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National Adaption Plan – Action plan 

0. Úvod 
Hra patří mezi základní potřeby dítěte a pro jeho zdravý vývoj je nezastupitelná. Školy 
by proto měly zvážit kroky k tomu, aby dětem ve škole poskytly prostor a čas hrát si. 
Na základě kladných zkušeností z Velké Británie byl navržen projekt CAPS “Children's 
Access to Play”, aby myšlenka školy přátelské k dětské hře byla rozšířena do dalších 
evropských zemí. 
Národní adaptační plán popisuje jak přizpůsobit a implementovat program do školní 
praxe – obsahuje informace o národním vzdělávacím systému, možnostech začlenění 
do školního rozvrhu/učebních osnov. Očekávaný dopad bude základem pro nastavení 
kritérií kvality a realizace sérií školení, které budou vypracovány v rámci projektu 
CAPS. 
Národní adaptační plán vychází z těchto zdrojů: 

• Výchozím materiálem byl důkladný výzkum zaměřený na popis národních 
školských systémů všech zúčastněných zemí a identifikace faktorů, které jsou 
klíčové pro realizaci projektu. 
• V únoru 2018 se zástupci ze zapojených zemí účastnili studijní návštěvy ve Velké 
Británii, kde se poučili z programu OPAL (Outdoor Play and Learning), což je školicí 
program na podporu lektorů a navštívili školy, ve kterých je tento program 
realizován. 
• V návaznosti na tuto návštěvu byl proveden terénní výzkum zaměřený na 
možnost realizace v jednotlivých partnerských zemích. Byly provedeny individuální 
a skupinové rozhovory s cílem zjistit podmínky pro případnou realizaci programu 
CAPS. 
• Následně všechny zapojené země vypracovaly národní plány pro potřebné 
přizpůsobení projektu, aby umožnily jeho realizaci v jednotlivých zemích. 
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1. Shrnutí výsledků rozboru dokumentů týkajících se školského 
systému a možnosti aplikace CAPS programu v českých školách 

 

• Povinná školní docházka v ČR je 9 let (+ povinný 1 rok předškolního 
vzdělávání). V ČR má velký podíl na výchově dětí na prvním stupni ZŠ 
družina, která není povinná, ale vzhledem k časovým možnostem rodičů ji 
využívá kolem 90 % dětí první třídy, 85 % druhé třídy… v páté třídě ji 
navštěvuje už jen asi 20 % dětí. Pracují zde vychovatelé nebo učitelé. U dětí 
v 1 a 2 třídě tedy platí, že asi 4 hodiny děti mají vyučování a 3–4 hodiny jsou 
v družině. Z tohoto důvodu by bylo vhodné začlenit playwork do času, který 
tráví děti v družině. Družiny jsou povinnou součástí ZŠ a mají také 
společného ředitele.  

• Zřizovatelem veřejných škol je obec, u soukromých je to právnická osoba 
nebo církev. 

• Hlavní autoritou pro vzdělávání je MŠMT. 

• Obsah výuky je řešen Rámcovým vzdělávacím programem, který je hlavním 
kurikulárním dokumentem. Jeho samostatnou částí je program zaměřený 
na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Tento dokument 
vypracovává MŠMT. Z úvodu tohoto dokumentu: RVP podporuje: 
…vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima založené na 
účinné motivaci, spolupráci a aktivizujících metodách výuky 
(http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/skolskareforma/ramcove-
vzdelavaci-programy. 

• Existují 2 trendy v zacílení základní školy: 1) aby se dítě cítilo ve škole 
dobře, aby ho učení bavilo, kdy důležité je klima školy, postoj školy k 
šikaně… tento pohled zahrnuje také trend alternativních škol (Montessori, 
Waldorfská škola); 2) zacílení na výkon, směřované k tomu, aby se dítě 
dostalo na výběrovou SŠ. 

• Ředitel školy je povinen zajistit další vzdělávání pedagogických pracovníků 
(DVPP), existuje koncepce (záměr školy) a učitel si vybírá školení, které 
bude absolvovat. Pro náš projekt by bylo vhodné mít akreditaci MŠMT 
(atraktivní název a atraktivní obsah) a pak obeslat školy touto nabídkou v 
rámci CŽV. 

• Pro aplikaci programu se jeví jako stěžejní vytipování školy s dostatečným 
venkovním prostorem. To je nepřekonatelná překážka, se kterou musíme 
počítat zejména u škol ve větších městech, čím je škola vice v centru města, 
tím méně prostoru má k dispozici. Vesnické školy mají obecně k dispozici 
větší venkovní prostory. Další nezbytnou podmínkou je motivovaný ředitel, 
který je hlavním hybatelem chodu školy.  Z hlediska časových možností 
vidíme využití tzv. velké přestávky (mezi 2 a3 vyučovací hodinou), kterou 
má ředitel pravomoc prodloužit na 20 minut. Hlavní hrací prostor pak bude 
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realizován ve školní družině – tedy po 4 nebo 5 vyučovací hodině. Za 
bezpečnost dětí celou dobu pobytu ve škole zodpovídají učitelé a 
vychovatelé – což se slučuje s koncepcí našeho projektu. Legální aspekt je 
zahrnut ve školním řádu, takže v tomto směru nevidíme překážky. 

