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Tato kritéria kvality byla vytvořena a schválena mezinárodním konsorciem partnerů projektu CAPS v 

roce 2018. 

Hra je základní esencí života dítěte. Je pro něho biologickou, psychologickou a společenskou 

nutností; je zásadní nejen pro zdravý rozvoj jeho osobnosti ale také pro sociální začlenění.  Může 

přispět k rozvoji fyzických schopností a také modelování emoční regulace, adekvátní reakci na 

stresovou zátěž nebo vyšší motivaci učit se a aktivně se zapojovat do společnosti. Kromě toho hra 

přináší dítěti velké potěšení. Je to víc než luxus, poskytuje pocit větší životní spokojenosti. U dětí, 

které mají dostatek času a vhodné prostory ke hře, je pravděpodobnější, že budou šťastnější, 

spokojenější a více zapojené do různých aspektů školního života. Ačkoliv se zdá, že hra je pro dítě 

běžně dostupnou, v současnosti je možné pozorovat trend, že děti nemají mnoho příležitostí hrát si 

bez dohledu dospělých, jejich čas je stále více strukturovaný a organizovaný. Tyto faktory společně 

se silným zaměřením na akademický úspěch, přispívají ke zkrácení „volného času“, kdy děti mohou 

jen hrát.  

Šest partnerů projektu CAPS proto pracuje na změně podmínek ve školách tak, aby se staly více 

přátelskými pro dětskou hru. Na základě kladných zkušeností s britským programem OPAL (Outdoor 

Play and Learning), byly vypracovány Národní adaptační plány pro pět zapojených evropských zemí, 

které obsahují tato kritéria kvality pro základní školy, ucházející se o udělení certifikátu „Škola 

přátelská dětské hře“ a zapojení svých zaměstnanců do školícího kurzu. 
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Kritéria kvality pro udělení certifikátu „Škola přátelská dětské hře“ byla sestavena v rámci projektu 

financovaného EU Erasmus+ nazvaného CAPS (Přístup dětí ke hraní ve školách). Partneři ze šesti zemí 

(Spojené království jako vedoucí projektu, Česká republika, Rakousko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) 

se setkali, aby navázali na dva britské modely: Playwork a Projekt pro lepší příležitost ke hře ve 

školách. Ve Spojeném království existuje pracovní pozice playworker, což jsou specialisté, kteří se 

zabývají vytvářením podnětného prostředí, které zvyšuje příležitosti dětí ke hře.  Projekt OPAL 

(Outdoor Play and Learning)1 začleňuje znalosti a dovednosti playworkerů do praxe v základních 

školách. Do projektu OPAL jsou zapojené školy ve Spojeném království, v Kanadě, Austrálii a na 

Novém Zélandu.  

Na začátku projektu CAPS v zapojených zemích byl uskutečněn teoretický i praktický průzkum 

zaměřený na možnost aplikace britského modelu do školní praxe v jednotlivých zemích. Na podkladě 

těchto průzkumů byly vytvořeny Národní adaptační plány, které vycházejí z programu OPAL a 

upravují ho dle národních specifik. Národní adaptační plány rovněž informují o tvorbě a významu 

těchto kritérií kvality. Kromě toho byl připraven školící kurz, který využívá metodiku playwork a jehož 

cílem je vyškolit pracovníky, kteří budou realizovat vytváření vhodných podmínek pro dětskou hru v 

základních školách. 

Tento dokument nabízí pět kritérií kvality pro školu přátelskou dětské hře. Jednotlivá kritéria 
obsahují: 

 zdůvodnění významu Školy přátelské hře založené na vědeckém výzkumu, 

 indikátory a doporučení pro plnění kritérií, 

 návrhy důkazů pro plnění kritérií Škola přátelská dětské hře. 

Existují tři úrovně certifikátu Škola přátelská dětské hře: 

 BRONZOVÁ: Začínáme = chceme se stát školou, která je přátelská ke hře, což prokážeme 
tím, že zhodnotíme, kde jsme nyní. 

 STŘÍBRNÁ: Pracujeme na tom = již jsme začali podnikat kroky směřující k plnění stanovených 
kritérií. 

 ZLATÁ: Splněná kritéria a snaha o další rozvoj = splnili jsme daná kritéria a zavazujeme se 
k průběžné aktualizaci a dalšímu rozvoji podmínek pro dětskou hru v naší škole. 

Hodnocení úrovně dosaženého certifikátu Škola přátelská dětské hře může být použito jako 
rozvojový nástroj k tomu, aby škola byla více přátelská ke hře a také využito pro prokázání plnění 
kritérií kvality. Certifikát dále může být použit například pro sebehodnocení školy na svých webových 
stránkách a v některých zemích může být součástí výkazů činnosti školy pro akreditační orgány. 
Kontaktujte prosím příslušnou organizaci ve své zemi, kde získáte další informace o procesu 
hodnocení plnění kvality kritérií, udělování známky a školení zaměstnanců. 

                                                           
1 http://outdoorplayandlearning.org.uk 
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Cílem škol je vychovávat děti, což znamená spoustu práce pro vedoucí pracovníky i pedagogy. Proč 

by navíc školy měly přemýšlet o tom, zda je jejich škola přátelská ke hře, a nad tím, jak to mají 

udělat? Jsme přesvědčeni, že existuje spousta důvodů, zde nabízíme tyto dva: 

1. Vlády, které ratifikovaly Úmluvu OSN o právech dítěte, mají povinnost uznat, respektovat a 

podporovat právo dětí hrát si, a to i ve škole. 

2. Škola, která je přátelská k dětské hře, je místem, kde děti mají větší šanci být šťastné, zdravé, 

v dobrém duševním stavu a být zapojené do všech aspektů školního života. Jinými slovy, poskytnout 

dostatek času a vhodný prostor pro hru během školního dne, vzdělávání a výchově dětí spíše 

napomáhá, než je ztěžuje.2 

Článek 31 Úmluvy OSN o právech dítěte uvádí, 

že každé dítě má právo hrát. V dubnu 2013 

Výbor OSN pro práva dítěte zhodnotil, že článek 

31 je často nazýván „zapomenutým právem“, a 

proto vydal tzv. obecný komentář (GC17), 

v němž vyzývá vlády zapojených zemí k jejich 

odpovědnosti ohledně článku 31. Tento obecný 

komentář uvádí, že právo dítěte na hru 

zakotvené v článku 31 je 

zásadní pro kvalitu dětství, nezbytné pro 

optimální rozvoj dítěte, podporu jeho odolnosti a 

spokojenosti… Hra a odpočinek jsou zásadní pro zdraví a blaho dětí, podporují rozvoj tvořivosti a 

představivosti, sebedůvěru, také fyzické, sociální a kognitivní dovednosti. Stimulují všechny aspekty 

učení. Jedná se o způsob jak se zapojit se do každodenního života.3 

 

