú vždy chápané správne. Niektoré deti sa na svoje podnety 

nedočkajú reakcie a súhlasu, čo vedie k úzkostlivej reakcii a opakované vysielaniu toho istého podnetu. 

Sturrock a Else nazývajú tento fenomén pojmom ‘dysplay’. Dospelí a rodičia sú zrejme oboznámenejší s 

pojmom vzdorovité správanie. 

4.3.3 Skúmanie hodnoty hry 

Rozpory v uvažovaní nájdeme nielen pri definíciách a typoch hry, ale aj čo sa týka hodnoty a funkcie hry. 

Gordon Burghardt37 ponúka nasledujúce poučky, vyjadrujúce široké spektrum názorov, súčasných i 

minulých, týkajúcich sa povahy hry a zozbieraných prostredníctvom veľmi stručnej odbornej rešerše:  

Hra je najužitočnejším procesom zlepšovania motoriky, študijných schopností, predstavivosti a vzdelávacích 

pokrokov v priebehu detstva i ranej mladosti. 

Hra je základom každej kreatívnej a objavnej činnosti vrátane umenia a vedy, teda výdobytkov 

„dospeláckeho“ sveta. 

Hra, podobne ako nečinnosť, nie je stratou času, ale vedie aj k zanedbávaniu učenia a práce. 

Hra je len pochabým blbnutím, okrajom šikmej plošiny klesajúcej až k výtržníctvu, gamblerstvu či dokonca 

zločinu. 

Hra je sloboda. 

Hra je šťastným a radostným užívaním života.  

Hra vie byť krutá, provokatívna a neľútostná. 

Hra je základnou formou odpočinku od starostí všedného života.  

Hra je vážnou činnosťou, prostredníctvom ktorej sa možno naučiť umenie vojny (spomeňte si na vojvodu z 

Wellingtonu a jeho výrok, že bitku pri Waterloo vyhrali na ihriskách Etonu).  

Hru podporujú predovšetkým mocní, je prostriedkom odpútania más od vážnych problémov spoločnosti a 

nedostatku kontroly nad rozhodnutiami, ktoré ich priamo ovplyvňujú. 

Hru musia organizovať a kontrolovať vládne inštitúcie alebo iné dospelácke organizácie, aby usmerňovali 

mladých ľudí a priviedli ich na zodpovednú cestu do dospelosti.  

Hra bola do značnej miery zidealizovaná firmami, ktoré ponúkajú produkty skôr úzkostlivým rodičom než 

deťom. 

Herné činnosti veľké firmy zneužívajú, aby mohli produkovať a predávať antisociálne alebo rodovo 

stereotypné hračky a násilné hry, príťažlivé síce pre deti, no bez akejkoľvek spoločenskej hodnoty.  

 
37 Burghardt, G. (2005) The Genesis of Animal Play: Testing the limits, Cambridge, MA: The MIT Press. 
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Hra je podvratná činnosť a popiera princípy štátu. 

Hra je buržoáznym produktom industrializácie a vznikla až po tom, čo bola práca oddelená od bežných 

každodenných činností. 

Hra je zdrojom rituálov a mýtov, prostredníctvom ktorých štruktúrujeme svoj život. Život je v skutočnosti len 

hrou, ktorou sa predierame počas nám vyčleneného času.  

„Dospelácke“ teórie týkajúce sa hry často vyjadrujú skôr túžby dospelých, ako by mala hra vyzerať, a 

nereflektujú skutočné zážitky a skúsenosti detí. Celoživotné štúdium hry priviedlo Briana Suttona-Smitha 

k myšlienke, že akademické vnímanie hry možno rozdeliť na sedem „rétorík“:38  

● Hra ako rozvoj: Z tohto ohľadu je hra kľúčovým mechanizmom pri vývoji detí i mláďat zvierat. 
Tento koncept poskytuje pravdepodobne najrozšírenejší a najuznávanejší model uvažovania o 
hre v Západnej spoločnosti, no ako upozorňuje doktor Sutton-Smith, má len veľmi chabý 
empirický základ a nepodporuje ho dostatočné množstvo dôkazov. 

● Hra ako predstavivosť: Ako už naznačuje svojim názvom, tento koncept (alebo rétorika) vníma 
hru ako prostriedok transformácie, schopný vytvoriť situácie predstierania, improvizácie a 
fantastiky.  

● Hra jednotlivca: Vysvetlenia a zdôvodnenia zamerané na hru ako na „absolútny zážitok“, spájajú 
sa s pohltením, plynulosťou, potešením - ide o vnútornú hodnotu hry pre jej účastníka. 

● Hra ako osud: Tento koncept uvažuje nad hrou ako nad existenciálnym optimizmom, spolieha sa 
na idey osudu, náhody a šťastia. 

● Hra ako moc: Koncept hry ako moci predstavuje spôsoby, prostredníctvom ktorých je hra 
využívaná na posilnenie a udržanie postavenia tých, ktorí majú hru pod kontrolou. 

● Hra ako identita: Identita je tu chápaná skôr ako kolektívna než individuálna kvalita. Hru 
vnímame v spoločenskom kontexte a pre je účastníkov znamená predovšetkým spolupatričnosť s 
kolektívom, vyznávajúcim podobné hodnoty, kultúrne normy a spôsoby správania. 

● Hra ako ľahkovážna zábavka: Hra obracia svet hore nohami, mení podstatu tradičnej pracovnej 
etiky a prekvitá vďaka iracionalite a hravosti. 

Sutton-Smith sa domnieva, že rétorika osudu, moci, ľahkovážnosti a identity reprezentuje starobylé 

tradície v prístupe k hre, kým rétorika rozvoja, predstavivosti a jednotlivca vychádza z modernejších 

hodnôt, prisudzujúcich hre užitočnú funkciu. Ako už bolo povedané, dominantnou rétorikou vo vzťahu k 

skúmaniu detského správania je koncept hry ako rozvoja. Hru si ceníme najmä pre jej prínos vo 

vzdelávaní a vývoji. Tento argument by mohol presvedčiť školy a vzdelávacie inštitúcie, že hra má 

skutočne svoje výhody, no jedným dychom treba zároveň dodať, že určitým spôsobom obmedzuje aj iné 

spôsoby chápania hry. Ide o prospektívne vnímanie, priznávajúce hodnotu až tomu, čím by sa dieťa v 

budúcnosti malo stať. Iné koncepty sa zameriavajú aj na bezprostredný vplyv hry na život dieťaťa. 

Deti si pri hre často prispôsobujú aspekty každodenného života a mohlo by sa zdať, že si precvičujú 

zručnosti, ktoré sa im budú hodiť v neskoršom živote. Pri bližšom skúmaní však zistíme, že v súlade s 

Burghardtovými názormi z časti 4.3.1deti často skresľujú a zámerne menia aspekty skutočnosti, zveličujú 

ich či robia nezmyselnými a všednú každodennú realitu tak obracajú hore nohami, aby vyznela 

priaznivejšie alebo menej nudne. Sutton-Smith argumentuje, že hra je primárne motivovaná „pocitmi a 

 
38 Sutton-Smith, B. (199) The Ambiguity of Play 
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nielen obrazom reality“.39 Deti môžu zakúsiť bezprostredné prvotné emócie ako napríklad strach, hnev, 

šok, znechutenie, radosť a smútok, no bez dôsledkov, ktoré by na ne tieto pocity (plynúce z reálnych 

situácií) mali v skutočnom svete. Tieto emócie sú sprostredkované druhotnými (sociálnymi) emóciami, 

spoluvytvárajúcimi pravidlá a rituály, vďaka ktorým účastníci vedia, že ide o hru. Tento model dodáva hre 

vitalitu a motivuje deti, aby príležitosti na hru aktívne vyhľadávali. 

Lester a Russell40 vo svojom prehľade odbornej literatúry vyhlasujú, že priamou výhodou plynúcou z hry 

je pocit radosti a zadosťučinenia, poskytujúci základ dobrému duševnému zdraviu a pocitu naplnenia. 

Hra je skúškou a postupnou prípravou reakcií na stres a emočnej regulácie a pomáha deťom vyrovnávať 

sa s neočakávanými situáciami. Hrá tiež kľúčovú rolu pri budovaní vzťahov s rovesníkmi a prostredím, 

podporuje kreativitu a vôľu k učeniu. Mnohé z týchto bezprostredných výhod budú deťom užitočné aj v 

neskoršom živote, no skôr v zmysle budovania pozitívneho životného pocitu než získania špecifických 

zručností.  

4.3.4 Hodnotový trojuholník 

Prevládajúci spôsob chápania hry prikladá hre inštrumentálnu hodnotu, čiže naznačuje, že hra je užitočná 

najmä na niečo iné a na samotnej hre ako činnosti nezáleží; dôležité je precvičovanie kľúčových 

zručností,  nadobúdanie nových zručností, fyzická aktivita atď. Problémom pri takomto chápaní je, že 

uznávame iba inštrumentálnu hodnotu hry a niektoré bezprostrednejšie výhody sa strácajú zo zreteľa, 

napríklad výhody plynúce z nezmyselnosti alebo spontánnosti hry. Užitočný nástroj na sledovanie napätia 

medzi inštrumentálnou a vnútornou hodnotou hry  pôvodne vznikol za účelom skúmania verejného 

financovania umenia a kultúry. John Holden41 ponúka koncept hodnotového trojuholníka, zobrazujúceho 

vzájomné prepojenie troch hodnôt (v tomto prípade prispôsobených deťom a hre): 

● vnútorne daná hodnota hry: číre potešenie z hry a hra ako samoúčelná činnosť, niečo, čo je 

náročné určiť v zmysle výsledkov; 

● inštrumentálna hodnota: Ako hra pomáha deťom pri spĺňaní dospeláckych kritérií, napríklad 

nadobúdaní zručností, fyzickej aktivite atď.; 

● inštitucionálna hodnota: hodnota, ktorú môže škola vytvoriť prostredníctvom podpory hry a 

konceptu „Škola otvorená hrám.“ 

4.3.5 Ako zahrnúť hru do písomného vyhlásenia 

Prvý indikátor tohto Kritéria kvality hovorí, že písomné vyhlásenie by malo obsahovať vaše chápanie 

povahy a hodnoty hry, malo by vyjadrovať úctu a potrebu hry organizovanej deťmi. Dodáva, že: 

Je dôležité rozlišovať medzi hrou organizovanou deťmi a aktivitami, ktoré organizujú dospelí, hoci sú vo 

svojej podstate aj herného charakteru. Oba prístupy sú dôležité, no počas časových úsekov určených 

na hru (úseky počas vyučovacieho dňa, kedy už na deti nie sú kladené žiadne ďalšie požiadavky) by sa 

malo všetko sústrediť na „voľnú hru“ neovplyvňovanú dospelými. Za predpokladu, že sa škola 

rozhodne ísť týmto smerom, by si mala určiť pravidlá a vytýčiť hranice ohľadom kľúčových faktorov 

deťmi organizovanej hry: riziko, čistota a sloboda pri výbere hry.  

 
39 The Ambiguity of Play, s. 157 
40 Play for a Change 
41 Holden, J. (2006) Cultural Value and the Crisis of Legitimacy: Why culture needs a democratic mandate, 

London: Demos.  
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Vyhlásenie by malo obsahovať súbor hodnôt, princípov a myšlienok a taktiež akčný plán na zapracovanie 

ideovej náplne do praxe. Hodnoty, princípy a idey sa budú podieľať na prijímaní rozhodnutí a 

implementovaní zmien, pričom by sa malo explicitne zdôrazniť, v akom časovom horizonte budú 

zmeny zavedené, kto bude za priebeh zmien zodpovedný atď. 

Táto časť príručky prišla s niekoľkými odlišnými spôsobmi uvažovania nad povahou hry, jej fungovaním a 

hodnotou. Všetky zložky podrobne rozoberáme aj počas školenia a kurzov. Spoločne s ostatnými 

účastníkmi procesu (zamestnanci školy, žiaci, rodičia, vedenie atď.) sa pokúste viesť podrobnú diskusiu o 

tom, ako sami rozumejú hre. Aj diskusia môže mať odlišnú povahu podľa toho, či hovoríte o detskej hre 

alebo hravých pedagogických postupoch. Kľúčovým princípom Školy otvorenej hrám je však otvorenosť 

hre organizovanej deťmi v čo najvyššej možnej miere. Myšlienka je v súlade s definíciou hry, ktorú uvádza 

Komisia pre práva dieťaťa OSN vo Všeobecnom komentári č. 17: 

hra sama o sebe je nepovinná, vychádza z vnútornej motivácie a realizuje sa pre vlastné potešenie a nie ako 

prostriedok k dosiahnutiu konkrétneho cieľa. Hra zahŕňa precvičovanie samostatnosti, telesnej, 

duševnej alebo citovej činnosti a môže nadobúdať nekonečné množstvo foriem, či už v skupine alebo 

samostatne. Tieto formy sa počas celého detstva menia a prispôsobujú, avšak zdieľajú niekoľko 

spoločných kľúčových znakov: zábavu, neurčitosť, výzvu, flexibilitu a neproduktívnosť.  

V neposlednom rade nezabudnite v písomnom vyhlásení spomenúť, ako chcete pristúpiť k vyškoleniu 

zamestnancov a ako ich ďalej podporovať v profesionálnom rozvoji.  

 

4.4 Dostupnosť  

Všetky deti sa potrebujú hrať, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, kultúrne a sociálne pozadie, rozdielne 

fyzické a duševné schopnosti. Je preto dôležité, že keď svoju školu začínate pretvárať na Školu otvorenú 

hrám, musíte vziať do úvahy potreby všetkých detí (a potenciálne aj budúcich žiakov). Mnohé skupiny 

ľudí čelia diskriminácii na základe svojho pôvodu, rasy, národnosti, farby pleti, náboženstva, pohlavia, 

znevýhodnenia, veku alebo osobných okolností. Diskriminácia znamená, že niektoré deti sú 

znevýhodňované pri hre alebo sa im v hre priamo zabraňuje, a to zámerne i nezámerne - hry sa nemôžu 

zúčastniť za rovnakých podmienok. Deti poznačené diskrimináciou môžu mať neskôr znížené 

sebavedomie, pocity menejcennosti a odcudzenosti. Príručka ponúka niekoľko nástrojov, ktoré majú 

školám pomôcť pri sledovaní tejto problematiky, no taktiež pri vyhodnotení vlastných pravidiel, zvykov a 

celkového fungovania, aby škola mohla podrobiť svoju školskú kultúru kritike (nápomocné sú napr. časti 

4.2.2 o účasti detí a 6.6 o kritickej kartografii). Nástroje majú pomôcť pri posilňovaní kolektívnych 

vedomostí a chápaní rôznorodých prístupov v určovaní priestoru a kultúry školy ako základných kvalít 

ovplyvňujúcich povahu hry. 

