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Anotace
Tato bakalářská práce se zaměřuje na historický vývoj školních družin na území hlavního
města Prahy. Důraz je kladen především na zmapování počátku myšlenky kolektivní
institucionální péče o děti. Výchozím bodem je prvotní zakládání útulků pro školní mládež
v roce 1885 na pražském Vyšehradě. Dále je popsáno přičlenění útulků ke školám, jejich
přejmenování na školní družiny, jejich vývoj v meziválečném reformním období přes
německý vliv v období 2. sv. války a styl komunistického školství po roce 1945 až po
současnost. Na závěr je věnována pozornost zakotvení školních družin do systému školní
výchovy a jejich začlenění do školního vzdělávacího programu.
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Abstract
This bachelorʼs thesis is focused on the historical developement of after-school centers
in the capital city of Prague. Emphasis is placed on the early ideas of collective children
institutional care. First, the creation of the Vyšehrad shelters for school children in 1885
will be approached. Subsequently, the affiliation of those shelters to schools and their
renaming as after-school clubs will be described. Their further developement will be
depicted, commenting on the reforms in the interwar period, the German influence during
WWII and the communist educational system established after 1945, concluding with their
progress to the present day and their integration in the educational system. As a conclusion,
the crucial moments of the develpement of after-school clubs will be pointed out.
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Úvod
Tato bakalářská práce se, jak název napovídá, zabývá historickým vývojem
školních družin na území Prahy v období od konce 19. století, kdy se zrodil první záměr
podobnou instituci vytvořit, až do současnosti, kdy jsou školní družiny plnohodnotnou
vzdělávací institucí, jejíž činnost je, podobně jako činnost škol, ošetřena Školním
vzdělávacím programem, který podle zákona č.561/2004 Sb. nabyl účinnosti 1. ledna
2005 a jehož součástí se stal. Hlavním záměrem této práce není předložit podrobný
záznam vývoje jednotlivých školních družin, nýbrž nabídnout ucelený a strukturovaný
přehled vývoje této instituce na území našeho hlavního města. Cílem práce je celistvý
souhrn vzniku školních družin, obsahující důležité mezníky, které měly zásadní vliv na
změny fungování a provozování a legislativy těchto zařízení v různých dobách naší
historie s přihlédnutím na vývoj právě v Praze. Cílem je také doložit důležitost a
smysluplnost výchovy mimo vyučování, její vývoj a propojení se školní výchovou a její
postavení v systému školství.
První kapitola definuje základní informace o zřízení, chodu a fungování
školní družiny. Představuje instituci družiny, její funkci, personální i materiální
vybavení. Seznamuje s náplní práce vychovatelky a se základní legislativou. Vymezuje
základní pojmy, způsob organizace práce a její realizaci. Druhá kapitola bude věnována
historickému přehledu vývoje školních družin. V první podkapitole je popsán úplný
zrod myšlenky kolektivního vzdělávacího zařízení v době po vyučování a zřízení
prvních podobných institucí. Zaznamenává počátky „hlídání“ dětí v útulcích, přes
prázdninové družiny, až k významnému pokroku v Legiích mladých Anny Hlavaté a
také Eduarda Štorcha na Libeňském ostrově a reformám školství v meziválečném
období. Dále zaznamenává složitou situaci družin v období druhé světové války. Sedmá
podkapitola uzavírá toto stadium vývoje školních družin popisem jejich podoby po
skončení druhé světové války.
Další důležité období, které v mnoha ohledech změnilo podobu školních
družin nejen na území Prahy a jejího okolí ale v celém Československu, nastalo po
velkém politickém státním převratu v únoru 1948, kdy se vlády i veškerého fungování
v zemi ujala Komunistická strana československá. Již od počátku roku 1948 se tato
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zařízení stávají součástí základních škol, což ve velké míře poznamenalo jejich další
vývoj. Od této doby byl provoz školních družin centralizován po vzoru sovětského
školství a neliší se napříč jednotlivými školami. V šedesátých letech pak školský zákon
pojmenoval tato zařízení na „školní družiny“ a specifikoval je jakožto zařízení pro děti
od 1. do 5. třídy.
Posledním vývojovým stádiem, kterému jsou věnovány oddíly devět, deset a
jedenáct, je období od 70. a 80. let dvacátého století do současnosti. Na počátku tohoto
období je kladen důraz na kolektivní výchovu mládeže s pevným programem vychovat
správného socialistického člověka, postupem doby a uvolněnější politiky v
socialistickém Československu dochází v druhé polovině osmdesátých let k i ke
změnám ve fungování školních družin. Stávají se vstřícnější potřebám dětí a jejich
zájmům. Po revoluci 1989 a následném zřízení samostatné České republiky prošlo
školství mnoha změnami. Nejvýznamnější změnou, která se týká fungování školních
družin, a jejich zařazení do Školního vzdělávacího programu, je školský zákon č.
561/2004 Sb. Vzdělávací a výchovná činnost reaguje na změny ve společnosti, a proto
je potřeba, aby i školské subjekty zaujímaly solidární postoj k výchově dětí.
V závěru bude shrnut celý vývoj školních družin od přelomu devatenáctého
a dvacátého století až po současnost. Důraz bude kladen především na vyzdvižení
nejdůležitějších momentů v jejich vývoji, ale také na významné historické i
sociokulturní souvislosti.
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1. Školní družina
Školní družina je školské zařízení pro výchovu mimo vyučování. Její
navštěvování není povinné a záleží na rodičích, zda své děti do zařízení umístí, či
nikoliv. Jedná se o službu placenou. Školní družiny bývají zřizovány jako samostatná
zařízení, nebo jako součást základních škol. Tyto instituce plní funkci sociální služby,
jelikož poskytují dohled nad dětmi pracujících rodičů. Jejich hlavním úkolem je
mimoškolní výchova založená na pedagogice volného času, která tvoří mezistupeň mezi
výchovou ve škole a výchovou v rodině. Školní družiny poskytují zájmové činnosti a
možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování. Na konci devadesátých let jich v
České republice bylo více než čtyři tisíce a jejich služeb využívala více než jedna třetina
žáků prvního stupně základních škol. Ve školních družinách mají děti možnost hrát
kolektivní i individuální hry. Některé družiny mají svůj program rozšířen například o
sport, výlety apod. Součástí může být také hřiště. Vznikají při základních školách, nebo
mohou být zřizovány samostatně. Mohou sloužit jedné nebo více škol. Zřizovány jsou
podle zákona č. 76/1978 Sb., o předškolních a školských zařízeních. Řídí vyhláškou
MŠMT ČR č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech a vyhláškou č.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání (Hájek,2003).
Základní organizační jednotku školní družiny tvoří oddělení, která jsou
naplňována do maximálního počtu 30 žáků. Oddělení mají na starosti vychovatelky,
vedení družiny pak vedoucí vychovatelka, které náleží snížený počet hodin přímé
výchovné činnosti, podle počtu oddělení je to 21-25 hodin. Některé služby, jako jsou
např. výlety, může školní družina nabízet i dětem, které do ní řádně nedocházejí.
Ačkoliv bývá v provozu převážně v době školního vyučování, její služby jsou nezřídka
nabízeny i po určitou dobu prázdnin (Hájek a kol., 2008).
Práce školních družin se řídí Školním Vzdělávacím programem pro školní
družiny. V jeho rámci nemá školní družina stanovené závazné cíle činnosti, úkolem
pedagogického procesu v zájmovém vzdělávání je kompetence získané ve škole
posilovat a rozvíjet je. Družina je mezníkem mezi vyučováním samotným a časem
doma.