                                                           
2 Massey, W.V., Stellino, M.B., Mullen, S.P., Claassen, J. and Wilkison, M. (2018) ‘Development of the Great 
Recess Framework – Observational Tool to measure contextual and behavioral components of elementary 
school recess’, BMC Public Health, 18: 394; Lester, S., Jones, O. and Russell, W. (2011) Supporting school 
improvement through play: An evaluation of South Gloucestershire’s Outdoor Play and Learning Programme, 
London: National Children’s Bureau; Jarrett, O. (2013) A Research-based Case for Recess, US Play Coalition. 
3 UNCRC (2013) General Comment 17: The right of the child to rest, leisure, play, recreational activities, 
cultural life and the arts (Article 31), (p.4), available at: 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CRC%2fC%2fGC%2f17&L
ang=en 
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Při popisu odpovědnosti vlád za uznání, respektování a prosazování práv dítěte uvedených v článku 

31, obecný komentář GC17 konkrétně říká, že školy hrají důležitou roli, a to v poskytováním 

venkovních a vnitřních prostor, které umožňují příležitost všem dětem k různým formám hry, a že 

struktura školního dne by měla poskytnout dostatek času a prostoru pro hru. 

Respektování článku 31 by samo o sobě mělo stačit, aby školy přemýšlely o tom, jak podporují 

možnosti dětí hrát si ve škole. Důležitost hry v životě dětí společně s uvědoměním si změn v 

současném životě, které snižují příležitost dětí svobodně si hrát, zvyšuje význam školního prostředí. 

Navíc, ve školách, které provedly cílené změny v podpoře hry, pedagogové, děti, rodiče a další 

zainteresované strany, říkají, že se zvýšila kvalita života všem. Děti mají více času na hraní a rychleji 

se učí, jsou soběstačnější, fyzicky aktivnější a zapojují se do širokého spektra her. Dále existuje méně 

problémů s chováním; vztahy mezi pedagogy a žáky jsou méně konfliktní, škola je obecně 

šťastnějším místem pro všechny. Jeden ředitel, který se podílel na projektu podpory dětské hry, 

hovořil o tom, jak dříve musel trávit spoustu času řešením kázeňských konfliktů, kterých po zapojení 

se do projektu výrazně ubylo a nyní je musí řešit jen výjimečně.4   

  

                                                           
4 Lester, S., Jones, O. and Russell, W. (2011) Supporting school improvement through play: An evaluation of 
South Gloucestershire’s Outdoor Play and Learning Programme, London: National Children’s Bureau, available 
at http://www.playengland.org.uk/resource/supporting-school-improvement-through-play/  
 

http://www.playengland.org.uk/resource/supporting-school-improvement-through-play/
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Ve škole, která je přátelská dětské hře, je hra uznávána, oceňována a podporována ve všech jejích 

formách a v během veškerého času, které dítě tráví ve škole. To zahrnuje poskytnutí dostatečného 

času a prostoru pro hru a případně zařazení hry i do procesu učení, stejně jako i využití hry v průběhu 

každodenního školního života. Hrát si je přirozená potřeba dítěte. Obecný komentář GC17 uvádí, že 

hra se může „odehrávat kdykoli a kdekoliv.“ Uvědomění si této skutečnosti dělá věci mnohem 

jednodušší pro školy, které chtějí podporovat hru, která je dítětem svobodně řízená. Znamená to, že 

spíše než na organizování nebo cílené vedení herních aktivit, by se školy měly zaměřit na tvorbu 

podmínek, které spontánně umožňují vznik hry. Těmito podmínkami je dostatečný čas (Kritérium 3) 

a vhodné prostory (Kritérium 4), stejně jako celková školní kultura (Kritérium 5), které vznik hry 

stimulují. Tyto tři prameny jsou vzájemně propojeny a na sobě závislé = fungují jako celek. V tomto 

textu jsou však odděleny a tvoří rámec pro stanovení kritérií kvality. Důraz na podmínky, které 

stimulují hru, vyžaduje také zvážení strategií (Kritérium 1) a procesů (všechna kritéria), které 

pomáhají školám posunout se směrem ke konečnému výsledku, kterým je škola přátelská hře, kde 

děti mohou a spontánně si hrají. 

 

  

 

Co znamená být školou přátelskou 

dětské hře? 
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Tato část je věnovaná zamyšlení nad konceptem hry a jejím významem pro školu. Tradiční a 
převažující chápání benefitů hry se obvykle soustředí na stimulaci kognitivního, fyzického, sociálního 
a emocionálního vývoje dítěte. Výzkumy prokázaly pozitivní korelace mezi hrou a: 

 řadou kognitivních dovedností (např. schopnosti soustředit se, budování znalostí, pochopení 
významu, komunikace, kreativity, představivosti, flexibility, divergentního myšlení, řešení 
problémových situací); 

 naladěním na učení (např. zvědavostí a otevřeností k učení, nadšením, vytrvalostí, odolností 
a sebe-oceňováním); 

 sociálními (např. vztahy s vrstevníky a dospělými, emoční regulací, reciprocitou, emoční 
pohodou) a motorickými dovednostmi (např. jemnou a hrubou motorikou, propriorecepcí, 
koordinací, prostorovými představami, důvěrou, fyzickým zdravím a well-being).5 

K dalším benefitům dětské hry ve školním prostředí můžeme zařadit: 

 Hra na dětském hřišti významně přispívá k rozvoji vzájemných vztahů a sociálních sítí, 
jazykových dovedností, schopnosti adaptace, fyzických dovedností a dalších6. 

 Školní docházka nabízí dětem příležitost být fyzicky aktivní (zvláště pokud mají možnost 
trávit čas venku), bojovat proti hypokinezi a obezitě; což může být výrazně posíleno 
prostřednictvím vhodných konstrukčních prvků, změnami ve školní kultuře a dalšími zásahy7. 

 Schopnost dětí soustředit se je po hře zvýšená, to znamená, že odstranění přestávek s cílem 
soustředit se na učení může být kontraproduktivní, zejména u dětí, které mají potíže se 
soustředěním.8 

Experimentální a longitudinální studie… poskytují silnou podporu významu přestávek v procesu 
učení… Zdá se, že nestrukturované přestávky během náročných kognitivních úkolů usnadňují učení, 
jakož i rozvoj obecnějších sociálních kompetencí a přizpůsobení se výuce ve škole.9 

                                                           
5 Wood, E. and Attfield, J. (2005) Play, Learning and the Early Childhood Curriculum, Paul Chapman. 
 
6 Baines, E. and Blatchford, P. (2011) ‘Children's Games and Playground Activities in School and their Role in 
Development’, in Pelligrini, A. (ed) The Oxford Handbook of the Development of Play, Oxford: Oxford University 
Press. 
 