Na začiatok je užitočné zaradiť do písomného vyhlásenia článok o tom, že škola ponúka inkluzívne 

možnosti hry a odmieta diskriminačné praktiky. To znamená, že všetky deti by mali možnosť zúčastniť sa 

hry a je na dospelých, aby vytvorili a upravili priestory náležitým spôsobom. Bariéry inklúzie môžu 

vychádzať z prostredia, nastavenie inštitúcií a postojov. 

Je tiež dôležité zabezpečiť, aby mali deti prístup k všetkým zdrojom a priestorom celoročne. V krajinách, 

kde hru často narúša zlé počasie, by mali školy uvažovať nad spôsobmi, ako aj napriek tomu poskytnúť 

deťom stabilné miesto na hranie. Často ide o veľmi jednoduché opatrenia, napríklad zabezpečenie 

vhodného oblečenia a obuvi či namontovanie stojanu na topánky. 
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4.5 Risk 

Risk je neoddeliteľnou súčasťou hier. Je pochopiteľné, že dospelí chcú, aby boli deti v bezpečí, no máme v 

dispozícii čoraz viac dôkazov, že nadmerné ochranárstvo často pôsobí protichodne a zdravá hra v sebe 

zahŕňa aj riziko, ktoré deti podstupujú po vlastnom zvážení. 

V knihe „Detské hry a únik dystopii“ (v anglickom origináli Avoiding Dystopian Future for Children's 
Play’42) autori hovoria o kultúre strachu v súčasnosti prenikajúcej spoločnosť, čo ústi až do všeobecnej 
intolerancie k riziku a márnych pokusov odstrániť zo života detí absolútne všetky prekážky. 
 
Čoraz výraznejšia zmena, nebadane narastajúca v priebehu minulých desaťročí, má potenciál spôsobiť 

generačnú amnéziu, pre ktorú sa v súčasnosti využívané výhody, slobody a osobné ambície stanú len 

vzdialenou spomienkou. Keďže svetu v súčasnosti vládne globalizácia, ide o globálny problém.  

Autori sa následne venujú množstvu dôkazov, ktoré podporujú výhody outdoorovej hry vo vzdelávaní a 

pozitívny vplyv hry na zdravie a detský pocit zadosťučinenia. Všímajú si najmä pozitívny vplyv na fyzické a 

duševné zdravie, fyzickú zdatnosť, vývoj, dokonca aj na črevnú mikroflóru a zrak. Jednou z dôležitých 

výhod je snaha „prekonať dosiaľ známe a ľahko dosiahnuteľné“.43 Bez rizika neexistuje výzva a zlepšenie. 

Vezmite si len, ako sa deti učia chodiť - ak by sme sa neustále báli, že spadnú, naučili by sa to niekedy? 

Existuje množstvo zdrojov a relevantného výskumu týkajúceho sa detského správanie v prípade 

podstupovania rizík, a hoci niektoré deti majú tendenciu riskovať viac než iné, riziko je nepochybne 

univerzálnym aspektom hry. Deti zámerne vyhľadávajú neistotu, či už ide o robenie stojky, točenie sa 

dookola, kým sa im nezatočí hlava, narážanie a sácanie alebo zdanlivo riskantnejšie činnosti, napríklad 

lezenie do výšky. Samotná povaha hry obsahuje nepredvídateľnosť, novosť, neistotu atď.   

Ellen Sandseterová rozoznáva  6 kategórií riskantnej hry: 

1) hra vo veľkých výškach, 2) Hra pri vysokej rýchlosti, 3) Hra s nebezpečnými predmetmi, 4) Hra v blízkosti 
nebezpečných živlov, 5) Kontaktná hra, narážanie a 6) Hra, pri ktorej môžu deti „zmiznúť“ (stratiť sa).44  

Môžeme k nim pridať aj široké spektrum emočných a spoločenských rizík, ktoré deti pri hre podstupujú. 

Väčšina výskumov sa zhoduje, že deti väčšinou dokážu vyhodnotiť mieru rizika. 

4.5.1 Vyhodnocovanie rizík 

Vyhodnocovanie rizík si ako koncept získalo v posledných dekádach nemalú popularitu. Je založené na 

myšlienke, že riziko existuje a možno ho zmerať (vyhodnotiť) a že máme povinnosť vyhodnocovať riziká, 

aby sme zabránili možným škodám, ktoré môžu spôsobiť. 

Školy sú zodpovedné za bezpečnosť detí a od zamestnancov sa preto očakáva, že budú dobrí vo 

vyhodnocovaní rizík. Odborná literatúra zaoberajúca sa rizikami pri hre sa snažila nájsť balans medzi 

obavami dospelých, rizikami zranenia a výhodami plynúcimi z riskovania (pozri časť 4.5.2 nižšie). 

Užitočným počiatočným bodom je správne chápanie rozdielu medzi rizikom a hazardom. Hazard možno 

 
42 Ball, D., Brussoni, M., Gill, T.R., Harbottle, H. a Spiegal, B. (2019) Avoiding a Dystopian Future for Children’s 

Play, International Journal of Play, 8(1), s. 3-10. 
43 Follett, M. (2016) Making Play-time a Key Part of the School Day! 
44 Sandseter, E.B.H. (2007) Categorizing Risky Play – how can we identify risk-taking in children’s play? 

European Early Childhood Education Research Journal, 15(2), s. 237-252. 
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chápať ako potenciálny zdroj nebezpečenstva, kým riziko je mierou pravdepodobnosti, že hazard 

spôsobí zranenie. Niektoré druhy hazardov ničím neprispievajú k výhodám hry (napríklad črepiny skla, 

hrdzavé klince) a treba ich odstrániť. Iné, napríklad ostré predmety, herné náradie alebo stromy, si 

vyžadujú sofistikovanejší prístup. 

Predovšetkým treba zhodnotiť, či je riziko prijateľné alebo nie. Ak by všetky druhy rizika boli neprijateľné, 

možnosti detí zahrať sa by boli výrazne obmedzené. Podstupovanie rizika je bežnou súčasťou 

dospievania a života ako takého - bez rizika by sme sa nenaučili zvládať a skúmať svoje schopnosti, nikdy 

by sme si nerozvinuli nové zručnosti. Deti preto potrebujú príležitosti, aby otestovali svoje schopnosti a 

prevzali za seba zodpovednosť. Číra fascinácia rizikom má navyše tiež svoje výhody, a to v podobe radosti 

a potešenia (čo sú nepochybne hlavné indikátory dobrého mentálneho zdravia). Zamestnanci školy budú 

musieť zhodnotiť, ktoré riziká sú prijateľné a ktoré z dôvodu potenciálneho nebezpečenstva nie. 

Odborná literatúra Brussoniho a kolektívu si prednostne všíma podstupovanie rizík a voľnú hru45 , pričom 

na základe dostupných dát prichádza so záverom, že deti vnímajú „zoficiálnené miesta“, ako napríklad 

ihriská, ako nudné miesta a vyhľadávajú príležitosti na hru tam, kde existuje určité riziko. Výskum však 

tiež ukazuje, že deti sa učia vyhodnocovať riziká prostredníctvom riskantných hier. Vykazujú navyše jasnú 

tendenciu vyhýbať sa zjavnému nebezpečenstvu a svoje zistenia zdieľajú s rovesníkmi. Zabezpečenie 

miest, kde deti môžu vyskúšať riskantnejšie formy hry (pričom miesta sú budované na báze 

vyhodnocovania rizík a zodpovedajúcej prevencie), je dobrou alternatívou nebezpečných miest mimo 

priestorov školy. 

4.5.2 Zhodnotenie výhod a rizík 

Zhodnotenie výhod a rizík zahŕňa identifikovanie hazardov a potenciálnych rizík, no taktiež výhod 

plynúcich z vyrovnávania sa s týmito rizikami. Hra v snehu môže byť napríklad mimoriadne riskantná - 

deti sa môžu pošmyknúť, spadnúť a spôsobiť si nepríjemné zranenia, sneh samotný nemusí byť 

nebezpečný, no ľad pod ním áno. No ak by sme hľadeli len na toto riziko, deťom by sme nikdy nedovolili 

hrať sa v snehu! Výhody hry v snehu sú však mnohé (sebavedomie, zručnosti, koordinácia, objavovanie, 

radosť, pocit spolupatričnosti, skúšanie nových vecí, nadšenie…) a pokiaľ sme skontrolovali (alebo 

priebežne kontrolujeme) podmienky prostredia a sme oboznámení s individuálnymi schopnosťami, 

náladami a správaním jednotlivých detí, prečo by sme im nemohli dovoliť hrať sa v zime vonku?  

Zhodnotenie výhod a rizík odporúča aj dokument britského Fóra pre bezpečnosť detí pri hre s názvom 

„Zvládanie rizík pri zabezpečovaní hry: Implementačná príručka.“46 Fórum pre bezpečnosť detí pri hre je 

spoluprácou medzi rôznymi hernými organizáciami, menovite organizácií Association of Play Industries, 

The Child Accident Prevention Trust a Royal Society for the Prevention of Accidents, pričom príručku 

zastrešuje britský Výbor pre zdravie a bezpečnosť (Health and Safety Executive). To dodáva príručke punc 

autority a 

ovplyvňuje tiež štandardy v hernom odvetví. Najnovšia verzia Európskeho štandardu pre zjednotené herné 

pomôcky explicitne hovorí, že príručka sa zaoberá hľadaním rovnováhy medzi rizikami a výhodami hry. 

 
45 Brussoni, M., Olsen, L. L., Pike, I., & Sleet, D. A. (2012) Risky Play and Children’s Safety: Balancing priorities 

for optimal child development, International Journal of Environmental Research and Public Health, 9(9), s. 
3134–3148. 
46 Ball, D., Gill, T and Spiegal, B. (2012) Managing Risk in Play Provision: An implementation guide, dostupné 

na: http://www.playengland.org.uk/media/172644/managing-risk-in-play-provision.pdf.  

http://www.playengland.org.uk/media/172644/managing-risk-in-play-provision.pdf
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Zmena nastavenia politiky by mala pozitívne ovplyvniť rozhodnutia školských inšpektorov, súdov a 

iných strán. 

Príručka vo všeobecnosti propaguje výhody hry ako hodnoty (sociálne, fyzické, psychologické), no taktiež 

učenia (ako sa vyrovnať so skutočnými rizikami) a zníženia rizika vo vzťahu k výberu vhodného priestoru 

(deti sa hrajú pod dohľadom v kontrolovanom prostredí, nie na nebezpečnejších mimoškolských 

miestach). 

Príručku stojí za to si prečítať, keďže obsahuje právny a strategický rámec (hoci je skôr zameraný na 

britské prostredie, obsahuje aj európsku perspektívu), argumenty ohľadom výhod plynúcich z rizika a 

prístupy k vyhodnocovaniu rizík a výhod.  

Vytváranie vlastného postupu pri zhodnocovaní rizík a výhod závisí od kontextu školského prostredia. 

Zamestnanci by mali vykonať, zaznamenať a archivovať vyhodnotenie rizík pri všetkých priestoroch, kde 

sa deti zvyknú hrať, a taktiež vtedy, keď sa v danom priestore udejú značné zmeny. Keďže sú tieto 

priestory navyše pod dohľadom dospelých (čo vytvára väčší manévrovací priestor než pri ihriskách bez 

dohľadu), vyhodnocovanie rizík a výhod má dynamickú povahu, vychádza zo skúseností a pozorovaní 

vyškoleného, sebavedomého personálu, ktorý pozná deti a herné priestory natoľko dobre, že vie 

profesionálne zhodnotiť jednotlivé herné momenty a správanie detí v danom priestore.  

Tlačivo súvisiace so Zhodnotením rizík a výhod si môžete stiahnuť na: 

http://www.playengland.org.uk/resource/risk-benefit-assessment-form/. 

 

http://www.playengland.org.uk/resource/risk-benefit-assessment-form/
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5. kapitola: Kritérium kvality č. 3 - Deti majú dostatok času na 

hru 
 

Kritérium kvality č. 3: Deti majú dostatok času na hru 

3.1. V rozvrhu vytvoríme dostatočný časový priestor na hru organizovanú deťmi  

3.2. Časové úseky určené na takúto hru sú rešpektované, učitelia ich nerušia  

3.3. Zvažujeme tiež vytvorenie časového priestoru na hravé pedagogické postupy 

3.4. Venujeme pozornosť momentom spontánnej hry a pracujeme s nimi v priebehu vyučovacieho dňa.  

 

Prvé dve kritériá sa sústredili predovšetkým na vedúce štruktúry školy a proces, prostredníctvom ktorého 

sa škola stáva Školou otvorenou hrám. Zvyšné tri kritériá sa zameriavajú na percepciu detí, čo sa týka 

času, priestoru a  povolenia na hru (školská kultúra), čím sa do popredia dostávajú zmeny, ktoré by škola 

mala urobiť. Tieto tri kritériá nemožno vnímať oddelene, sú vzájomne prepojené a závislé. Kritérium č. 3 

sa venuje času na hru, Kritérium č. 4 priestoru a Kritérium č. 5 školskej kultúre.  