 

2. Shrnutí výsledků individuálních a skupinových rozhovorů a 
možnosti aplikace CAPS programu v českých školách 

 

• Pro realizaci projektu neexistuje žádná právní překážka. 

• Učitelé popisují stále větší počet dětí, které mají problémy sníženou 
koncentrací. Učitelé vidí možnost využít playwork jako metodu řešení tohoto 
problému. 

• Potenciál uplatnění je zejména v oblasti školních družin, které pravidelně 
navštěvuje 80 % dětí z prvních ročníků ZŠ. 

• Existuje možnost sdílení prostoru pro hru s předškolním zařízením (základní 
škola spojená se školkou je v České republice hojně rozšířený model). 

• Důraz musí být kladen na bezpečnost. 

• Jediným problémem by mohly být hygienické normy (v případě využití zvířat v 
projektu). 

• Obecně platí, že většina učitelů a všichni ředitelé, s nimiž jsme se setkali, jsou 
příznivě nakloněni myšlence CAPS. 

• Pokud jde o klimatické podmínky v České republice, bude třeba přizpůsobit 
nejen venkovní prostor, ale také vnitřní prostor pro dětskou hru. 

• Dlouhodobá práce s učiteli a rodiči je nutná pro dlouhodobou udržitelnost 
projektu. 

 

3. Propagace projektu na úrovni školy 

 

• Oslovení zřizovatelé škol byli otevření realizaci projektu, pokud jsou 
dodržována příslušná bezpečnostní pravidla. Naopak, cení si, kdy jsou školy 
aktivní.  

• Vzhledem k tomu, že myšlenka playworku není v ČR známá, vidíme jako 
žádoucí využít pilotní školu, která bude sloužit jako názorný příklad dobré 
praxe.  

• Ve vybrané pilotní škole bude vyškolena polovina školního personálu (v našem 
případě školní družiny). Všichni zaměstnanci školy budou být obeznámeni s 
myšlenkou playwork. Poučeni budou rovněž rodiče žáků. Tato pilotní škola 
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bude v následujících letech využita jako příklad dobré praxe pro ředitele a 
pedagogy škol, které se rozhodnou využít CAPS.  

• Po realizaci projektu CAPS v pilotní škole rovněž počítáme se zapojením 
fakultní školy, kde bude vyškolen personál a také budoucí učitelé, kteří na 
škole praktikují. Tím bude zabezpečeno další šíření myšlenek projektu.  

• Součástí projektu CAPS je vytvoření výukových materiálů, které budou 
k dispozici pro další využití. 

 

4. Propagace projektu obecně  

 

• Pro propagaci projektu jsou využívány sociální sítě – facebook CAPS: 
https://www.facebook.com/CAPS-Childrens-Access-to-Play-in-Schools-
419036071844567/, webové stránky projektu: caps@glos.ac.uk, a také 
univerzitní webové stránky: https://ftk.upol.cz/verejnost/informace-o-
projektech/. 

• Informace budou dále šířené v rámci prováděných školení pro učitele. 

• Hlavní myšlenky projektu a příklady z vlastní realizace budou během let 2018-
2020 prezentovány na tuzemských a mezinárodních konferencích s 
pedagogickým zaměřením. 
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5. Harmonogram propagace projektu od roku 2018 

 

Období Aktivity 

March 2018 Udržování propagace na facebooku: https://www.facebook.com/CAPS-
Childrens-Access-to-Play-in-Schools-419036071844567/ 

Propagační akce pro žáky na pilotní škole Svatoplukova: praktická 
demonstrace playworku pro žáky v rámci praxe budoucích učitelů. 

April 2018 Propagační akce pro žáky a rodiče pilotní školy Svatoplukova: demonstrace 
konceptu CAPS. 

May 2018 Práce s focus group – rozhovory se studenty primární a pre-primární 
pedagogiky Pedagogické fakulty UP  

June 2018 Street happening jako propagace CAPS – event organizovaný studenty FTK 
UP. 

July 2018 Setkání Advisory group 

August 2018 Udržování propagace na facebooku: https://www.facebook.com/CAPS-
Childrens-Access-to-Play-in-Schools-419036071844567/ 

September 2018 Propagační akce – setkání se studenty FTK UP 

October 2018 Propagace projektu CAPS na konferenci s pedagogickým zaměřením. 

November 2018 Setkání Advisory group 

December 2018 Propagace projektu CAPS pro rodiče a žáky pilotní školy. 

January – June 2019 

 

Vyškolení vybraných pedagogů na Slovensku. 

Pokračování ve školeních trenérů. 

Zahájení programu v pilotní škole 

July – December 
2019 

 

Rozšíření školících kurzů pro pedagogy z dalších škol. 

Vytrénování pedagogů z fakultní školy. 

Využití pilotní školy jako názorného příkladu dobré praxe. 

January – June 2020 

 

Praktické lekce v pilotní škole jako ukázky dobré praxe 

Využití budoucích učitelů, kteří praktikují na fakultní škole jako nástroje 
pro dlouhodobé udržení projektu 

 