7 See, for example, Hyndman, B.P., Benson, A.C., Ullah, S. and Telford, A. (2014) ‘Evaluating the Effects of the 
Lunchtime Enjoyment Activity and Play (LEAP) School Playground Intervention on Children’s Quality of 
Life, Enjoyment and Participation in Physical Activity’, BMC Public Health, 14, available at 
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-14-164. 
8 Jarrett, O. (2013) A Research-based Case for Recess, US Play Coalition, available at 
http://usplaycoalition.org/wp-content/uploads/2015/08/13.11.5_Recess_final_online.pdf.  
 
9 Pellegrini, A. and Bohn, C. M. (2005) ‘The Role of Recess in Children’s Cognitive Performance and School 
Adjustment’, Educational Researcher, available at 
https://pdfs.semanticscholar.org/1521/c046d6433f0bc992f0259ac58d6f5ca80133.pdf.  
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Existují však i další důvody pro ocenění významu hry. Jako dospělí cítíme potřebu uvést racionální 

důvod pro něco, co se zdá být bezúčelné, nalézt význam hry, která se zdá být beze smyslu a záměru. 

Pokud například dospělí oceňují hru pouze jako možnost získání specifických dovedností (např. 

pohybových), mají snahu směrovat hru k rozvoji těchto dovedností, což přináší riziko, že výhody 

svobodně zvolené hry se vytratí. Vědecké studie prokazují, že přínosy hry plynou z jejích přirozených 

vlastností, jako je nepředvídatelnost, flexibilita, vlastní plynutí a uspořádání.10  

Děti samy mohou dobře vnímat čas pro hru (přestávku) jako přestávku od učení, kdy mohou 

okamžitě uniknout dospělé organizaci školního času a prostoru a začít si vytvářet vlastní světy, kde 

racionální zákony „skutečného“ světa nepotřebují, ale přesto jsou nedaleko. Ve svém vlastním světě 

mohou děti proměnit aspekty každodenního života a přizpůsobit je tak, aby byly pro ně buď méně 

děsivé, nebo méně nudné.11 Zákony fyziky nám říkají, že nedokážeme létat, ale když si na vrcholu 

kopce přehodíme svůj kabát přes ramena jako plášť, zavlníme rukama, běžíme a vydáváme 

odpovídající zvuky, pak samozřejmě můžeme létat (a možná také zachránit svět). Jedná se o chvíle, 

kdy děti cítí vitalitu života. Mít potěšení ze hry je více než pouhý luxus. Společně s dalšími emočními 

aspekty hry hra přispívá k rozvoji psychické odolnosti, jako je regulace emocí, nastavování zdravých 

reakcí na stres, vstřícnosti a otevřenosti k učení.12 Děti, které mají ve škole dostatek času a vhodné 

prostory pro hru, budou pravděpodobně šťastnější, spokojenější a otevřenější všem aspektům 

školního života. Přesto pro některé děti může doba určená pro hru znamenat čas stresu, možného 

konfliktu a šikany, takže škola přátelská hře musí dělat více než jen poskytnout čas na hru během 

školního dne.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10 See, for example, Lester and Russell (2008) Play for a Change: Play, Policy and Practice – A review of 
contemporary perspectives, London: National Children’s Bureau, available at 
http://www.playengland.org.uk/resource/play-for-a-change-play-policy-and-practice-a-review-of-
contemporary-perspectives.  
 
11 Sutton-Smith, B. (1997) The Ambiguity of Play, Cambridge, Ma.: Harvard University Press. 
 
12 Lester, S. and Russell, W. (2008) as above 
13 Massey, W.V., Stellino, M.B., Mullen, S.P., Claassen, J. and Wilkison, M. (2018) ‘Development of the Great 
Recess Framework – Observational Tool to measure contextual and behavioral components of elementary 
school recess’, BMC Public Health, 18: 394. 

http://www.playengland.org.uk/resource/play-for-a-change-play-policy-and-practice-a-review-of-contemporary-perspectives
http://www.playengland.org.uk/resource/play-for-a-change-play-policy-and-practice-a-review-of-contemporary-perspectives
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K proměně školy ve školu přátelskou dětské hře je nutné společné úsilí celé školy a školní komunity, 

to znamená dětí, pedagogických i nepedagogických pracovníků, rodin/opatrovníků. Poskytování 

dostatečného času a vhodných prostor pro hru by neměl být pro školy parametr navíc, ale mělo by 

to být přirozenou součástí školního života, součástí kultury školy. To vyžaduje změnu školního étosu 

a kultury, organizaci času a prostoru. Rozpoznávání, respektování a prosazování práva dětí na hru 

funguje nejen v čase vyhrazenému hře, ale také během školního vyučování. Hra a učení by neměly 

být vnímány v protikladu, ale ve vzájemném prolínání. I když uznáváme význam klasického přístupu 

v procesu vyučování, hravé formy učení (zařazení humoru, tolerance nejednoznačnosti) a využití hry 

v pedagogice (použití hravých metod pro aktivní učení), mohou pomoci vytvořit efektivní učební 

atmosféru a podpořit kreativní myšlení dětí.14 

 

 

 

 

                                                           
14 Tegano, D. W. (1990) ‘Relationship of tolerance of ambiguity and playfulness to creativity’, Psychological 
Reports, 66(3), pp. 1047-1056; Tobin, K., Ritchie, S.M., Oakley, J.L., Mergard, V. and Hudson, P. (2013) 
‘Relationships between emotional climate and the fluency of classroom interactions’, Learning Environments 
Research, 16(1), pp. 71-89; Mardell, B., Wilson, D., Ryan, J., Ertel, K., Krechevsky, M. and Baker, M. 2016) 
Towards a Playful Pedagogy, available at 
http://pz.harvard.edu/sites/default/files/Towards%20a%20Pedagogy%20of%20Play.pdf.  
 

 

Směřování školy 

http://pz.harvard.edu/sites/default/files/Towards%20a%20Pedagogy%20of%20Play.pdf
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KRITÉRIUM KVALITY 1:  

ŠKOLA MÁ ORGANIZAČNÍ 

STRUKTURU ZAMĚŘENOU NA 

PODPORU DĚTSKÉ HRY  
 

Zdůvodnění: 

Zkušenosti ze školní praxe ve Velké Británii ukázaly, že pro zabezpečení dostatečného času určeného 

pro dětskou hru, je nejdůležitějším faktorem úspěchu efektivní organizační struktura. Změna 

směrem ke splnění kritérií školy přátelské hře není snadná a může trvat značnou dobu; je zapotřebí 

silného vedení školy, které je schopné získat podporu dětí, zaměstnanců, rodičů a dalších 

zainteresovaných stran. Škola potřebuje určit konkrétního pracovníka, který řídí a nastavuje 

strategické změny a také pracovníka, který zodpovídá za aplikaci strategických cílů do praxe. 