 

5.1 Všeobecný komentár č. 17 k článku 31 Dohovoru OSN o právach dieťaťa 

V roku 2013 Komisia OSN za práva dieťaťa zverejnila Všeobecný komentár (číslo 17) k článku 31 

Dohovoru OSN o právach dieťaťa, čím reagovala na kampaň niekoľkých medzinárodných mimovládnych 

organizácií vedených organizáciou International Play Association. V komentári sa píše:  

Na základe hodnotení implementácie práv dieťaťa podľa Dohovoru však výbor vyjadruje obavy nad slabým 

zohľadňovaním práv obsiahnutých v článku 31 zmluvnými stranami. Dôsledkami takéhoto 

nedostatočného zohľadňovania ich významu v životoch detí sú chýbajúce investície do primeraných 

opatrení, slabá alebo neexistujúca ochranná legislatíva a zanedbávanie otázok detí v procesoch 

celonárodného alebo lokálneho plánovania. Prípadné investície smerujú najčastejšie do poskytovania 

štruktúrovaných a organizovaných aktivít, avšak rovnako dôležitou je aj potreba vytvárať deťom čas a 

priestor na zapájanie sa do spontánnych hier, rekreácie a aktivít a podnecovať spoločenské postoje, 

ktoré takúto činnosť podporujú.  

Komentár ponúka interpretáciu článku 31 a nastavuje kontext pre jeho realizáciu, pričom dáva do 

pozornosti možné výzvy, ktorým treba čeliť, a deti stavia do pozície stredobodu záujmu. Opätovne 

potvrdzuje zodpovednosť vlád a zároveň im poskytuje rady, na čo by sa mali zameriavať, v ich krajinách 

rešpektovali, podporovali a napĺňali obsah Článku 31 vrátane práva na hru. Zároveň silno odporúčajú 

vládam, aby prijali do svojej legislatívy práva vyplývajúce z Článku 31, ktoré súvisia s hrou, zdôrazňujúc, 

že vlády by mali adresovať princíp dostatočnosti - všetkým deťom by mal byť poskytnutý dostatočný čas 

na hru a priestor na uplatňovanie tohto práva. Komentár tiež poskytuje špecifické rady školám, pokiaľ ide 

o poskytovanie zodpovedajúcich vnútorných a vonkajších priestorov na hru počas vyučovania i po ňom, 

čím naznačuje, že školy by mali uvažovať nad tým, ako využijú svoje športoviská mimo vyučovania. Školy 

by mali štruktúrovať svoj vyučovací deň tak, aby žiakom poskytovali dostatočný čas na hru a na oddych. 
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Školské osnovy by mali zahŕňať kultúrne a umelecké aktivity a škola by mala byť schopná ponúknuť 

pedagogické postupy založené na hravých a inkluzívnych aktivitách a učení. 

 

5.2 Dôležitosť rozšírených časových úsekov na hru 

Myšlienku, že hra je základným adaptívnym a učebným mechanizmom, akademici zaoberajúci sa 

hernými pedagogickými postupmi považujú za jasnú a samozrejmú. Ako hovoria Chan a Siegel, „Z 

hľadiska evolučnej výhody na genetickej a kultúrnej úrovni je hra aktivitou umožňujúcou jednotlivcom 

kreatívne vstupovať do nových situácií, čím si budujú nové adaptívne reakcie a získavajú skúsenosti pre 

budúce interakcie a prostredia.“47 

Znamená to, že hra je aktivitou, prostredníctvom ktorej sa pripravujeme a adaptujeme na nové situácie. 

Slávny britský pediater a psychonanalytik Donald Winnicott analyzuje hru aktivitu v prechodnom 

priestore: nie je vnútorne daná jednotlivcovi, no nie je ani doménou „reálneho sveta.“48 Prechodný 

priestor, fúzia tela, mysle a prostredia, presne toto vníma Winnicott ako hru. Ide o špecifický vzdelávací 

priestor, pričom učenie v ňom nadobúda skôr nevedomú, no veľmi efektívnu formu, prostredníctvom 

ktorej možno vyskúšať čokoľvek s akýmkoľvek výsledkom a to bez toho, aby sme museli počítať s 

následkami. 

 

Nevedomé učenie a samotný nástup tohto fenoménu si však vyžadujú čas. Hoci nie je pochýb, že 

hodnota herných momentov spočíva aj v ich krátkom trvaní a prchavosti (pozri časť 5.5), na zozbieranie 

plodov je potrebné dostatočné množstvo času, aby sa účastníci hry: 

 
47 Chan, A. & Siegel, D.J. (2018) ‘Play and the Default Mode Network: Interpersonal neurobiology, self and 

creativity’, in Marks-Tarlow, T., Solomon, M ( Siegel, D.J. (eds)  Play and Creativity in Psychotherapy, New York 

& London: W.W. Norton and Company, s. 39-63. 

48 Winnicott, D.W (1971) Playing and Reality, London: Tavistock Publications Ltd. 
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● dostali do duševného stavu, v ktorom sa uvoľní stres a dôjde k aktivácii parasympatického 

nervového systému; ide o efekt podobný dýchaniu zhlboka; 

● prostredníctvom hry oslobodili od traumatických zážitkov, konfliktov, pocitov slabosti, 

osamelosti a bezmocnosti; 

● pohybovali a prostredníctvom fyzickej aktivity posilňovali celé telo a stimulovali vývoj; 

● v dostatočnej miere dostávali do kontaktu s rovesníkmi a zosúlaďovali sa, aby sa rozprávali, 

učili a robili všetko, čo je pre správne vzťahy potrebné; 

● snažili a zlyhávali, snažili a zlyhávali...; 

● cítili šťastne a slobodne, čo je hlavným zámerom osobného života. 

Je ťažké odhadnúť, koľko času je potrebné stráviť hrou počas bežného vyučovacieho dňa. Deti by sa 

najradšej hrali celé hodiny, no školské osnovy prirodzene vytyčujú hre časové obmedzenia. Členovia 

projektu CAPS zastávajú názor, že minimálne hodina (60 minút) čistého času denne je ideálna. Ide o čas, 

ktorý deti nevyužívajú na iné činnosti nesúvisiace s výučbou, napríklad na obed. Ak sa hrajú 20 minút, 

následne idú na obed v školskej jedálni a nakoniec im zostáva ešte pár minút na hru, nejde o ideálny 

scenár. Hra väčšinou nefunguje ako čítanie kníh - môžeme síce pokračovať tam, kde sme skončili, no 

radikálna zmena v mentálnom nastavení detí môže spôsobiť, že hry sa už nebudú vedieť zhostiť ako 

predtým. Školy by mali na hru vyčleniť neprerušovaný a ničím nerušený čas, no uvedomujeme si, že ide o 

náročnú úlohu. Dvakrát dvadsať minút je stále oveľa lepšie než žiaden čas na hru.  

Tvorcovia kritérií kvality sú si vedomí, že nájsť celú hodinu nepretržitého času na hru je zložité, a preto vo 

svojom dokumente vyhlasujú, že: 

Minimálnym štandardom by malo byť 12,5% z celkového času stráveného v škole, ktorý by bol určený na hru, 

a aspoň jeden časový blok neprerušovanej hry. Následne by mala škola smerovať k ideálnemu podielu, 

a to približne 20% z celkového času vyučovacieho dňa. Pri šesťhodinovom vyučovacom dni ide o 45 

minút vymedzených na neorganizovanú hru, pričom ideál predstavuje 72 minút. 

„Inými nevyhnutnosťami“ sa chápe napríklad desiata alebo obed, čakanie na výdaj obeda a 

starostlivosť o znevýhodnené deti. 

 

5.3 Dôležitosť rešpektovania času vyčleneného na hru 

Čas je na školách výrazne regulovaný. Vyučovacie hodiny zaberajú takmer celý vyučovací deň. Prestávky 

sú len krátkym intermezzom medzi jednotlivými hodinami a mnohé z nich sú okrem hry určené na iné 

činnosti, napríklad stravovanie, toaletu, presun medzi triedami, prezliekanie (na hodinách telesnej 

výchovy) atď. Keďže prestávky zaberajú nanajvýš 10-20 minút, na hru často zostáva len pár minút. Aj tých 

pár minút je však dôležitých na uvoľnenie stresu a oddychu od zvýšenej miery sústredenia. Počas týchto 

páuz navyše deťom nikto nehovorí, čo majú robiť, a užívajú si určitú mieru nezávislosti. Prestávka je 

biologickou a sociálnou potrebou nielen detí, ale aj dospelých. 

Stále sa však stáva, že niektorí učitelia vnímajú prestávky ako odmenu, ktorú možno deťom vziať, a to 

prostredníctvom: 

● predĺženia hodiny/dobehnutia zameškaného učiva; 

● skoršieho začiatku hodiny; 

● potrestania žiakov pre zlé správanie alebo z dôvodu, že škola nezvláda správanie žiakov počas 

prestávok 
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Tento prístup nielenže vplýva negatívne na hru, ale pôsobí aj kontraproduktívne: ak deti nemajú 

prestávku, nedostatok pohybu a oddychu spôsobuje, že sú počas hodiny nesústredené, nepokojné a v 

konečnom dôsledku sa správajú nevhodne. Naši kolegovia z programu OPAL zistili, že práve zmena 

časovej štruktúry vyučovacieho dňa a zvýšenie času na hru (a taktiež nevyhnutná zmena v nastavení 

školy) majú na svedomí výrazné zlepšenie zlého správania. Využívanie princípu voľnej hry je v tomto 

ohľade kľúčovou metódou a bližšie ho opisujeme v kapitole č. 7. 

 

5.4 Hravé pedagogické postupy - čo zahŕňajú? 

Štúdium a kognitívny výskum vedecky dokázali, čo veľmi dobre vedel už Platón: učenie prostredníctvom 

činnosti je najefektívnejšou formou učenia. Náš vzdelávací systém sa však stále sústredí skôr na 

„odovzdávanie vedomostí“, čo ostatne sám explicitne priznáva v oficiálnych školských osnovách. 

Moderné učebné metódy a prístupy sa už dlhé roky sústredia na učenie skúsenosťou, a to 

prostredníctvom kooperatívneho učenia, metódy projektovania či metódy založenej na otázkach. Tieto 

prístupy sú už o trochu ďalej ako hravé pedagogické postupy. 

Nie je jednoduché zadefinovať, ktoré pedagogické postupy možno označiť za hravé - najjednoduchšie 

vysvetlenie vychádzajúce priamo z názvu hovorí o tom, že hravý postup možno spoznať podľa toho, že 

deti majú pocit, akoby sa hrali a vstupovali tak do „prechodného priestoru.“ 

V oblasti učenia hrou existuje niekoľko postupov/termínov/metód: 

● Seriózna hra: hravé metódy zamerané na inovatívne a kreatívne riešenie problémov. Môže ísť o 

simulácie určitých činností, hranie rolí, improvizácie a cvičenia zamerané na riešenie problémov.  

● Učenie založené na dramatických postupoch: sociodramatická a fantazijná hra.  

● Vzdelávacie hry: tradičné hry so stanovenými pravidlami a edukačnými zámermi. 

● Stolové hry: hry s určenými pravidlami o smerovaním (fyzické alebo online hry). 

● Gamifikácia: celý proces vzdelávania sa mení na hru, udeľujú sa body, vytvárajú postavy atď. 

Jednotlivé kategórie sa navzájom prekrývajú. Socioekonomická improvizácia napríklad spadá do 

kategórie serióznej hry i drámy. Konkrétna hra môže patriť medzi simulácie, no v skutočnosti ide o 

vzdelávaciu hru. Simulačné hry a stolové hry sú taktiež príbuzné, pričom stolové hry majú menej 

otvorené vyústenie. Gamifikácia (čiže premena na hru) môže v sebe zahŕňať všetky predchádzajúce typy. 

Spoločným faktorom týchto prístupov je fakt, že účastníci hry (deti, no taktiež dospievajúca mládež) sú v 

hre emočne zainteresovaní a táto dodatočná motivácia zlepšuje efektivitu učenia. 

Dôležité je tiež zdôrazniť, že všetky uvedené metódy majú potenciál dostať deti do „prechodného 

priestoru“ hry, čiže prekonať svet ich fantázie, no stále priamo nezasahovať do „reálneho sveta.“ 

Pretrvávajúce odčlenenie od reálneho sveta vytvára pre deti bezpečný priestor, kde môžu skúšať nové 

veci a overovať si dopady odlišného správania. 

Je preto dôležité podčiarknuť význam faktu, že výstupy z „prechodného priestoru“ nemožno 

uspokojivo ohodnotiť známkami. V prítomnosti skutočných rizík nemožno hovoriť o prechodnom 

priestore a teda už nejde o hru. 
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5.5 Momenty hry počas školského dňa 

Ako sme už rozoberali vo 4. kapitole, hra je nielen časovo a priestorovo danou záležitosťou, vzniká 

kedykoľvek, keď jej to okolnosti dovolia. Deti sú mimoriadne citlivé na príležitosti oživiť si nejakým 

spôsobom bežný vyučovací deň, čakanie na obed alebo hru na chodbe. Niekedy sú tieto hravé momenty 

vnímané ako nevhodné a vyrušujúce. Škola otvorená hrám však vníma potenciál podobných momentov a 

vie, že deťom prinášajú radosť a pocit spolupatričnosti. Neznamená to, že deti môžu robiť, čo sa im 

zachce (niekedy vtipy a nevhodné správanie prekročia únosnú hranicu), no Škola otvorená hrám 

považuje podobné veci za výnimku a necíti sa nimi byť ohrozená. Ako príklad si môžeme vziať úryvok z 

článku opisujúceho „Cyklický čas“ v istej fínskej škôlke, kde sú bežné vzorce správania a hierarchia 

pozitívne narúšané dávkami iracionality, pričom reakcie zodpovedného pedagóga pomáhajú pri vytváraní 

pocitu spolupatričnosti bez toho, aby akýmkoľvek spôsobom ohrozila/ohrozila svoju autoritu pri 

spravovaní priestoru.49 

Učiteľka v materskej škole Sára kontroluje, kto dnes prišiel. „Magnus?“ 

Magnus odpovie: Áno, (tu). 

Sára: Peter? 

Peter: Nie som tu, Magnus ma zjedol. 

Peter, Magnus, Tina, Natália a ďalšie deti sa idú popukať od smiechu. Peter je nadšený z úspechu svojho 

vtipu.  

Sára sa žartovne pýta: Vážne, Magnus ťa zjedol? 

Peter odpovedá: Áno, a nie je to smiešne povedať? 

Sára: Celkom hej. 

Keď sa dostane ku Kataríne, tá povie, že ju Magnus tiež zjedol. Deti sa smejú. 

Sára prekvapene zvolá: No teda! Teraz už má v sebe Magnus dvoch. 

Nadja: Potom musí porodiť. 