Indikátory a doporučení Začínáme 
Pracujeme 

na tom 

Splněná 

kritéria & 

další rozvoj 

1.1 Škola má určeného pracovníka 

zodpovědného za stanovení strategických 

změn s cílem zlepšit a dlouhodobě udržet 

kvalitu dětské hry ve škole.  

       V ideálním případě se jedná o ředitele školy. 

Pokud ne, měl by to být člen vedení školy. 

Tento pracovník by měl chápat význam 

dětské hry, obhajovat hru a podporovat ji. 

Bude také muset zajistit, aby se škola zapojila 

do tvorby a rozvoje strategických změn 

kromě žáků všechny zaměstnance (učitele i 

nepedagogické pracovníky včetně pracovníků 

z kuchyně, školníka nebo účetních a správců), 

rodiče a další zainteresované. Tento vedoucí 

pracovník je odpovědný za nastavení 

strategie, periodické hodnocení plnění a 

plánování dalšího rozvoje. 

   

1.2 Máme pracovníka, který je zodpovědný za 

realizaci aktivit zaměřených na zlepšování a 

udržování kvality dětské hry ve škole. 

Pracovník je zodpovědný za: návrhy a 

zajištění vhodných prostor pro hru, podporu 

pracovníků zodpovědných za hru (včetně 
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zabezpečení jejich proškolení a profesního 

rozvoje), dokumentování akcí školy a 

vytváření podmínek přátelských pro hru. 

Tento pracovník musí mít dostatečné 

kompetence, aby mohl přijímat rozhodnutí a 

řídit je. Mělo by se jednat o jedince 

zapáleného pro myšlenku svobodně zvolené 

dětské hry, dobře vyškoleného a 

orientovaného v problematice aplikace 

myšlenky playworker do školní praxe.   

       V některých malých školách může být určen 

pouze jeden pracovník, který je zodpovědný 

za strategii i vlastní realizaci. V takovém 

případě je doporučeno, aby škola určila další 

osobu, která bude působit jako zkušený 

supervizor, aby byla zajištěna kvalita, 

kontinuita a udržitelnost. 

 

 

Doporučení pro evidenci aktivit 

Vykazování aktivit může zahrnovat: 

 Zápisy z jednání nebo z oficiálních sdělení o rozhodnutí strategických nebo provozních změn. 

 Písemné prohlášení o podpoře dětské hry školou (viz Kritérium 2). 

 Zápisy z diskuzí se žáky, pedagogickými i nepedagogickými pracovníky, rodiči a dalšími 

zúčastněnými stranami, včetně uvedení otázek, které byly vzneseny, a zda nebo jak byly 

řešeny. 

 Různorodý propagační materiál (včetně dokumentace využití sociálních médií a webových 

stránek na podporu koncepce školy přátelské ke hře). 

 Dokumenty o procesu navrhování a realizace změn prostor určených pro dětskou hru (viz 

Kritérium 4). 

 Dokumentace procesů provádění změn v kultuře školy, včetně školení a rozvoje 

zaměstnanců (viz Kritérium 5).  
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KRITÉRIUM KVALITY 2:  

ŠKOLA MÁ PÍSEMNÉ 

PROHLÁŠENÍ JAK PODPOROVAT 

HRU  
Zdůvodnění: 

Tento text čerpá z dokumentu autora projektu OPAL (Outdoor Play and Learning) Michaela 

Folletta15, který uvádí praktické zkušeností s podporou škol, aby se staly více přátelskými ke hře. 

Michael je externím poradcem projektu CAPS. Ve svém textu uvádí, že by školy měly začít tím, že 

přijmou tyto čtyři zásady OPAL JOBZ: Jasná pravidla, Otevřený přístup, Bezpečnost a Znalosti. 

Nastavení Jasných pravidel se týká vypracování a zveřejnění prohlášení, které zahrnuje hodnoty 

školy a konkrétní změny týkající se zpřístupnění dětské hry. Otevřený přístup znamená uvedení 

konkrétních opatření, která škola zavádí, aby zajistila volný přístup k herním prostorám a prvkům 

všem dětem během celého školního roku. Důraz na přiměřenou Bezpečnost spočívá v uznání, že 

neexistuje žádná výzva bez rizika a jasně uvádí, jak škola zajišťuje bezpečnost dětí za současného 

ponechání přiměřené úrovně rizikovosti hry. Znalosti se týkají důležitosti školení a odborného 

rozvoje zaměstnanců při porozumění významu dětské hry a přiměřené role dospělých v její podpoře. 

Všechny zásady JOBZ jsou součástí písemného prohlášení, které definuje étos školy a uvádí realizaci 

kroků k tomu, aby škola byla přátelská dětské hře. 

Pojďme si říci pár slov o riziku. Riziko je v našem pojetí chápáno jako integrální aspekt dětské hry, 

většina dětí je přirozeně zvědavá a jejich rozvoj často vyžaduje určité experimentování a jistou míru 

rizika (přemýšlejte o tom, jak se děti naučí chodit). Vzrušení při přijímání rizik (fyzického, sociálního a 

emočního) je to, co dodává hře živost a energii. Navíc fyzické riziko pomáhá dětem pochopit, jak 

jejich tělo funguje a co si mohou dovolit. Je 

pochopitelné, že dospělí chtějí, aby si děti hrály 

bezpečně, ale existuje stále více důkazů, které 

ukazují, že nadměrná ochrana před selháním 

může být kontraproduktivní a že zdravá hra 

běžně zahrnuje i jistou míru rizika. To vyžaduje 

pochopení dynamického propojení hodnocení 

rizika a přínosu hry. Školící kurz CAPS se tímto 

tématem zvažování míry rizika zabývá 

podrobněji a nabízí i několik užitečných literárních zdrojů16. 

                                                           
15 Follett, M. (2016) Making Playtime a Key Part of the School Day!, available at: 
https://outdoorclassroomday.org.uk/wp-content/uploads/sites/2/2016/06/ECD-Making-Playtime-a-Key-Part-
of-the-School-Day.pdf  
 
16 For guidance on risk in children’s play, it is worth visiting the International School Grounds Association’s 
2017 Ubud-Höör Declaration on Risk in Play and Learning, available at 
https://static1.squarespace.com/static/56f1b6cbe707ebc63b90b4ef/t/59a5e842e45a7caca7180dea/1504045 

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://static1.squarespace.com/static/56f1b6cbe707ebc63b90b4ef/t/59a5e842e45a7caca7180dea/1504045
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Proces zpracování písemného prohlášení o tom, jak škola realizuje podporu dětské hry může být 
cenný k odkrytí některých problematických oblastí. Je přínosné, aby celá školní komunita byla 
zapojena do zpracování tohoto prohlášení a pravidelných kontrol jeho plnění. Prohlášení samo o 
sobě může fungovat jako vnitřní závazek pro všechny zainteresované osoby a také navenek sdělené 
prohlášení o směřování školy.  

Většina zásad z tohoto kritéria se současně objevuje i v následujících kritérií; vypracováním 
písemného prohlášení však dojde k jejich zviditelnění. 

Indikátory a doporučení Začínáme 
Pracujeme 

na tom 

Splněná 

kritéria & 

další rozvoj 

2.1. Škola má písemné prohlášení, které 

dokumentuje vnímání přirozené potřeby 

dětí hrát si a oceňuje význam svobodně 

zvolné hry. 

       Je důležité rozlišit svobodně zvolenou hru od 

herních aktivit, které jsou řízené dospělými. 

Obě aktivity mají svůj význam. V čase 

určeném pro hru (naprogramovaná doba v 

průběhu školního dne, kdy děti nemají jiné 

úkoly), by mělo být dětem umožněno zažít 

svobodně zvolenou hru, která není řízena 

dospělými (viz Kritérium 5). Školy si mohou 

vypracovat vlastní doporučení týkající se 

stanovení hranic, do jaké míry zasahovat do 

svobodně zvolené hry z hlediska kontroly: 

rizika, znečištění oděvu…  

       Prohlášení by mělo obsahovat soubor 

uznávaných hodnot, principů, přesvědčení a 

akční plán pro další zlepšování a kontrolu. 

       Z uvedených hodnot, principů a přesvědčení 

budou vycházet všechna rozhodnutí o 

opatřeních ke zlepšení herního procesu. 

Opatření by měla konkretizovat, kdy a jak 

budou implementovány, kdo bude za ně 

zodpovědný, a také zahrnovat proces 

kontroly. 

   

                                                                                                                                                                                     
https://static1.squarespace.com/static/56f1b6cbe707ebc63b90b4ef/t/59a5e842e45a7caca7180dea/1504045
124854/ISGA+Risk+Declaration+-+English.pdf; or the UK Children’s Play Safety Forum (2013) Managing Risk in 
Play Provision: Implementation guide, available at http://www.playengland.org.uk/resource/managing-risk-in-
play-provision-implementation-guide/; or Gill, T. (2018) Playing it Safe? A global white paper on risk, liability 
and children’s play in public space, available at https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/05/White-
paper_Playing-it-safe_Tim-Gill_May-2018.pdf 

https://static1.squarespace.com/static/56f1b6cbe707ebc63b90b4ef/t/59a5e842e45a7caca7180dea/1504045124854/ISGA+Risk+Declaration+-+English.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56f1b6cbe707ebc63b90b4ef/t/59a5e842e45a7caca7180dea/1504045124854/ISGA+Risk+Declaration+-+English.pdf
http://www.playengland.org.uk/resource/managing-risk-in-play-provision-implementation-guide/
http://www.playengland.org.uk/resource/managing-risk-in-play-provision-implementation-guide/
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/05/White-paper_Playing-it-safe_Tim-Gill_May-2018.pdf
https://bernardvanleer.org/app/uploads/2018/05/White-paper_Playing-it-safe_Tim-Gill_May-2018.pdf
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2.2. Do vývoje a revize tohoto prohlášení je 

zapojena celá školní komunita 

       To znamená, že do diskuzí o prohlášení by 

měli být zapojeni všichni – děti, rodiče a 

opatrovníci, pedagogičtí a nepedagogičtí 

pracovníci, vedení školy.  

   

2.3. Prohlášení definuje, jak je škola odhodlána 

podporovat dětskou hru a vytvářet 

dostatečný čas, prostor a svolení ke hře. 

„Jak“ je důležité slovo – prohlášení musí 

uvádět, jak je rozvržen čas pro hru, jak jsou 

dostupné prostory a jakým způsobem dospělí 

podpoří svobodně zvolenou hru. Kromě toho 

musí zahrnovat, jak bude hra podporována v 

průběhu školního dne (např. využití hry ve 

výuce, otevřenost k přirozeně vznikajícím 

hravým momentům) – viz Kritérium 3. 

   

2.4. Prohlášení popisuje, jak je všem dětem 

(děvčatům a chlapcům, dětem se 

zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, 

atd.) poskytnut dostatečný čas a vhodné 

prostory pro hru za každého počasí. 

Prohlášení může zahrnovat např. návrh 

úpravy herních prostor, tak aby vnitřní a 

venkovní prostory byly snadno dostupné a 

přizpůsobené všem dětem. Ujistěte se, že 

např. aktivity spojené s časově náročnější 

běžnou péčí o děti s postižením nezkrátí čas 

určený ke hře. Ujistěte se také, že děti si 

mohou hrát za každého počasí, a to 

zajištěním vhodných skladovacích prostor pro 

oblečení a obuv. Je důležité, aby se 

rodiče/opatrovníci podíleli na diskuzích o 

venkovní hře, aby byli si vědomi toho, že se 

oblečení dětí může ušpinit nebo zamočit. 

   

2.5. Prohlášení jasně definuje přístup školy 

k hodnocení míry přijatelného rizika během 

hry. 

Pochopení významu a ocenění přínosů 

přiměřeného rizika hry je klíčové pro 

vybalancování zajištění bezpečnosti a 

současně zachování určité rizikovosti. Rovněž 

   



Kritéria kvality pro Školu přátelskou dětské hře 

15 
 

tento aspekt hry je nutné otevřeně 

diskutovat s rodiči a vysvětlit jim, jak bude 

dětem umožněno zažít riziko a současně 

zajištěna bezpečnost dětí.   

2.6. Prohlášení ukazuje, jak škola bude 

podporovat rozvoj znalostí o dětské hře 

prostřednictvím zabezpečení školení a 

vzdělávacích programů pro své zaměstnance 

i rodiče. 

       Je důležité získávat nové poznatky o dětské 

hře, pracovníci školy i rodiče/opatrovníci by 

měli chápat význam svobodně zvolené hry a 

vědět, jakým způsobem je možné ji 

podporovat prostřednictvím poskytnutí 

dostatečného času a vhodných prostor ve 

škole.  

   

2.7. Prohlášení jmenuje osoby zodpovědné za 

strategické řízení a vedení aktivit 

zaměřených na zlepšování příležitostí ke 

svobodně zvolené hře ve škole 

       Viz Kritérium 1. Začlenění tohoto požadavku 

do prohlášení zahrnuje identifikaci nebo 

nábor a další odborný růst klíčových 

pracovníků lidí, kteří jsou odpovědní za rozvoj 

a udržení dobrých herních příležitostí v 

dlouhodobém horizontu. 