Tina: Dvaja v bruchu, dvaja v ušiach (deti sa zasmejú)... nie, dvaja v nose (deti sa chichocú a smejú)...nie, 

dvaja v pipíku. 

Peter pokračuje: Nie, dvaja v zadku. 

Peter a Magnus sa smejú tak hlasno, že skoro spadnú zo stoličiek. 

 

 

 
49 Hannikainen, M. (2001) ‘Playful Actions as a Sign of Togetherness in Day Care Centres.’ International Journal 

of Early Years Education, 9(2), s. 127. 
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6. kapitola: Kritérium kvality č. 4 - Deti majú dostatočné 

priestorové možnosti na hru 
 

Kritérium kvality č. 4: Deti majú dostatočné priestorové možnosti na hru 

4.1. Vytvoríme čo najviac vonkajšieho priestoru vhodného na hru za každého počasia, a to 
prostredníctvom vhodného usporiadania a taktiež zabezpečenia outdoorového oblečenia a obuvy 

4.2. Fyzický priestor poskytuje možnosti na rôzne formy hry vrátane riskantnejších aktivít 

4.3. Fyzický priestor je čo najpestrejší, má nerovnomerný profil, ponúka rôznorodé materiály, predmety 
atď.  

4.4. Deti si môžu vytvoriť a prispôsobiť priestory na hranie, odpočinok, skúmanie a socializáciu 

4.5. Deti majú možnosť venovať sa rozličným fyzickým aktivitám 

4.6. Dostupné je celé spektrum pevných a dopĺňateľných zdrojov určených na rôzne spôsoby hry 

4.7. Venujeme pozornosť herným momentom a pracujeme s nimi 

 

Všeobecný komentár č. 17 sa k fyzickému prostrediu na školách vyjadruje nasledujúcim spôsobom: 

Zmluvné strany dohovoru by mali usilovať o zabezpečenie primeraných priestorov vo vnútri a vonku, 

určených pre hru, športovú činnosť a divadlo, a to počas vyučovania aj po ňom, aktívnu podporu 

rovnocenných príležitostí k hre pre dievčatá aj chlapcov, zabezpečovanie primeraných hygienických 

zariadení pre chlapcov a dievčatá, bezpečných a pravidelne kontrolovaných ihrísk, herných krajinných 

prvkov a vybavenia, ihrísk s vhodným ohraničením, vybavenia a priestorov, ktoré umožňujú všetkým 

deťom rovnocenne sa zapájať do hry, a to vrátane detí so zdravotným postihnutím, herných 

priestorov, ktoré umožňujú vykonávanie všetkých foriem hier, vyhľadávanie lokalít a projektovanie 

herných priestorov s vhodnou ochranou a s možnosťou zapájania sa detí do návrhu a vývoja.    

Vytváranie podmienok podporujúcich hru si vyžaduje zvýšenú pozornosť ku kultúre a atmosfére daného 

priestoru a taktiež k jeho fyzickým črtám. Tieto dva aspekty sú navzájom prepojené, no tu sme ich 

oddelili v záujme jednoduchšieho opisu detailov. Fyzické vlastnosti priestoru a dostupné herné zdroje 

treba vopred určiť a neskôr ich udržiavať; podobným spôsobom je potrebné vytvoriť aj správnu 

atmosféru, aby sa deti pri hre cítili bezpečne a nič im neprekážalo a taktiež aby dohliadajúci personál hre 

skôr vytváral vhodné podmienky, než aby ju priamo usmerňoval alebo obmedzoval možnosti. Hoci táto 

kapitola sa zameriava zväčša na fyzické vlastnosti priestoru, je nevyhnutné, aby sme mali na pamäti aj 

spoločenské a kultúrne aspekty. Pri fyzickom priestore kapitola mapuje predovšetkým návrhy a úpravy 

priestoru, zatiaľ čo nasledujúca a posledná kapitola presúva pozornosť na atmosféru a kultúru pri 

využívaní priestoru deťmi. Predstavuje niekoľko konceptuálnych nástrojov užitočných pri plánovaní 

priestoru, ktorý má prvotne poslúžiť na hru organizovanú priamo deťmi 

 

6.1 Uvažovanie o priestore 

O priestore väčšinou uvažujeme (ak nám vôbec napadne nad ním uvažovať) ako o usporiadaní krajinných 

prvkov a materiálnych predmetov poskytujúcich neutrálne prostredie pre život. Priestory sú ľuďmi 
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utvárané na spĺňanie funkcií - triedy, železničné stanice, ulice, ihriská a parky majú svoje špecifické 

určenie. Alternatívnym spôsobom, ako uvažovať nad priestorom, je vnímať ho vo vzťahu k ľudskej 

existencii a nie oddelene. Z tohto hľadiska sú priestory za každých okolností v procese vzniku 

prostredníctvom vzťahov medzi ľuďmi, inštitúciami, záujmami, náladami, materiálmi, symbolickými 

predmetmi atď. Môže ísť o trochu abstraktný koncept, preto ho podávame aj prostredníctvom krátkeho 

príbehu: 

Idem vlakom cez centrum Londýna. Vlak má automatické posuvné dvere, za ktorými je malý priestor na státie 

s tyčou uprostred. Je chvíľu popoludní a priestor je prázdny, ľudia dochádzajúci do mesta sú ešte v 

práci. Do vlaku nastúpi malé dievča. Má šesť alebo sedem rokov, sukňu a lesklé topánočky. Tyč 

uprostred priestoru pred dverami je neodolateľná. Dievčatko sa jej chytí a otočí sa okolo nej, potom ju 

pustí a urobí piruetu, sukňa sa jej zatrepe.50 

Ide o chvíľu stelesnenej radosti, nákazlivú pre tých, ktorí si ju všimnú - niekoľkí cestujúci sa nevedomky 

usmejú. Na malý moment sa prázdny priestor pred automatickými dverami stal miestom na hranie, 

vytváraným prostredníctvom vzťahov medzi mnohými faktormi. Jedným z nich bola túžba dievčatka 

urobiť otočku, tiež prázdny priestor, tyč a vedomie, že jej sukňa zaveje a topánky sa zalesknú. Výsledným 

pocitom bolo šťastie z jednoduchej hry. 

Uvedený príklad ilustruje, že priestor je oveľa viac než len súbor fyzických čŕt istého miesta. Deti majú 

samozrejme tendenciu pretvoriť svoje bezprostredné okolie a narušiť „dospelácke“ vnímanie času a 

priestoru, čo však platí len počas krátkeho momentu hry. Priestor vo vlaku rýchlo nadobúda svoje 

pôvodnú funkciu. 

Tieto poznatky vyvolávajú otázky súvisiace s plánovaním a navrhovaním priestoru. Ak hru chápeme ako 

výsledok náhodnej a spontánnej činnosti vykonávanej za pomoci čohokoľvek, čo máme po ruke, alebo za 

pomoci kreatívneho využívania priestoru, čo to znamená pre plánovanie, navrhovanie a úpravu 

priestoru? 

 

6.2  Vytváranie priestoru 

Prvý konceptuálny nástroj, ktorý predstavíme, pochádza z pera francúzskeho filozofa Henriho Lefebvra a 

inšpiruje sa jeho prácou o tvorbe priestoru. Lefebvre sa domnieva, že priestor vzniká prostredníctvom 

súhry troch registrov priestoru - zamýšľaného priestoru (konceptu nachádzajúceho sa v mysli 

plánujúcich), vnímaného priestoru (niekedy nazývaný aj fyzický priestor - spôsob, akým priestor funguje a 

ako sa zhoduje s predstavou návrhárov) a prežívaného priestoru (miesta, ktoré pozitívne vplývajú na život 

ľudí, miesta častých stretnutí, umeleckých podujatí a samozrejme hier - tieto určenia často narúšajú 

plány architektov). Ide o užitočný model dvojzložkového chápania priestoru. Na jednej strane vnímame 

hodnotovú hierarchiu, napríklad cesty a ulice sú hlavným urbánnym prvkom, okolo ktorého sa sústreďuje 

plánovanie miest, a to na základe ekonomického dopytu než na základe potrieb všetkých občanov. 

Podobne aj architektúra škôl v prvom rade prihliada na vzdelávanie a prácu s veľkým množstvom detí. Na 

druhej strane nám model pomáha pri kritickom uvažovaní o tom, ako správne navrhnúť priestor. Michael 

Follett vo svojej knihe zaoberajúcej sa zlepšením herných možností na základných školách ponúka príklad 

 
50 Príbeh je výňatkom z Russella, W. (2018), z publikácie Thinking a little differently about resilience and play, 

v: W. Russell and K. Schuur (eds) The Strength of European Diversity for Building Children’s Resilience through 
Play and Drama: A collection of articles from the EU Erasmus Plus ARTPAD project 2015-2018 
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drevenej prekážkovej dráhy známej z detských ihrísk (obsahuje laná, rúčkovanie atď.).51 Tvrdí, že školy 

často inštalujú podobné preliezky, pretože sa domnievajú, že pre svojich žiakov vytvoria výzvu a zlepšia aj 

fyzický pohyb detí. Školy predpokladajú, že tieto preliezky majú pre rozvoj detí hodnotu, keďže ich má aj 

množstvo iných škôl, no tieto výrobky väčšinou ponúka herný priemysel a ten sa riadi predovšetkým tým, 

čo predáva. Pozorovanie dokázalo, že pokým sú preliezky nové, deti na nich trávia veľa času a je 

nevyhnutné, aby pedagógovia dohliadali na hru, zoraďovali deti atď., no keď žiakov novinka omrzí, v 

priemere len 5-8% z nich využíva preliezku, a to počas 5-10% z celkového času určeného na hru. Výzva sa 

rýchlo stane všednou záležitosťou, pokiaľ ju deti nejakým spôsobom nemodifikujú, no to sa často 

stretáva s nesúhlasom dospelých. Po čase sú preliezky celkom nevyužívané, prípadne slúžia len na 

sedenie. Typy aktivít, na ktoré sú konštruované, sú značne obmedzené a možno ich poskytnúť aj 

prostredníctvom lacnejším riešení. To dokazuje, že zatiaľ čo v zamýšľanom priestore má táto preliezka 

punc kvality od herného priemyslu a má predstavovať riskantnú výzvu podnecujúcu fyzický vývoj, vo 

vnímanom priestore má hodnota preliezky len krátkodobý efekt. V prežívanom priestore, v ktorom by si 

deti rady prispôsobili preliezku svojim zámerom, sú často napomínané, že sa nehrajú „správne.“ 

 

6.3 Afordancie 

O tendencii dospelých kupovať herné náradie, ktoré považujú za užitočné (pre rozvoj fyzickej zdatnosti, 

predstavivosti), Michael Follett hovorí: 

Deti vstupujú do priestoru ako prieskumníci bez mapy. Skúmajú vlastnosti terénu a objavujú v nich potenciál 

na obohatenie hry. …potenciál spočívajúci v tom, že každá vlastnosť je len minimálne určovaná svojim 

vzhľadom alebo funkciou, ktorú jej prisúdili dospelí, pretože hra vychádza zo zámeru detí a ich túžby 

byť určujúcim faktorom vlastných činností. Tento potenciál sa niekedy nazýva aj afordancia, pretože 

sa viaže na poskytované príležitosti (z anglického slova afford - poskytovať - pozn. prek.) a nie na 

zamýšľané funkcie.52 

Pojem „afordancia“ prvýkrát použil ekologický psychológ JJ Gibson v súvislosti s možnosťami, ktoré 

jednotlivcom poskytuje prostredie. Afordancia sa týka individuálnych vnemov a reakcií na vlastnosti 

prostredia a líši sa od človeka k človeku. Koncept afordancií je založený na veľmi osobitnom chápaní 

vzťahu medzi jednotlivcom a prostredím - Gibson tento vzťah vnímal ako vzájomný a založený na 

dynamickom a vzťahovom chápaní percepcie. Jednotlivci vstupujú do priestoru s cieľom nájsť odpoveď 

na otázku „čo mi toto miesto ponúka?.“ Afordancie sú preto jedinečné, vzťahovo určené a vzájomne 

previazané s vnímaním a priestorom. Kopec napríklad ponúka možnosti zbehnúť nadol alebo sa skotúľať, 

no zďaleka nejde o jediné činnosti, ktoré na ňom deti lákajú. Na nízkom múriku môžu precvičovať balans, 

pukliny na chodníku môžu poslúžiť pri hre „nesmiem stúpiť na čiaru.“ 

Koncept sa prostredníctvom práce Marketty Kyttä53 rozšíril aj o sociálne afordancie priestoru. Kyttä 

hovorí o aktualizácií afordancií a zasadzuje ich do sociokultúrneho kontextu. Tvrdí, že celkový potenciál 

 
51 Follett, M. (2017) Creating Excellence in Primary School Playtimes: How to make 20% of the school day 100% 

better, Londýn: Jessica Kingsley. 
52 As above, s. 108 
53 Kyttä, M. (2004) ‘The Extent of Children’s Independent Mobility and the Number of Actualised Affordances 

as Criteria for Child-friendly Environments’, Journal of Environmental Psychology, 24, s. 179-198 
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afordancií, ktoré prostredie ponúka, zahŕňa aj tri „oblasti pôsobnosti“, určujúce, či sú afordancie 

aktivované prostredníctvom činnosti. Ide o: 

● Oblasť podporovanej činnosti, pri ktorej sú aktivity odobrené na základe miesta, času a spôsobu 
výkonu; 

● Oblasť obmedzenej činnosti, v ktorej sú isté činnosti obmedzované alebo označené za 
spoločensky neprijateľné, alebo prostredie priamo znemožňuje určité činnosti; 

● Prelínanie týchto dvoch oblastí vytvára (a dalo by sa povedať, že aj priestor medzi nimi zapĺňa) 
Oblasť slobodnej činnosti, zahŕňajúca aktivity spoločensky podporované, no taktiež spoločensky 
obmedzované. Deti môžu aktualizovať afordancie prostredníctvom náhody (nezávislého zistenia) 
a taktiež zámerne. Tento spôsob mnohí dospelí chápu ako neposlúchanie a prekračovanie hraníc. 