   

 

Doporučení pro evidenci 

Zveřejnění samotného prohlášení je samozřejmě hlavním důkazem, společně s popisem vývoje 

celého procesu, problémů, které se vyskytly, kdy a jak byly vyřešeny. Pokud má škola zveřejněnou 

politiku dalšího vzdělávání a odborného růstu zaměstnanců, může dokument využít pro evidenci 

plnění tohoto kritéria. 
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KRITÉRIUM KVALITY 3:  
DĚTEM JE POSKYTNUT 
DOSTATEČNÝ ČAS PRO HRU 
 

Zdůvodnění: 

Obecný komentář 17 k článku 31 Úmluvy OSN o právech dítěte uvádí, že 

vlády zemí musí zajistit, aby děti měly dostatek času a prostoru ke hře. 

Zdůrazňuje zvláštní roli škol: 

Škola by měla hrát významnou roli v zabezpečení práv zakotvených v článku 31, včetně poskytnutí 

vhodného prostředí pro herní a sportovní aktivity i kulturní vyžití. Aktivně propagovat rovné 

příležitosti pro hru; bezpečný herní prostor včetně vybavení, který je přístupný všem dětem. Dále 

vyčlenit dostatečný časový prostor během školního dne pro hru a relaxaci. Školní vzdělávací 

program by měl zahrnovat také kulturní a umělecké aktivity a vycházet z organizačních forem výuky, 

které nabízejí aktivní a hravé formy výuky, tvořivé vyučování a další formy, které žáky aktivně 

zapojují do procesu vzdělávání.17 

Udělení certifikátu Škola přátelská dětské hře potvrzuje, že děti zde mají dostatečný časový prostor 

pro volnou hru (v době, kdy na ně nejsou kladeny jiné požadavky), škola vhodně používá prvky 

hravého vyučování a je otevřená k přirozené dětské hravosti. Tyto tři aspekty jsou vysvětleny níže. 

Indikátory a doporučení Začínáme 
Pracujeme 

na tom 

Splněná 

kritéria & 

další rozvoj 

3.1. Děti mají během pobytu ve škole k dispozici 

dostatek času určeného pro svobodně 

zvolenou hru, v době, kdy na ně nejsou 

kladeny jiné požadavky. 

Časový harmonogram školního dne mají školy 

rozdílný, proto doba určená pro hru v tomto 

textu není přesně stanovena. Za minimální 

standard je ale považováno, že 12,5 % 

školního dne je vyčleněno pro hru, pokud 

neexistují žádné jiné požadavky; s tím, že děti 

mají alespoň jeden souvislý časový úsek pro 

zapojení do hry. Snahou je časová dotace 20 

% doby. Takže v případě 6hodinového pobytu 

dítěte ve škole to znamená minimálně 45 

   

                                                           
17 International Play Association (IPA) (2013) Summary of UN CRC General Comment 17 on the right of the child 
to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts, available at  http://ipaworld.org/wp-
content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-GC-article-31_FINAL1.pdf  
 

http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-GC-article-31_FINAL1.pdf
http://ipaworld.org/wp-content/uploads/2013/11/IPA-Summary-of-UN-GC-article-31_FINAL1.pdf
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minut a snahu dosáhnout alespoň 72 minut.     

„Jinými požadavky“ je zde myšlen např. čas 

nutný na konzumaci svačiny nebo oběda, 

čekání ve frontě na oběd, čas nutný pro 

zajištění hygienických potřeb dětí 

s postižením, atd.  

3.2. Čas vyčleněný pro hru je oceňován a není 

krácen. 

Stává se, že ačkoliv školy mají naplánovanou 

dobu pro hru, někdy je tento čas zkrácen jako 

forma trestu nebo pokud žáci nestihli 

dokončit úkoly nebo z důvodu vyšších 

časových nároků na péči o děti se zdravotním 

postižením. Pokud zdravotně postižené děti 

nestihnou účastnit se prvních minut hrací 

doby, je to často doba, kdy se vytvářejí herní 

skupiny a vymýšlí se hra. Proto se stává, že se 

hůře zapojují do hry a vzniká u nich pocit 

vyloučení ze skupiny.18 

Zkrácení doby pro hru jako forma trestu 

může dětem pokazit zbytek dne. Pro děti, 

které mají potíže se soustředěním, pak jde o 

kontraproduktivní postup.19 

   

3.3. Ve výuce škola využívá hravou pedagogiku 

Zařazení hry do výuky nemusí být vždy 

přínosné. Pokud to však vhodné je, škola 

přátelská ke hře se ji bude vždy snažit zařadit. 

Toto kritérium vyžaduje, aby škola aktivně 

zvažovala svůj přístup k hravé pedagogice a 

uměla zdůvodnit přijatá rozhodnutí. 

Hra může být žádoucí metodou ve výuce. Je 

účinná pro vytváření podnětného prostředí, 

pro zajištění maximální interakce mezi 

učitelem a žákem. Vždy je zde přítomen 

určitý nesoulad mezi požadavkem naučit žáky 

konkrétní znalosti a současně zachovat hře 

její spontánnost a nepředvídatelnost. Je-li hra 

   

                                                           
18 Woolley, H., Armitage, M., Bishop, J., Curtis, M. and Ginsborg, J. (2006) ‘Going Outside Together: Good 
practice with respect to the inclusion of disabled children in primary school playgrounds’, Children's 
Geographies, 4(3), pp. 303-318. 
 
19 Jarrett, O. (2013) A Research-based Case for Recess, US Play Coalition, available at 
http://usplaycoalition.org/wp-content/uploads/2015/08/13.11.5_Recess_final_online.pdf.  
 

http://usplaycoalition.org/wp-content/uploads/2015/08/13.11.5_Recess_final_online.pdf
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příliš řízena, jedná se stále ještě o hru? Jedna 

studie 20  naznačuje, že při učení hrou se 

současně objevují tři znaky: volba (pocit 

autonomie dítěte, posílení, vlastnictví a 

vnitřní motivace), údiv (zvědavost, výzva, 

angažovanost, novost, překvapení, fascinace) 

a radost (potěšení, inspirace, hrdost, 

uspokojení, vzrušení, sounáležitost). Dewey 

uvádí: „Je možné být hravý a vážný současně 

– dokonce tuto kombinaci můžeme 

považovat za ideální stav mysli”.21 

3.4. Hře škola věnuje pozornost a pracuje s 

okamžiky hry v průběhu celého školního 

dne. 

Hra není jen nevýznamná aktivita fixovaná na 

určitou dobu a místo, ale může se spontánně 

objevit vždy, kdykoli to podmínky dovolují – 

ve třídě, ve frontě na oběd, na chodbě… 

Někdy mohou být hravé okamžiky chápány 

jako rušivé nebo nežádoucí. Škola přátelská 

hře uznává potenciál těchto hravých 

okamžiků a to, že umožňují dětem prožít 

radost a sounáležitost. To neznamená, že je 

vždy vše v pořádku, existují případy, kdy 

škádlení nebo vtipkování nejsou vhodné. 

Škola přátelská hře je však vnímá jako 

výjimku a necítí se jimi ohrožena.22 

   

 

Doporučení pro evidenci 
Prohlášení může obsahovat: 

 písemné prohlášení o poskytnutí dostatečného časového rámce pro hru, který je v souladu s 

tímto kritériem; 

 uvedení příkladu z praxe – komentáře a příběhy od zaměstnanců a dětí; 

 záznam z diskuzí nebo úvah žáků – například na téma jak by měli pedagogové reagovat na 

rušivé chování dětí jinak než krácením času určeného pro hru,…; 

 uvedení zpětné vazby od dětí – například zápis ze školské rady, žákovského senátu nebo 

podobných struktur.  

                                                           
20 Mardell, B., Wilson, D., Ryan, J., Ertel, K., Krechevsky, M. and Baker, M. 2016) Towards a Playful Pedagogy, 
available at http://pz.harvard.edu/sites/default/files/Towards%20a%20Pedagogy%20of%20Play.pdf 
21 Dewey, J. (1910) How we think, Lexington, Mass: D.C. Heath, p. 218), available at 
https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1910a/Dewey_1910_p.html.  
22 See, for example, Hannikainen, M. (2001) ‘Playful Actions as a Sign of Togetherness in Day Care 
Centres’, International Journal of Early Years Education, Vol. 9(2), pp. 125-134. 

http://pz.harvard.edu/sites/default/files/Towards%20a%20Pedagogy%20of%20Play.pdf
https://brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1910a/Dewey_1910_p.html
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KRITÉRIUM KVALITY 4: 

DĚTI MAJÍ DOSTATEČNÝ 

PROSTOR PRO HRU 
 

Zabezpečení herního prostoru neznamená jen pouhé poskytnutí místa ke 

hře, ale také vytváření podmínek, které hru stimulují. To zahrnuje i kulturu a atmosféru prostoru, 

tedy způsob, jakým je prostor utvářen. Tyto dva parametry jsou na sobě vzájemně závislé, ale 

v tomto textu jsou odděleny pro názornější popis detailů. Je důležité věnovat pozornost fyzickým 

vlastnostem prostoru a dostupným stimulujícím materiálům pro hru. Rovněž musí být vytvořena 

vhodná atmosféra; vytvořit místo, kde se děti cítí bezpečně a hra je zde dostupná. Pracovníci, kteří 

dohlížejí na dětskou hru, se snaží ji podporovat tak, aby se jednalo co nejvíce o svobodnou hru dětí, 

která není řízena dospělými. Toto kritérium se zabývá fyzickými aspekty herního prostoru a 

následující rozebírá atmosféru a kulturu. 

Při sestavování těchto kritérií a ukazatelů 

jejich hodnocení plnění bylo vynaloženo úsilí, 

aby byly zohledněny různé možnosti škol jak 

svůj s prostorem pracovat, s cílem dosáhnout 

rozumné rovnováhy mezi ideálem a možným. 

Klíčovým je to, že školy pečlivě zvažují využití 

herního času, prostoru a personálu a využívají co nejvíce svých možností pro podporu hry. Čas, 

prostor, dostupné materiály a postoje by měly stimulovat co nejširší škálu herních forem. Škola, 

která je opravdu přátelská dětské hře disponuje vnitřním i venkovním prostorem pro hru; pokud 

nemá k dispozici vhodný venkovní prostor, musí velice kreativně přistupovat k úpravě svého 

vnitřního prostoru. Školy by měly také zvážit, zda mohou poskytnout klidné vnitřní prostory vhodné 

pro četbu, stolní hry atd. Rozhodně však není nutné vybavit tyto prostory velkým množstvím 

specializovaných herních prvků. 

Britský architekt krajiny Simon Nicholson zjistil, že čím je prostor rozmanitější a čím více variabilní 

jsou prvky, se kterými si děti mohou hrát, tím vynalézavější a zábavnější bude hra. Definuje to jako 

teorii snadno dostupných materiálů a předmětů.23 Použití těchto materiálů a předmětů nevyžaduje 

nákup drahého herního vybavení. Znamená to shromáždit dostatek vhodného stimulujícího 

materiálu, který obvykle má zanedbatelnou cenu, nalezneme ho v přírodě nebo ho získáme formou 

darů: kusy dřeva a větve, hlína, voda, písek, pneumatiky, látky, kartony, bedny, domácí a kancelářské 

předměty atd. Určující je, že prvků by mělo být co nejvíce a jsou variabilní. 

 

 

                                                           
23 Nicholson, S. (1972) The Theory of Loose Parts: An important principle for design methodology [online], 
Studies in Design Education and Craft, 4(2), p5-14. 
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Indikátory a doporučení Začínáme 
Pracujeme 

na tom 

Splněná 

kritéria & 

další rozvoj 

4.1. Pro hru je upraven co největší možný 

venkovní prostor, děti si zde mohou hrát za 

každého počasí, mají k dispozici vhodné 

oblečení a obuv. 

Ideálem je, když si děti mohou co nejvíce hrát 

ve venkovním prostoru. Některé školy však 

nemají k dispozici dostatek prostoru, a to 

zejména venkovního prostoru. Toto kritérium 

požaduje, aby školy co nejlépe využily 

prostor, který mají k dispozici. To může 

znamenat přehodnocení využití prostoru 

školy (uvnitř i venku), např. zvážit využití 

prostoru, který dříve nebyl k dispozici nebo 

který je využíván k jinému účelu (např. k 

parkování). 

Dostupnost hry venku by neměla být příliš 

omezena povětrnostními podmínkami. Školy 

by měly myslet na zajištění vhodného 

oblečení a obuvi, včetně možnosti jejich 

uskladnění (např. pořídit stojánky na 

gumáky).  

   

4.2. Poskytnutý herní prostor podporuje 

rozmanité formy hry včetně her s 

přiměřenou mírou rizika. 

       Indikátory 4.3–4.6 jsou zaměřeny na herní 

prostor z pohledu rozsahu, vlastností a 

vybavení tak, aby co nejvíce stimuloval 

rozmanité podoby hry. Diskuze benefitů a 

rizik dětské hry je zahrnuta v Kritériu 1.  

   

4.3. Herní prostor je rozmanitý z hlediska obsahu 

různých prvků, terénních překážek, sklonu, 

nabízí různé možnosti použití atd. 

Ve venkovním herním prostoru se jedná o 

přítomnost stromů, keřů, terénních 

nerovností a dalších proměnlivých prvků (viz 

indikátor 4.6). Školy by měly být kreativní v 

úpravě prostor pro aktivní hru, měl by však 

umožňovat i realizaci méně akčních forem 

hry.  
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4.4. Děti mohou měnit a upravovat prostor pro 

svoji hru, odpočinek, úkryt nebo potkávání 

se s druhými dětmi.  

To znamená, že mají k dispozici rozmanitý 

prostor a vhodný materiál pro tvorbu úkrytů 

a bunkrů, pozorovatelen, prolézaček atd. 