 

Obrázok z knihy Marketty Kyttä (2004) 

 

Deti sa počas hry často presúvajú z jednej oblasti pôsobnosti do druhej a taktiež majú tendenciu pokúšať 

sa zväčšovať svoju oblasť slobodnej činnosti. Môžeme sledovať, ako koncept afordancií prepája fyzický 

priestor s kultúrnym prostredím, keďže oblasti pôsobnosti sa vzťahujú na druhy hier alebo správania, 

ktoré sú v danom priestore podporované alebo obmedzované. Toto uvažovanie zároveň pomáha 

porozumieť myšlienke hry ako súboru možností, objasňuje vznik herných momentov a prichádza s 

tvrdením, že vznik hry môže často narušiť dospelácku predstavu o poriadku a dobrom správaní. Je 

nevyhnutné zdôrazniť, že playworkeri nemôžu poskytnúť podmienky, ktoré by vytvorili oblasť slobodnej 

činnosti (keďže deti si tento priestor vytvárajú samé a postup v podaní dospelých by skôr vytvoril oblasť 

podporovanej činnosti). 

 

6.4 Teória voľných častí 

Kľúčom k súčasnému chápaniu kvalitného herného prostredia sú koncepty zo 70. rokov, najmä 

Nicholsonova teória voľných častí. Podobne ako najlepšie teórie je celkom jednoduchá. Uznáva potrebu 

dynamického prostredia a zároveň tvrdí, že deti by mali mať možnosť meniť svoje prostredie. Taktiež 

uznáva a podporuje spontánnosť a nepredvídateľnosť hry. „Voľné časti“ označujú ako pojem čokoľvek, čo 
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možno presunúť alebo zmeniť - v priestore určenom na hru môže ísť o pneumatiky, palety, brvná, 

kartónové krabice, šnúrky, piesok, vodu, lístie, vetvičky, hlinu, papier, látku - výpočet vecí je skoro 

nekonečný. Dvomi hlavnými črtami voľných častí je ich mnohostranné (by dalo by sa povedať 

univerzálne) využitie a taktiež „nevyčerpateľnosť“, pokiaľ ide o hojne sa vyskytujúce materiály. Nicholson 

opísal svoju teóriu nasledovne:  

V akomkoľvek prostredí úroveň kreativity a pravdepodobnosť nových objavov priamoúmerne koreluje s 

množstvom a druhom premenných v ňom...  

Netreba sa dlho zamýšľať, aby sme si uvedomili, že väčšina prostredí, ktoré z herného hľadiska nefungujú 

(napríklad znevýhodňujú alebo priamo znemožňujú interakciu, účasť v hre…)…nefungujú preto, že by 

sa nezhodovali s požiadavkami na „voľné časti“, ale preto, že sú až príliš upravené, minimalistické a 

dokonalé. Nastúpili profesionálni architekti a dizajnéri, zabavili sa so svojimi myšlienkami a konceptmi, 

následne nastúpila realizácia projektu a iní dizajnéri uplatnili reálne požiadavky na materiály a 

koncepty...nie je sa čomu čudovať, že všetka zábava a kreativita zmizli.54 

Úpravu priestoru môžu vykonávať dospelí i deti. Deti tak väčšinou robia počas hry, zmena priestoru je 

súčasťou herného procesu. Dospelí priestor upravujú cielene a so zreteľom na to, ako prostredie funguje 

počas hry. Úpravy sa môžu diať v zmysle zmeny priestorového rozmiestnenia (a to vonku i vo vnútri) 

alebo v zmysle uvedenia nových prvkov, napríklad nového herného náradia, predmetov, materiálov 

alebo niečoho prekvapujúceho a neočakávaného. Úpravy môžu priamo reagovať na určitý model hry 

alebo môžu zaujímať proaktívny postoj, počítajúci s akoukoľvek možnosťou. Mali by nájsť rovnováhu 

medzi podporou detskej zvedavosti a fascinácie novým (neofíliou) a potrebou známeho prostredia, 

opakovania úkonov a rešpektovania dlhodobého herného rámca vyžadujúceho stabilitu prostredia. 

Úryvok nižšie, inšpirovaný nottinghamským herným centrom, zobrazuje playworkera pri nenápadnom 

pašovaní nového herného náradia do hernej situácie, v ktorej je stredobodom záujmu detí veľká mláka:  

Deti vykopali pri ihrisku priekopu a následne vybudovali odklon pomocou hadice (zaujímalo by ma, odkiaľ ju 

majú!) vedenej z kohútika na záchode, priviedli vodu k priekope a naplnili ju. Keď som za nimi prišiel, 

zistil som, že vykopali aj veľkú jamu a napĺňali ju vodou prostredníctvom provizórnych priehradiek 

priamo z priekopy. Odhadujem, že jama mala približne meter v priemere a čo sa týka hĺbky, bola mi 

približne po členky. 

Hra spočívala v tom, že ste mali preskočiť mláku a nezamočiť sa. Mláka však bola príliš široká a na jej úspešné 

zdolanie boli potrebné rôzne body v jej polovici. Zodpovední playworkeri si to uvedomovali a 

postupne zhromažďovali v blízkosti mláky nové a nové „pomôcky“, niektoré umiestňovali bližšie, iné 

ďalej, no deťom nič nehovorili. Pomôcky väčšinou pozostávali zo starých dosiek (daroval nám ich istý 

pán po položení laminátovej podlahy), vankúšov a dokonca ozajstného kanoe. 

Umiestnením voľných častí do zorného poľa detí playworkeri vlastne vytvárali oblasť podporovanej 

činnosti, pričom oblasť slobodnej činnosti detí sa s ňou mala prelínať - pomôcky na svoju hru si mohli 

vybrať podľa vlastného uváženia a bez pomoci dospelých. Podobný postup je ľahšie zvoliť, ak sú 

ponúkané materiály a predmety ľahko dostupné a je ich veľa, a čo je najdôležitejšie, majú celú škálu 

využitia a možno ich jednoducho vymeniť, keď stratia svoju funkciu alebo prestanú spĺňať bezpečnostné 

kritériá. 

 
54 Nicholson, S. (1972) The Theory of Loose Parts: An important principle for design methodology, Studies in 

Design Education and Craft, 4(2), s. 5-14 
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6.5 IMEE a revízia priestoru 

Po tom, čo sme predstavili tri konceptuálne nástroje slúžiace na pochopenie fungovania priestoru a 

ujasnili sme si, ako nechať deťom priestor na spontánnu a rôznorodú hru, sa presúvame k špecifickým 

nástrojom vhodným na revíziu a plánovanie priestoru. Sme mimoriadne zaviazaní autorovi tohto 

konceptu, Bobovi Hughesovi, že nám dovolil využiť jeho prístup, prvýkrát zverejnený v roku 1966.55 

Hughes sa primárne opiera o tézu, že je povinnosťou dospelých navrhnúť, udržiavať a upravovať priestor 

vhodný a určený na hru a hoci konzultovanie s deťmi znie ako demokratický a inkluzívny prístup, Hughes 

ho vníma ako problematický zo štyroch dôvodov: 

● V prvom rade ide o to, že zisťujeme názory detí na veci, o ktorých nič netušia a nemajú s nimi 

skúsenosti (ako v podobných iných situáciách nemáme ani my) a konkrétne opatrenia 

ponechávame dospelým, prípadne médiám. 

● Hoci zapojenie detí do procesu sa nám môže zdať fér a správne, podkopáva vlastne celý 

zmysel detskej hry - narúša súkromie detí a negatívne ovplyvňuje aj ich intímne a absolútne 

psychické a psychologické spojenie s ostatnými deťmi a zvyškom prostredia.   

● Vedomé uvažovanie o hre a hernom prostredí ničí spontánnu, inštinktívnu a bezprostrednú 

radosť spojenú s hrou. 

● Zapájanie detí do dizajnu herného prostredia vytvára domnelú predstavu, že za zlyhanie 

vytvorenia alebo udržania kvality sú zodpovedné samotné deti a nie dospelí, ako by to malo 

byť. 

Hughes sa domnieva, že by sme sa pri rozhodovaní mali riadiť kombináciou štyroch zdrojov informácií: 

● Intuícia: intuícia nám ako dôveryhodný indikátor umožňuje vnímať veci z hľadiska 

bezprostredného pocitu a inštinktu, v čom sa líši od skúsenosti. Intuícia dopĺňa vedomosti a 

chápanie problémov, je prejavom toho, že z niečoho máme „dobrý pocit.“ Využívanie intuície pri 

vedení činností spojených s tvorbou priestoru je metakognitívnou zručnosťou využívanou pri 

analyzovaní a usudzovaní. Intuíciu je vo všeobecnosti ťažké sformulovať. 

● Pamäť: Mali by sme byť schopní opätovne sa dostať k svojim spomienkam na hru a rozvíjať ich, 

aby sme si pripomenuli pocity z hry. Pri práci s pamäťou je dôležité uvedomiť si, že sme všetci 

kedysi boli deťmi a prežili sme jedinečné detstvo plné vlastných radostí, ťažkostí a výziev. Tiež by 

sme mali mať na pamäti, že detstvo si pamätáme prostredníctvom dospeláckej optiky a často ho 

vnímame nostalgicky: každá generácia si myslí, že jej detstvo bolo lepšie než detstvo tej súčasnej. 

Toto pamäťové cvičenie nám nemá pomôcť v opätovnom prežívaní detstva, no má vyvolať pocity 

súvisiace s hrou.  

● Skúsenosť: ako doplňujúca kvalita intuície a pamäte odkazuje na našu skúsenosť s tým, čo 

funguje a čo nefunguje pri práci s detskou hrou. Vaše pozorovanie detí pri hre napríklad vytvorí 

istú časť vašej skúsenosti. Postupom času vás táto skúsenosť privedie k väčšiemu pochopeniu 

vzťahov medzi jednotlivými deťmi, no taktiež dospelými a prostredím. 

● Evidencia: týmto Hughes myslí odbornú literatúru vychádzajúcu z viacerých oblastí, vytvárajúcu 

teoretické pozadie podpory hry. Ako sme videli v 3. kapitole, existuje množstvo súbežne 

fungujúcich teórií a potrebujeme uplatniť kritickú perspektívu. Zároveň však narastá množstvo 

 
55 Hughes, B. (1996) Play Environments: A question of quality, Londýn: PlayLink. 
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dostupného materiálu o navrhovaní, udržiavaní a upravovaní herného prostredia a tiež o 

užitočnosti voľnej hry. Hoci Hughes sa primárne opiera o literárne dôkazy, môžeme si pomôcť aj 

tromi konceptuálnymi nástrojmi predstavenými vyššie: Lefebvrovou priestorovou triádou, 

oblasťami pôsobnosti od Marketty Kyttä a teóriou voľných častí. 

Hughes uvádza aj niekoľko zoznamov, ktoré môžu dospelí pracujúci s deťmi vytvoriť, aby lepšie 

porozumeli fungovaniu priestoru a možným úpravám, otvárajúcim dvere viacerým herným možnostiam. 

Zoznamy prikladáme tu: 

Zoznam č. 1: Kvalitné herné prostredie: Detská perspektíva 

Za pomoci IMEE môžeme preskúmať veľké množstvo materiálu a zistiť, čo deti od prostredia očakávajú, a to v 

zmysle želaných činností i očakávanej hernej atmosféry. Na základe týchto poznatkov môžeme 

vytvoriť súbor priorít a deklarovaných postojov.  

Na začiatok odporúčame začať s výrokom NA MIESTE, KDE BY SOM SA RÁD HRAL, BY SOM CHCEL… a za 

pomoci vlastného IMEE prísť s približne dvadsiatimi podmienkami predstavujúcimi ideálne herné 

prostredie. Pracujeme individuálne a zhruba 20-30 minút. Ideálny priestor môžeme doplniť slovami ako 

„...by som sa chcel schovávať, liezť, šplhať, spievať, prezliekať sa do kostýmov, byť s kamarátmi, cítiť 

bezpečne, byť osamote...“ 

Zdieľajte svoje zoznamy s ostatnými v skupine. Sprostredkovateľ hry by ich mal zapísať na flipchartovú 

tabuľu alebo niečo podobné a mal by dávať do pozornosti opakujúce sa a podobné nápady. 

Zoznam č. 2: Kvalitné herné prostredie: Perspektíva dospelých 

Skupina si prezrie detské zoznamy a snaží sa identifikovať spoločné menovatele, ktorými sú prepojené. 

Môže ísť napríklad o rôznorodosť, vzťahy, bezpečnosť, nadšenie, pohyb, kontrolu, modifikácie. Ako 

vidíte, predstavy detí o ideálnej hre môžu byť častokrát protichodné.  

Zoznam č. 3 a 4: Kvalitné herné prostredie: Detské otázky 

Zoznamy číslo 1 a 2 nás privádzajú k dvom ďalším:  HERNÉ LÁKADLÁ a HERNÉ OBMEDZENIA. Zoznam č. 3 

by mal byť zameraný na otázky týkajúce sa herných možností, ktoré dané prostredie ponúka. „Môžem tu 

vyliezť na strom?“ alebo „Je tu niekde tichšie miesto?“ Zoznam č. 4 sa venuje faktorom s potenciálom 

narušiť hru alebo negatívne zasiahnuť do herného procesu, bez ohľadu na atraktívnosť priestoru. 

„Nebude mi tu niekto robiť zle?“ alebo „Napomenie ma niekto, keď sa budem hrať na mokrej tráve?“ 

Pokúste sa v dostupnom možnom čase vytvoriť čo najkomplexnejšie zoznamy.  

Zoznam č. 5 a 6: Obsahové a ambientné ukazovatele 

Po dokončení zoznamov č. 3 a 4 skupina absolvuje ďalší proces, pri ktorom redukuje každú otázku na jej 

jadro, na kľúčový záujem. Otázku „Môžem tu vyliezť na strom?“ napríklad možno zredukovať do podoby 

obsahových ukazovateľov, a to výšky, fyzickej výzvy a prírodných vlastností. Ide o obsahové ukazovatele 

určené do zoznamu č. 5. Podobným spôsobom možno otázku „Nebude mi tu niekto robiť zle?“ redukovať 

na ukazovateľ bezpečnosti, čím sa presúvame k ambientným ukazovateľom, a otázka  „Napomenie ma 

niekto, keď sa budem hrať na mokrej tráve?“ implikuje ambientný ukazovateľ otvorenosti či dovolenosti. 

Obsahové indikátory sú fyzickými faktormi kvalitného herného prostredia. Proces kladenia otázok 

poskytne užitočné informácie a môžeme tiež vychádzať z poznatkov obsiahnutých v odbornej literatúre; 
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bližšie sa nimi zaoberáme v časti 6.6. Ambientné ukazovatele školu pripravia na úspešné spĺňanie Kritéria 

kvality č. 5,  ktoré rozoberáme v nasledujúcej kapitole. 

Dokončené zoznamy spolu so zdieľanými poznatkami z celého procesu možno využiť pri revízii vhodných 

školských priestorov a vytvorení plánu konkrétnych opatrení, ktoré pomôžu pri lepšom sprístupnení 

priestoru deťom. 

 

6.6 Kritická kartografia 

IMEE otázky možno využiť pri revízii priestoru a preverovaní, či priestor funguje. Kritická kartografia na 

priebežnej báze zaznamenáva, ako priestor funguje a ako ho možno udržiavať a zatraktívňovať. Využíva 

sa na reflexiu organizačných postupov a procesuálny vývoj. Dokumentáciu tiež možno využiť pri 

zaznamenávaní toho, ako sa škole darí spĺňať Kritériá kvality. Spája sa s navzájom súvisiacimi ideami 

vnímavosti a responsivity: 

• Vnímavosť sa týka vnímania pohybov, činností a rytmov podporujúcich podmienky hry. S 

ohľadom na vzťahovú povahu priestoru možno povedať, že ide o menej dokonalý spôsob 

záznamu, vhodnejší na prácu s rozháranosťou priestoru.  

• Responsivita odkazuje na schopnosť reagovať na dianie okolo seba, a to spôsobom, ktorý 

udržiava hravú atmosféru. Sprievodným procesom je zväčša diskusia ohľadom zozbieraných 

materiálov a podrobovanie fungovania a zvykov priestoru kritickému náhľadu. Kľúčovými 

otázkami sú „čo keby?“ a „čo ešte?“ Otázky typu „čo keby“ propagujú experimentálne postupy, 

do priestoru v malom množstve dávkujú nezvyčajnosť a podnecujú účastníkov hry k niečomu 

odlišnému, nie k očakávaniu tradičného výsledku činnosti. Otázky typu „čo ešte?“ nabádajú 

sprostredkovateľov hry ku kreatívnemu udržiavaniu herného priestoru a jeho zatraktívňovaniu. 

Tieto procesy sú spojenými nádobami; počas formálnych procesov sa možno dohodnúť na zmenách za 

pomoci opätovného preskúmania dokumentov, no zmeny sa pravdepodobne udejú aj za chodu, a to 

prostredníctvom spontánnych prejavov a skúseností získaných vďaka kartografickým postupom.  

Kritická kartografia súvisí s ideou mapovania, a to nielen za účelom získania dvojrozmerného obrazu 

priestoru, ale aj v zmysle mapovania herných možností. Kľúčovým princípom je odpútanie sa od 

uvažovania, čo je hra a aké sú jej výhody a namiesto toho fokus na vznik hry, jej pôvod a dôvody vzniku 

(viac vo 4. kapitole). Kritická kartografia sa menej zameriava na individuálne výhody hry a viac sa snaží 

rozvíjať pozornosť smerom k podmienkam vzniku hry. 

6.6.1 Prístupy k dokumentácii 

Proces zhromažďovania informácií by mali vykonávať priamo pedagógovia starajúci sa o deti počas 

prestávok určených na hru. Zamestnanci školy by si tiež mali vyčleniť čas (napríklad raz mesačne) na 

diskusiu o dokumentácii. 

• Začnite mapou: Počiatočným bodom zhromažďovania údajov by malo byť vytvorenie mapy. 

Najlepšie je začať počas pravidelných stretnutí so zvyškom tímu alebo počas vzdelávacích kurzov, 

ak je to možné. Každý pedagóg najprv sám vytvorí mapu priestoru. Následne sa zídu a pozrú sa, 

čo každý vytvoril, pričom vytvoria jednu veľkú spojenú mapu. Priebeh procesu je užitočný najmä 

v tom, že odhaľuje, čo komu uniklo, prípadne demonštruje, čo má pre niektorých prednosť a ako 



Označenie Škola otvorená hrám - Vzdelávacia príručka 

49 
 

vnímajú priority v rámci priestoru. Spojenú mapu si môžete vystaviť na viditeľnom mieste, 

napríklad na stene. Môžete ju tiež odfotiť a vytlačiť si kópie vo formáte A3 a A4. Mapa sa stane 

súčasťou dokumentácie.  

• Významné priestory: Ďalším krokom je požiadavka na personál, aby vyfotografovali tri miesta v 

areáli školy, ktoré pre nich majú osobitný význam. Môže ísť o miesta, kde radi dohliadajú na deti 

alebo kde sa so žiakmi zhovárajú. Môže ísť aj o miesta konfliktov a častých hádok. Existuje 

množstvo príčin, prečo niekto vníma isté miesto ako jedinečné a všetky sú dôležité. Miesta často 

korešpondujú s osobným založením daného učiteľa alebo jeho preferenciami, napríklad športovo 

založený pedagóg si zrejme vyberie miesto, kde sa deti hrajú futbal alebo iné hry, no pre niekoho 

iného môže ísť o neobľúbené miesto vyvolávajúce úzkosť, keďže sa bojí, že sa deti zrania. Daný 

človek možno preferuje pokojnejšie miesto, ktoré iní môžu považovať za nudné. Pedagógovia 

preferujúci dobrý prehľad o hre si zrejme vyberú miesta, odkiaľ budú vidieť všetky deti, a tým 

dodajú aj sami sebe určitú dôležitosť. Učitelia si často vyberajú „hraničné“ priestory, teda miesta, 

kde sa prelínajú dva typy priestorov, napríklad pri bráne alebo plote, no tieto miesta môžu byť 

pomerne problematické.   

Po určení preferovaných priestorov učitelia zavesia fotky k mape a povedia, prečo si dané miesto 

vybrali. Konverzácia poodhalí, čo sa na daných miestach stalo alebo deje, čo pomáha v účinnom 

mapovaní priestoru. Rozhovory tiež často vedú k návrhom, ako priestor zmeniť a presvedčiť sa, 

ako bude fungovať potom. 

• Zdieľanie skúseností z herného prostredia: Príbehy v sebe obsahujú mapu života. Pedagógovia 

ich môžu napísať na papieriky a nalepiť k mape. Keď sa mapa zaplní, môžu ju odfotografovať a 

začať odznova. Každý príbeh je príkladom fungovania priestoru. Môže ísť o príhody z pozorovania 

hry naplnené radosťou, no taktiež smútkom alebo nesúladom. Práca s príbehmi predstavuje 

budovanie kolektívnych vedomostí a prostredníctvom svojej rôznorodosti umožňujú všetkým 

zainteresovaným vidieť komplexnosť procesu. 

• Vlastnosti mapy, zaznamenávanie pohybov: Na menších výtlačkoch mapy môžete 

zaznamenávať pohyby konkrétneho dieťaťa alebo pedagóga, dokonca aj jednotlivých predmetov. 

Línie pohybov by mali byť čo najpodrobnejšie - mali by zaznamenávať každý odklon od bežnej 

činnosti, každú prestávku atď. K čiaram môžete pridať aj popis. Čiary pomáhajú prekonať model 

statickej mapy a oživiť ju prostredníctvom zaznamenávania dynamických procesov.  

• Využívajte všetky zmysly: Na sledovanie diania okolo seba samozrejme môžete využívať zrak. 

Zrak je dominantným zmyslom, no ostatné nie sú o nič menej dôležité. Čo zvuky? A aké sú 

niektoré miesta na dotyk? Aké pachy cítiť na mieste, kde sa deti hrajú? Na mieste môžete 

vyhotoviť zvukovú nahrávku (predtým si samozrejme zistite, či potrebujete povolenie), prehrajte 

ju kolegom a nechajte ich hádať, kde ste nahrávali. Niekedy je akustický vnem bez akéhokoľvek 

iného rušivého prvku či rozptýlenia najlepším indikátorom kvality miesta a dokladom toho, čo by 

sme si za normálnych okolností možno ani nevšimli. 

• Natáčajte: Opäť sa uistite, že máte povolenie na vyhotovenie obrazového záznamu a uistite aj 

iných, že viete, ako a kde môžete videá zdieľať. Umiestnenie kamery na jedno miesto a natáčanie 

celého herného úseku vám môže pomôcť pri identifikácii pohybov detí, pedagógov i jednotlivých 

predmetov, keď si budete záznam prezerať.  Go-Pro alebo podobné mobilné kamery taktiež 

dokážu ponúknuť zaujímavú perspektívu. Deti často zaujme natáčanie až do takej miery, že 

zásadne menia svoje herné zvyklosti, niekedy dokonca prosia, aby mohli samy natáčať. 

• Buďte kreatívni: Existuje množstvo ďalších spôsobov, ako môžete mapu obohatiť a ozvláštniť. 

Niektorý z pedagógov môže napríklad vytvoriť komiks obsahujúci zaujímavé scénky z hry, každý 
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deň jednu. Medzi originálne prístupy patrí aj sledovanie hry ako dokumentu - na jednej škole istý 

zamestnanec predstieral, že je slávny dokumentarista David Attenborough a komentoval 

správanie detí ako ohrozeného druhu, všímajúc si najmä pozoruhodný fenomén s názvom „hra.“  

Občas je náročné vyhotovovať dokumentáciu počas hernej prestávky a na niektorých školách 

pedagógovia nemajú možnosť dokumentovať hru po jej skončení. Niektoré kolektívy využívajú najnovšie 

aplikácie ako WhatsApp, umožňujúce okamžite a jednoducho zdieľať poznatky. Tento postup funguje 

najlepšie, ak v kolektíve existuje človek schopný sprostredkovať tento spôsob dokumentácie a spojiť 

ostatných. 

 

6.7 Vytváranie priestoru: Bohaté herné prostredie 

Ukazovatele v kritériu č. 4 podnecujú školy, aby prijímali rozhodnutia vychádzajúce z kolektívnych 

poznatkov a dbali na rady, čo bude v danom prostredí s najväčšou pravdepodobnosťou vhodné a 

úspešné (obsahové aj ambientné ukazovatele). Tieto ukazovatele možno zosumarizovať v nasledujúcom 

výpočte:  

● rôznorodosť materiálov, fyzická diverzita 

● voľné časti a priestor, ktorý možno modifikovať 

● priestory, kde sa dá skryť alebo nenápadne pozorovať okolie 

● priestory v priestoroch; prepájanie miest 

● flexibilita 

● priestory ovplyvnené ročnými obdobiami a dostupnosťou prírody 

● možnosť hrať sa prostredníctvom zmyslov (zrak, sluch, hmat, čuch a chuť), hrať sa s identitou 

(dievča/chlapec, vodca/nasledovník atď.) alebo s archetypmi (smrť, vojna, svadba). Možná je tiež 

hra so živlami (zem, voda, oheň, vzduch)56 

● hravý pocit vo všeobecnosti 

V nadväznosti na reakcie detí k charakteru priestoru môžeme uviesť aj koncept štyroch preferencií 

krajinných podôb od environmentálnych psychológov Rachel Kaplanovej a Stephena Kaplana: ide o 

komplexnosť (priestor disponuje črtami, ktoré udržiavajú pozornosť, no nefascinujú), koherenciu 

(priestor funguje ako celok), čitateľnosť (priestor možno odhadnúť) a tajomnosť (prísľub, že priestor 

skrýva v sebe ešte viac a odhalí nepoznané).57 Michael Follett upozorňuje, že deti zväčša využívajú na hru 

celý priestor a nielen izolované časti a dodáva, že tento fakt si treba ceniť - poodhaľuje totiž, ako deti 

vnímajú priestor a ako zvyknú postupne skúmať jeho vlastnosti. Tunely alebo chodníčky v hustých 

kríkoch môžu fungovať ako zdroj záujmu a zároveň ako prostriedky prepájajúce zvyšok priestoru. Follett 

tiež odporúča, aby zamestnanci reagovali na požiadavku sociálnych priestorov, kde sa deti môžu 

socializovať, no tiež hrať osamote.  

Organizácia Play Wales58 odporúča ako prvky bohatého herného prostredia nasledovné: 

● iné deti a mladí ľudia - deti tak majú možnosť hrať sa osamote alebo v kolektíve, vyjednávať, 

spolupracovať a riešiť konflikty 

 
56 O tomto Bob Hughes hovorí ako o osnovách voľnej hry 
57 Kaplan, R. and Kaplan, S. (1989) The Experience of Nature: A psychological perspective. 
58 http://www.playwales.org.uk/eng/richplayenvironment  

http://www.playwales.org.uk/eng/richplayenvironment
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● prirodzené prostredie -počasie, ročné obdobia, kríky, stromy, rastliny, hmyz, zvieratá, blato 

● voľné časti - prírodné i človekom vytvorené materiály a predmety, s ktorými možno fyzicky 

zaobchádzať, presúvať ich, meniť, vytvárať prostredníctvom nich nové veci a zároveň ich ničiť 

● prírodné prvky - oheň, voda, zem, vzduch 

● výzva a riziko - na fyzickej i emocionálnej úrovni 

● hra s identitou - hra rolí, kostýmy 

● pohyb - beh, skákanie, lezenie, balansovanie... 

● kontaktná hra - predstieraná surovosť 

● zmysly - zvuky, chute, tvary, vône, pohľady 

● pocity - bolesť, radosť, sebavedomie, strach, hnev, spokojnosť, nuda, fascinácia, šťastie, smútok, 

odmietnutie, prijatie, hrdosť, frustrácia. 
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7. kapitola: Kritérium kvality č. 5 - Kultúra školy podporuje 

detskú hru 
 

 

Kritérium kvality č. 5: Kultúra školy podporuje detskú hru 

5.1. Herným prestávkam dominuje uvoľnená herná atmosféra 

5.2. Pedagógovia a rodičia/poručníci sú podporovaní pri prehlbovaní vedomostí a nadobúdaní zručností 
napomáhajúcich pri rozvoji hravých pedagogických postupov a hier organizovaných deťmi  

5.3. Zamestnanci školy citlivo podporujú hru, nezasahujú do nej zbytočne 

 

Oplatí sa znovu zdôrazniť, že kritériá kvality č. 3, 4 a 5 (dostatočné priestorové a časové možnosti, školská 

kultúra podporujúca hru) nefungujú izolovane. Piata kapitola sa zaoberala dôležitosťou vytvorenia 

dostatočných časových podmienok na hru, keď už žiakov nečakajú ďalšie povinnosti, a šiesta kapitola 

sledovala fungovanie priestoru. Obe sa snažili sprostredkovať školám spôsob, ako by sa hra mala stať 

súčasťou ich kultúry a bežného vyučovacieho dňa. Väčšina škôl s ambíciou stať sa Školou otvorenou hrám  

by sa mala na podobný cieľ zamerať, hoci pre mnohé môže ísť o úplný obrat v hodnotovej orientácii. 