Vnitřní herní prostor je uzpůsoben pro 

klidnější formy hry jako čtení, hraní 

počítačových her apod. 

   

4.5. Prostor umožňuje dětem rozmanité fyzické 

aktivity. 

V určeném prostoru mohou děti běhat, 

skákat, lézt a prolézat, houpat se atd. 

   

4.6. V herním prostoru je k dispozici množství 

pevných i pohyblivých prvků, které umožňují 

variabilní způsoby použití. 

Nemusí to znamenat nákup drahých herních 

prvků, ale spíše vybavit prostor dostatkem 

vhodného přírodního materiálu a „snadno 

dostupných materiálů a předmětů“ (viz teorii 

Nicholsona). 

   

 

Doporučení pro evidenci 
Prohlášení může zahrnovat: 

 Audit prostoru; 

 dokumentaci o úpravách herního prostoru a jeho plánovanému rozvoji, včetně dokumentace 

jaké herní prvky jsou k dispozici; 

 plány a fotografie herního prostoru, a pokud je to možné fotografie hrajících si dětí v tomto 

prostoru,  

 záznam z pozorování jak děti herní prostor využívají včetně paradoxů nebo nelogičností, 

které se mohou při svobodně zvolené hře vyskytnout, 

 škola také může využít hodnocení pohybu dětí v prostoru, tzv. mapping = vytvoření mapy 

využití jednotlivých částí prostoru, dokumentace množství zapojených dětí ve hře, popis 

využití prostoru, pohybu pracovníků zodpovědných za bezpečnost dětí, vytipování klíčových 

míst pro zajištění bezpečnosti, nutný přesun materiálu apod. Tento mapping neslouží ke 

sledování jednotlivých dětí, ale k pochopení jak je prostor využíván a jak zlepšit podmínky 

pro hru.24 Stejná dokumentace je možná použít pro evaluaci Kritéria 5.   

  

                                                           
24 For more on this approach, it might be helpful to look at an action research project carried out on an 
adventure playground in the East End of London, UK: http://eprints.glos.ac.uk/3311/1/Co-
creating%20a%20Play%20Space%20300914.pdf. 

http://eprints.glos.ac.uk/3311/1/Co-creating%20a%20Play%20Space%20300914.pdf
http://eprints.glos.ac.uk/3311/1/Co-creating%20a%20Play%20Space%20300914.pdf
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KRITÉRIUM KVALITY 5:  

KULTURA ŠKOLY PODPORUJE 

DĚTSKOU HRU 
 

Vzhled a vybavení prostoru jsou důležité parametry, herním prostorem se 

ale místo stává až tehdy, když si zde hrají děti. Bez nastolení správné kultury nemůžeme hovořit o 

škole přátelské dětské hře. Pro evaluaci kultury školy je důležité, že se škola zavazuje k podpoře 

dětské hry a dokládá, že zná zákonitosti svobodně zvolené hry a ví jak je aplikovat. Závazek 

k podpoře hry by měl jasně vyjádřen písemně (Kritérium 2), znalost zákonitostí je prokázána 

absolvováním školení nebo podobných aktivit a schopnost aplikace těchto znalostí je pak možné 

dokumentovat rozmanitými formami. Je důležité, aby tuto kulturu školy přijímali nejen všichni 

zaměstnanci školy (pedagogický a nepedagogický personál), ale i rodiče/opatrovníci a také děti. To 

znamená, že důležité je, jak herní prostor funguje a nikoliv zda si děti hrají způsobem, který je 

obvykle dospělými hodnocen jako přínosný pro jejich budoucnost.   

Nejlepší způsob jak ocenit význam svobodné hry je 

prostřednictvím pozorování jak děti samy vytvářejí svůj herní 

prostor kdekoliv je jim daná příležitost.  Můžete sledovat, jaký 

prostor využívají, jak začleňují ostatní děti a herní prvky do hry, 

jak se hra rozvíjí nepředvídatelně a spontánně. Sdílení těchto 

pozorování a diskuze o hře umožní zainteresované komunitě 

pochopit, jak prostor funguje a upravovat ho tak, aby byl hře 

ještě více otevřený. Jestliže dospělí budou schopní trochu 

vystoupit ze své řídící role, méně zasahovat do hry a umožní 

dětem více soběstačnosti25, vytvoří rovněž podmínky pro rozvoj 

dovedností jako je kreativita a řešení problémových úkolů.          

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 This is one description of a playwork approach, originally coined in Best Play, published in 2000 by the 
National Playing Fields Association, PLAYLINK and the Children’s Play Council.  
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Indikátory a doporučení Začínáme 
Pracujeme 

na tom 

Splněná 

kritéria & 

další rozvoj 

5.1. V herním prostoru je během doby určené 

pro hru nastolena hravá atmosféra.  

Tento požadavek se může zdát zvláštním 

indikátorem, protože se jedná spíše o pocit 

než o něco, co se dá přesně vyjádřit. Jestliže 

však prostor skutečně podporuje hru, je to 

cítit, děti přirozeně vnímají, že zde je místo, 

kde si mohou hrát. 

   

5.2. Pracovníci školy a rodiče nebo opatrovníci 
jsou podporováni v tom, aby se dále 
vzdělávali a získávali praktické zkušenosti s 
využitím svobodně zvolené hry ve školním 
prostředí.  
U zaměstnanců se obvykle jedná o 
absolvování školení26 nebo sdílení záznamů z 
různých aktivit s kolegy – např. rozhovory o 
výsledcích observace, záznamů využití 
herního prostoru a jiné. Školy by se měly 
snažit vtáhnout rodiče/opatrovníky do svých 
aktivit například formou dnů otevřené školy, 
nabídkou školení nebo různých přednášek či 
diskuzí.   

   

5.3. Pracovníci školy citlivě podporují herní 
proces tak, aby byl přirozený a nenucený. 
Postoj zaměstnanců ke hře je klíčový. 
Podpora svobodně zvolené hry vyžaduje od 
dospělých vědět, kdy je vhodné do hry 
zasáhnout a jak. Škola by měla prokázat, 
jakou strategii vhodných zásahů do hry 
zaměstnanci používají – v jakých případech, a 
jakým způsobem. Prioritou je snaha o 
umožnění dětem svobodnou hru v co 
největším možném rozsahu.  

   

 

Doporučení pro evidenci 
Prohlášení může zahrnovat: 

 Evidenci provedených školení nebo jiných vzdělávacích aktivit zaměstnanců školy; 

 dokumentaci týkající se úprav herního prostoru jak je uvedeno v části Kritéria 4; 

 záznamy z diskuzí vztahující se ke kultuře školy a uvedení k jakým změnám došlo.  

                                                           
26 There will be a training course developed by the CAPS project, details can be found on the website: 
http://www.playfriendlyschools.eu/  
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