Skúsenosť nám ukázala, že školy vykonávajúce podobné zmeny vnímajú pozitívne zmeny z ihrísk aj v 

iných oblastiach školského života. Táto kapitola znova dáva do pozornosti koncepty predstavené skôr a 

následne sa podrobnejšie zameriava na možnosti metodológie voľnej hry pri ovplyvňovaní herných 

činností.   

 

7.1 Celoškolský prístup: Prebiehajúce procesy 

3. kapitola skúmala, ako do procesu premeny na Školu otvorenú hrám zapojiť všetkých zainteresovaných 

(pedagógov, deti, rodičov atď.). Pre úspešnosť celého procesu a udržanie zmien je nevyhnutné, aby 

všetky strany pristupovali k procesu s neustálym záujmom, k čomu najlepšie poslúži zapojenie rodičov, 

detí a personálu do herných procesov. Môžeme napríklad rodičov, poručníkov alebo miestne firmy 

požiadať o darovanie voľných častí (starých kuchynských vecí, klávesníc, kufrov s kolieskami (ktoré sú ako 

hračky veľmi obľúbené), pneumatík, kartónových krabíc, paliet atď. Niektoré školy usporadúvajú 

združenia alebo celoškolské stretnutia, kde diskutujú o hre, a okrem rodičov na ne pozývajú aj deti, aby si 

udržali kontakt s bezprostrednými názormi a želaniami detí. Ako obľúbené sa ukázali tiež miesta na 

stránkach školy, kde sa hovorí o hre, alebo stránky na sociálnych sieťach venujúce sa čisto len hre - 

rodičia, pedagógovia, školský personál i ostatní môžu vidieť, čo sa v škole deje a akým spôsobom sa 

podpora hry rozvíja.  

Je tiež dôležité poskytnúť zamestnancom školy a odbornému personálu priestor na rozvoj 

profesionálnych zručností, pričom netreba zabúdať ani na rodičov a ich osvetu. Na to vám môže poslúžiť 

Príručka pre školiteľov, kde sa hovorí aj o vyčlenení času na profesionálne vzdelávanie a organizovaní 

jednotlivých podujatí pre playworkerov. 
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7.2 Hravá atmosféra 

Ako sa píše v Kritériách kvality: 

Je možno zvláštne, že ako faktor berieme do úvahy niečo, čo sa nedá zmerať, no v istom zmysle ide práve 

o to. Ak je priestor vhodný na hru, odráža sa to aj na atmosfére miesta a v deťoch vzniká pocit, že sa 

môžu slobodne hrať. Vytvorenie správnej atmosféry je možné aj za pomoci metód kritickej kartografie, 

ktoré sme si predstavili v 6. kapitole. Je nevyhnutné najmä oslobodiť sa od zviazanosti jazykom a 

racionálnych konceptov a vnímať priestor sčasti intuitívne. Mnohým pedagógom a družinárom je známy 

pocit, že sa v atmosfére čosi zmenilo a vyžaduje si to pozornosť dospelých. Mnohokrát ide o zdanie, že 

niečo sa môže vymknúť z rúk. Rovnako dôležité je tiež rozvinúť si zmysel pre správne fungovanie 

priestoru, cítiť potešenie a spokojnosť pri pozorovaní špecifických prípadov, kedy deti ladia s prostredím 

atď.  Samozrejme, že je dôležitá aj prítomnosť zodpovedného  a vnímavého dospelého, ktorému 

nepochybne pomôžu poznatky voľnej hry.  

 

7.3  Voľná hra 

V 1. kapitole hovorí projekt CAPS o „odovzdávaní vedomostí“ ako o špecifickom znaku britského modelu 

voľnej hry. Poskytuje všeobecný úvod do etického rámca voľnej hry a predstavuje tiež princípy voľnej hry, 

oficiálne prijatý súbor princípov a opatrení na podporu tohto konceptu. Dvomi kľúčovými zdrojmi 

informácií Princípov sú Herné typy Boba Hughesa a Herný cyklus z pera Gordona Sturrocka a Perryho Elsa 

(uvádzame ich vo štvrtej kapitole). Kľúčovým zámerom voľnej hry je čo najsilnejšia podpora hry 

organizovanej samotnými deťmi , cieľom je koncept „menej zásahov, viac vnímania.“59 Deti by sa mali čo 

najspontánnejšie zapájať do interakcií s prostredím a ostatnými deťmi. Tieto princípy nepochybne 

spôsobujú určité napätie medzi voľnou hrou a zaužívanými postupmi, a to najmä v školskom prostredí. 

Čo všetko si môžu deti dovoliť a ako ďaleko zájsť? Čo riziká, konflikty, zranenia či poškodenia školského 

majetku? Ako sa postaviť k hrám, ktoré dospelým spôsobujú úzkosť alebo ich hnevajú? Čo ak sa deti chcú 

hrať s dospelými? Tieto a mnohé ďalšie problémy rozoberáme nižšie za pomoci poznatkov z prác 

Gordona Sturrocka a Perryho Elsa, zameriavajúcich sa na koncepty zásahov do hry „adulterizácie.“ 

 

7.4 Zásahy a adulterizácia 

Podpora deťmi zvolenej, vnútorne motivovanej a osobne vykonávanej hry je často náročnou výzvou pre 

dohliadajúci personál a pedagógov, ktorí sa ešte len zoznamujú s princípmi voľnej hry (no tiež pre 

skúsenejších playworkerov). V tejto príručke sme už rozoberali dôležitosť časových a priestorových 

podmienok podporujúcich alebo obmedzujúcich hru. Úloha dospelých sa však nekončí pri vytvorení 

ideálnych časových a priestorových podmienok (Kritériá kvality č. 3 a 4), vyžaduje si neustále 

prebiehajúcu sebareflexiu a uvažovanie nad správaním samotných dospelých počas hry. 

Adulterizácia60 ako pojem označuje tendenciu dospelých zasahovať do hry a kontaminovať tak detský 

priestor svojim vnímaním a záujmami. Môže sa prejaviť vo forme nutkania poučiť alebo vzdelávať deti, 

 
59 NPFA, PLAYLINK, Children’s Play Council (2000) Best Play: What play provision should do for children, 

http://www.playengland.net/wp-content/uploads/2015/09/best-play.pdf  
60 Zo: Sturrock, G. and Else, P. (1998) The playground as therapeutic space: playwork as healing. (‘The Colorado 

Paper’). 

http://www.playengland.net/wp-content/uploads/2015/09/best-play.pdf
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ochrániť ich pred nebezpečenstvom alebo im jednoducho rozkazovať. Zatiaľ čo zámer intervencie často 

vychádza zo správnych pohnútok, musíme si uvedomiť, ako naše správanie ovplyvní deti pri hre a či je 

zásah skutočne nevyhnutný. Štúdia Sarah Thomsonovej zameraná na školské ihriská61 zistila, že dospelí 

sa snažia kontrolovať hru detí z viacerých dôvodov: 

● Usmerňovanie hry („Hrajte sa pekne“): Dospelí často od detí očakávajú, že sa pri hre budú 

správať vzorne a keď sa im zdá, že sa konkrétny žiak vymyká ich predstave alebo určitým 

normám, napomenú ho. Nechceme samozrejme, aby sa deti správali drzo, no čo sa často javí ako 

drzosť alebo hrubé správanie, je v skutočnosti kamarátskym podpichovaním a vytváraním pocitu 

spolupatričnosti. 

● Riskantná hra („Dávajte si pozor a neublížte si“): Niekedy hru vnímame ako príliš nebezpečnú a 

nasledujeme svoj prirodzený inštinkt, ktorý nám našepkáva ukončiť hru skôr, než sa niečo vážne 

nestane. Problémom nastáva, keď zakážeme takmer všetky formy hry, keďže predstavujú 

potenciálne nebezpečenstvo - žiadne lezenie, žiadne behanie, narážanie atď. Ak zakážeme všetky 

podobné činnosti, ako sa deti naučia odhadnúť svoje schopnosti a vyhodnocovať riziko? 

● Nehygienická hra („Nezašpiňte sa“): Keď deti využívajú pri hre fantáziu a možnosti prostredia, 

často sa stane, že sa zašpinia. Hra s vetvičkami, zeminou či pieskom pri „pečení koláčov“ je pre 

deti veľká zábava, no dospelí často odrádzajú deti od týchto foriem hry. Vážne však narúšame 

spontánnosť hry, ak deťom zakazujeme hrať sa s tým, čo im ponúka prostredie. Pre viac 

informácií sa vráťte do časti 3.2, kde hovoríme o tom, že škola môže detskú hru podporiť aj 

poskytnutím vhodného oblečenia, obuvi a úložných priestorov. 

● „Užitočná“ hra: ďalším zámerom dospelých býva, aby neorganizovanej a často iracionálnej 

detskej hre vdýchli určitý smer a presadili aktivity, ktoré sú „zmysluplné a užitočné.“ Hra v 

záujme hry samotnej je často vnímaná ako mrhanie časom a deti sú podnecované, aby sa pri hre 

niečo naučili. Často sa tiež stáva, že medzi zámerom a spôsobom intervencie existuje výrazný 

nesúlad: dospelí zakazujú deťom pobehovať po ihrisku, no počas telocviku žiaci musia behať do 

kruhu. 

● Hra ako zvada: Niektoré typy hier spôsobujú z pohľadu dospelých hádky. Pedagógovia a 

vychovávatelia neradi vidia, keď sa deti hádajú napríklad o hračky a niekedy deťom zakazujú, aby 

si von nosili hračky, keďže zvyknú vyvolávať konflikty. 

● Hra ako posadnutosť: Keď majú dospelí pocit, že určité prvky hry sa opakujú stále dookola, často 

cítia potrebu zasiahnuť a hru detí spestriť. Deti však veľmi dobre vedia nájsť spôsoby, ako v 

uprednostňovanej hre pokračovať: Thomsonová opisuje prípad, keď vychovávateľ vzal chlapcom 

loptu, aby sa hrali aj niečo iné ako futbal, no oni pokračovali v hraní futbalu a namiesto lopty 

hrali s peňaženkou, potom s kameňom a keď vychovávateľ zakázal hrať aj „kamenný futbal,“ 

nahnevali sa a boli dokonca agresívni. 

● Násilná/agresívna hra („Nebite sa“): Nechceme samozrejme, aby sa deti navzájom zranili, no 

niekedy je pre dospelých ťažké rozlíšiť medzi hrou a naozajstnou bitkou. Fyzické druhy hry sú 

dôležité a prospešné hneď z niekoľkých dôvodov. Deti majú tendenciu hrať sa takýmto spôsobom 

najmä s kamarátmi a nie s inými deťmi, ktoré nemajú rady, a celkovým zámerom podobných hier 

 
61 Thomson, S. (2014) Adulterated Play: An empirical discussion surrounding adults’ involvement with 

children’s play in the primary school playground, Journal of Playwork Practice, 1(1), pp.5-21. 



Označenie Škola otvorená hrám - Vzdelávacia príručka 

55 
 

je skôr priebeh hry než jej výsledok (kto je víťazom), takže silnejšie deti neudierajú alebo 

nenarážajú až tak silno. Drsné formy hry sú považované za základ pri posilňovaní vzťahov s 

rovesníkmi a vyvolávaním pocitov hnevu či strachu pomáhajú pri rozvoji emočnej regulácie. 

Dospelí niekedy ťažko rozlišujú medzi naozajstnou bitkou a hrou, no deti chápu rozdiel medzi 

nimi veľmi dobre. 

● Správna hra („Nevedia, ako sa majú hrať“): Dospelých môže pri dohliadaní na deti posadnúť 

nostalgia a keďže si všetci pamätáme, ako sme sa hrali, aj oni predpokladajú, že sa zvykli hrávať 

lepšie a ich spôsoby hry sú tie správne. Vychovávateľ či pedagóg tak deťom predstaví hru svojho 

detstva a očakáva, že sa im bude páčiť rovnako ako kedysi jemu. Ak deti nereagujú dostatočne 

nadšene, prípadne sa im nepáči, myslí si, že sa nevedia správne hrať. 

● Regulácia a odpor: Napriek prejavom moci a kontroly v podaní vychovávateľov či pedagógov 

Thomsonová zistila, že deti nie sú iba pasívnymi obeťami týchto procesov. Z času na čas kladú 

odpor a snažia sa nadobudnúť svoj podiel na kontrole prostredia či situácie, a to aj zdanlivo 

bojazlivými spôsobmi, napríklad sa skryjú za kríky a tam pokračujú v zakázanej činnosti. Dospelí 

majú občas pravdu, keď tvrdia, že deti veľakrát zámerne revoltujú voči pravidlám.  

Všetky tieto vedomé i nevedomé záujmy dospelých majú dopad na slobodnú hru detí. Hoci je prirodzené, 

že nechceme, aby si deti ublížili a naopak si želáme, aby sa pri hre niečo naučili, mali by sme si 

uvedomovať, ako naše zásahy vplývajú na deti a kedy dochádza ku konfliktu záujmov. Kontinuálna 

sebareflexia je nevyhnutná na podporu hry organizovanej samotnými deťmi.  

Čo sa týka herných intervencií, je užitočné vrátiť sa ku kapitole 4 a konkrétne časti 4.3.2, kde hovoríme o 

jednotlivých fázach herného cyklu. Tie nám pomôžu pochopiť, ako naše činy ovplyvňujú herný cyklus. 

Sturrock a Else opisujú štyri rozličné úrovne intervencií zameraných na podporenie hry, snažiace sa 

vyhýbať ukončeniu alebo modifikácii hry: 

● Udržiavanie hry: nastáva, keď sa deti hrajú a prítomný je aj dospelý, no má veľmi malý alebo 

dokonca zanedbateľný vplyv na dianie (všíma si len, čo sa deje). Playworker tu vystupuje v pozícií 

vnímavého ochrancu a zabraňuje neželaným zásahom zvonku. Najlepšie je, ak si deti jeho 

prítomnosť ani neuvedomujú, respektíve nevnímajú, že by nejakým spôsobom zasahoval do hry. 

Dobrým príkladom je situácia z družiny, keď sa playworker hral s väčšími deťmi biliard a pod 

stolom sa dvaja mladší žiaci hrali „na dom“ (priniesli si rôzne predmety a starali sa o domácnosť). 

Z času na čas playworker staršie deti upozornil, aby dávali pozor a nestúpili mladším deťom na 

nohu, keď náhodou trčala spod stola.  

● Jednoduchá účasť: playworker tu vystupuje ako zabezpečovateľ zdrojov. Uvedomuje si 

fungovanie herných situácií a reaguje na priame alebo nepriame herné podnety, pričom vníma 

potrebu zabezpečovania herných zdrojov. Môže deťom pomáhať pri zháňaní materiálov, 

predmetov alebo hračiek potrebných na udržanie hernej situácie pri živote a zaistenie hladkého 

chodu hry. Keď deťom zabezpečí všetky potrebné veci, v hre sa playworker viac neangažuje. Jeho 

úloha sa končí dodávkou fyzického materiálu. 

● Zvýšená účasť: v tomto prípade dostane playworker priamy či nepriamy podnet od dieťaťa, aby 

sa zapojil do hry. Cieľom podobnej intervencie je ustanovenie alebo obnovenie herného rámca, 

no playworker by sa mal po tomto zásahu čo najskôr stiahnuť a hru ďalej nechať plynúť.  Môže ísť 

o prípady, keď napríklad dieťa ponúkne pedagógovi imaginárny koláč, ktorý samo upieklo v 
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imaginárnej rúre, alebo si z playworkera skupinka detí urobí kráľa, kráľovnú, dieťa alebo netvora. 

Ide zväčša o krátkodobé typy intervencie, častokrát sa udejú v priebehu okamihu. Playworker si 

na tejto úrovni musí uvedomovať, že mu status dospelého prisudzuje určitú vážnosť, dôležitosť a 

aj autoritu v očiach detí a tieto skutočnosti môžu mať výrazný vplyv na nastavenie herného 

rámca.  

● Komplexná účasť: ide o prípady, keď sa vychovávateľ či playworker zapája do hry na dlhší časť a 

bez jeho účasti by sa herný koncept pravdepodobne rozpadol. Opäť musíme skonštatovať, že 

učiteľova účasť by mala byť odôvodnená vysielaním herných podnetov (priamych či nepriamych) 

od detí a učiteľ by nemal dominovať hernému rámcu. Podobne ako pri zvýšenej účasti si 

playworker musí uvedomovať silu svojho vplyvu. Sturrock priamo hovorí o roli pozorovateľov, 

ktorú by mali playworkeri zaujať, no popri pozorovaní by si mali uvedomovať i svoju účasť na 

dianí. Playworkeri by mali byť schopní komplexne vyhodnotiť smerovanie hry a svoju úlohu v 

rámci nej. Z pragmatického hľadiska by mal playworker udržiavať rovnováhu medzi svojím 

zaangažovaním a dianím v okolí.  

V nadväznosti na dospelácku účasť v detskej hre môžeme povedať, že existuje nespočetné množstvo 

príležitostí na intervenciu v záujme podpory detí pri hre, ktoré nie sú natoľko direktívne. Môže ísť 

napríklad o iné usporiadanie priestoru alebo väčšiu rôznorodosť ponúkaných voľných častí (ako príklad 

môže poslúžiť kanoe zo 6. kapitoly, časť  6.4). 

 

7.5 Zvládanie napätia (Brawgsovo kontinuum) 

Brawgsovo kontinuum62 sa snaží ponúknuť playworkerom spôsoby, ako usmerňovať a zvládať napätie a 

konflikty vznikajúce v dôsledku konceptu „menej zásahov, viac vnímania,“ a to na jednej strane chápaním 

nezasahovania do hry doslovne (teda že dospelí by mali nechať deti, aby sa slobodne hrali) a na druhej 

strane tlakom na samotných playworkerov, aby usmerňovali a kontrolovali hru a snažili sa ju buď 

nasmerovať k určitým spoločenským cieľom a želaným výsledkom, alebo sa vyhnúť nepríjemnostiam 

spôsobovaným detskou vynaliezavosťou. Model vytvorený v spolupráci viacerých výskumníkov čerpá 

inšpiráciu z konceptu psycholudík a teórie komplexnosti. Názov kontinua (Brawgsovo) je anagramom 

mien troch hlavných prispievateľov, Wendy Russellovej, Gordona Sturrocka a Arthura Battrama, pričom 

pripomína dynamické kontinuum vnútorných (emocionálnych, motivačných) a vonkajších 

(behaviorálnych) reakcií na detskú hru. Predpokladá, že:  

playworkeri operujú v rôznych bodoch kontinua, pričom ich pozícia bezprostredne závisí na premenných 

vyplývajúcich z kontextu, osobných názorov a hodnôt, ich vzťahu s jednotlivými deťmi, vnímania 

očakávaní, ktoré sú na nich kladené atď. Playworkeri by sa mali snažiť čo najčastejšie prenikať do 

stredu kontinua a uvedomovať si, že môžu kedykoľvek skĺznuť na ktorýkoľvek koniec spektra.63 

 

 

 
62 Russell, W. (2006) Reframing Playwork, Reframing Challenging Behaviour, Nottingham: Nottingham City 

Council. 
63 As above, pp.37. 
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Extrémne polohy vo vonkajšom rozmere sú didaktické, čiže také, kde playworker usmerňuje a kontroluje 

hru, aby pomohol deťom v učení, a chaotické, čiže také, kde zásahy absentujú až do takej miery, že 

priestor nie je dostatočne podporovaný a reakcie sú neadekvátne a impulzívne.  Medzi týmito dvomi 

polohami sa nachádza ludocentrický prístup, teda prístup vnímajúci hru ako stredobod svojho záujmu a 

presadzujúci v prvom rade hru organizovanú deťmi. Extrémne pozície na vnútornej rovine sa buď 

nezasadzujú o hru, dominuje im snaha vzdelávať, kontrolovať a chrániť, alebo hru aktívne podporujú a 

playworkeri stavajú do popredia želania detí. Medzi nimi je paraludický emocionálny stav, v ktorom 

playworkeri pracujú so symbolickým (a nie doslovným) významom hry a uvedomujú si, že deti sa 

potrebujú „vyhrať“, čím nedochádza  k adulterizácii. 

Ide o dynamický model: dospelí nadobudnú po istom čase pocit, že ich čosi tlačí do jedného alebo 

druhého extrému a cítia potrebu reflektovať svoje rozhodnutia, aby sa vrátili do stredu kontinua. 

Vyskytnú sa samozrejme aj chvíle, keď je didaktický prístup žiaduci, no aj v týchto chvíľach by mali mať 

playworkeri na zreteli celkové herné zameranie a činnosť v súlade s ludocentrickými a paraludickými 

princípmi.  
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8. kapitola: Užitočné zdroje 
 

Dúfame, že príručku využijete ako užitočný zdrojový dokument. Použili sme v nej množstvo zdrojov a 

odkazov a na záver prikladáme zoznam linkov a odkazov na organizácie, ktoré vašej školu pomôžu v 

budovaní pozitívneho prístupu k hrám. Bon voyage! 

 

8.1  Užitočné stránky a organizácie 

BaSiS (Breaktime and Social Life in Schools): výskumný projekt v Anglicku: 

http://www.breaktime.org.uk/index.html  

Bristol Scrapstore Playpods: https://www.playpods.co.uk/ 

Projekt kanadskej Zdravotnej asociácie s názvom Unstructured Play (Neštrukturovaná hra) (množstvo 

užitočných zdrojov): https://www.cpha.ca/unstructured-play 

Konceptuálny projekt PlayWorld (zdroje týkajúce sa hravých postupov pri učení o vede, technológiách, 

výpočtovej technike, matematike – STEM) https://www.monash.edu/conceptual-playworld/about#  

Všeobecný komentár č. 17 k článku 31 Dohovoru OSN o právach dieťaťa: 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2

f17&Lang=en  

Celosvetový deň outdoorového vyučovania: https://outdoorclassroomday.com/ 

Medzinárodná herná asociácia (vrátane linkov na pobočky v jednotlivých krajinách): http://ipaworld.org/ 

International School Grounds Association: http://www.internationalschoolgrounds.org/ 

Outdoor Play and Learning (OPAL): https://outdoorplayandlearning.org.uk/ 

Play Board Northern Ireland: https://www.playboard.org/  

Play England: http://www.playengland.org.uk/  

Play-friendly Schools: http://www.playfriendlyschools.eu/  

Play Scotland: https://www.playscotland.org/ 

Herné typy: https://playeverything.wordpress.com/play-and-playwork/play-types/  

Balíček herných typov pre školy (Play Scotland, 2019): https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-

content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf  

Play Wales (množstvo užitočných dokumentov): http://www.playwales.org.uk/eng/ 

Cena Unicef pre školy rešpektujúce detské práva https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/ 

http://www.breaktime.org.uk/index.html
https://www.playpods.co.uk/
https://www.cpha.ca/unstructured-play
https://www.monash.edu/conceptual-playworld/about
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&Lang=en
https://outdoorclassroomday.com/
http://ipaworld.org/
http://www.internationalschoolgrounds.org/
https://outdoorplayandlearning.org.uk/
https://www.playboard.org/
http://www.playengland.org.uk/
http://www.playfriendlyschools.eu/
https://www.playscotland.org/
https://playeverything.wordpress.com/play-and-playwork/play-types/
https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf
https://www.inspiringscotland.org.uk/wp-content/uploads/2019/07/Loose-Parts-Play-Toolkit-2019-web.pdf
http://www.playwales.org.uk/eng/
https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/
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8.3 Prehľad dokumentu pre potreby školení 

Dokument možno nájsť aj na stránke projektu CAPS64. Tridsaťhodinový kurz školení je rozdelený do 

dvoch častí, pričom prvá sa zameriava na širšie publikum (ľudí podieľajúcich sa na strategickom rozvoji 

a priebehu operácií), a druhá opätovne predstavuje Kritériá kvality tým, ktorí pracujú s deťmi. Tabuľka 

nižšie ilustruje, ktoré časti príručky obsahujú dodatočné informácie  a/alebo teoretické prvky aktivít 

obsiahnutých v školení. Na základe štruktúry kurzu vidíme v prehľade určité opakovanie. Vo všeobecnosti 

možno povedať, že druhá časť obsahuje viac podrobností, no školitelia by sa mali bližšie zoznámiť 

s obsahom prvej, aj keď ju pri školení využijú v menšej miere.  

Tréningový modul Časť príručky 

Modul 1: Čo je to Škola otvorená 
hrám? 

1.2: Prečo je dôležité stať sa školou otvorenou hrám 

2: Informácie ku špecifikám jednotlivých krajín 

3.2: Dôležitosť celoškolského prístupu 

4.2.2: Pár slov o zapojení detí 

6.3:  Afordancie 

7.1: Celoškolský prístup: Prebiehajúce procesy 

Modul 2: Vytváranie časových 
možností a kultúry podporujúcej 
hru (1) – problematika stratégie 

1.2: Prečo je dôležité stať sa školou otvorenou hrám 

2: Informácie ku špecifikám jednotlivých krajín 

3.1: Prečo je dôležité mať strategické i operačné 
vedenie 

4.1: Ideový rámec PARK pre vytvorenie písomného 
stanoviska 

4.2: Stratégia (vrátane podčastí) 

4.3: Vedomosti: Uvažovanie o hre (vrátane podčastí, 
hoci mnohé podrobnosti sú určené pre modul č. 6) 

4.4: Dostupnosť 

4.5: Risk 

5.2: Dôležitosť rozšírených časových úsekov na hru 

5.3: Dôležitosť rešpektovania času vyčleneného na hru 

5.4: Hravé pedagogické postupy – čo zahŕňajú? 

5.5: Momenty hry počas školského dňa 

Modul 3: Vytváranie časových 
možností a kultúry podporujúcej 
hru (1) – problematika praxe 

1.2: Prečo je dôležité stať sa školou otvorenou hrám 

1.3: Povaha voľnej hry (vrátane princípov voľnej hry)  

4.2.1: Koho sa proces týka? 

5.1: Všeobecný komentár k článku 31 Dohovoru OSN za 
práva dieťaťa 

6.4: Teória voľných častí 

7: Časti celej kapitoly môžu byť užitočné 

 

Tréningový modul Časť príručky 

Modul 4: Priestor na hru 6.1: Uvažovanie o priestore 

 
64 http://www.playfriendlyschools.eu/  

http://www.playfriendlyschools.eu/
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6.3: Afordancie 

6.5: IMEE a revízia priestoru 

6.6: Kritická kartografia (viac v module č. 9) 

6.7: Vytváranie priestoru: Bohaté herné prostredie 

Modul 5: Stratégia školy a akčný 
plán 

Opakovanie využívajúce materiál z predchádzajúcich častí 
školenia na vytvorenie akčného plánu. V závislosti od skupiny 
možno využiť rôzne časti tejto príručky.  

Modul 6: Viac o hre – názory na 
jej povahu a hodnotu 

4.3: Vedomosti: Uvažovanie o hre(vrátane podčastí) 

Modul 7: Osobnostné aspekty 
podpory hry 

7.4: Zásahy a adulterizácia 

Modul 8: Teória a prax voľnej hry 1.3: Povaha voľnej hry (vrátane princípov voľnej hry)  

4.3.2: Pozorovanie vzniku hry: Herné typy, herný cyklus 

Modul 9: Viac o hre a priestore Celá 6. kapitola 

4.2.2: Pár slov o zapojení detí 

Modul 10: Za hranicami hry/ 
akčné plánovanie 

5.4: Hravé pedagogické postupy – čo zahŕňajú? 

5.5: Momenty hry počas školského dňa 

 

 

 

 

 

 