9

1.1 Výchova
Učitelé, pedagogičtí pracovníci a rodiče provádí záměrné formování
osobnosti žáka. Tato činnost se označuje jako výchova. Výchova bývá definována
mnoha různými způsoby, podle J. Deweye je to sociální proces. „Je procesem života, ne
přípravou na budoucí život „(Vorlíček, 2000, s.18). Podle J. Pelikána je výchova
„cíleným a záměrným vytvářením a ovlivňováním podmínek umožňující optimální
rozvoj každého jedince v souladu s individuálními dispozicemi a stimulujícími jeho
snahu stát se autentickou, vnitřně integrovanou a socializovanou osobností“ (Vorlíček,
2000, s.19). J. Průcha výchovu definuje ještě jinak. Podle něj zní definice takto:
„Edukační procesy jsou všechny takové činnosti, při nichž dochází k učení na straně
nějakého subjektu, jemuž je exponován jiným subjektem přímo, nebo zprostředkovaně
určitý druh informace.“ Jako příklad uvádí osvojování mateřského jazyka, nebo školní
výuku (Vorlíček, 2000, s.19).

1.2 Funkce školní družiny
Den dítěte můžeme rozdělit na tři základní časové úseky. Na dobu pracovní,
dobu mimopracovní a dobu volného času (Hájek, Pávková, 2003). Doba strávená
dítětem ve školní družině spadá do dvou těchto úseků, zasahuje do doby mimopracovní
a volného času. Je zde naplňován jeden ze základních požadavků rodičů, a to naplnění
volného času jejich dětí v odpoledních hodinách. Školní družina slouží výchově,
vzdělávání a rekreaci dětí. Specifickým způsobem navazuje na činnost školy. Činnosti
zde rozdělujeme na odpočinkové, rekreační, zájmové a přípravu na vyučování.
Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu, mohou mít formu určité psychohygieny.
Jsou sem zahrnuty klidové hry, odpočinek při předčítání (Hájek, Pávková, 2003).
Relaxační a zájmové činnosti se mohou vzájemně prolínat, převažuje v nich aktivní
odpočinek, pobyt a hry venku a spontánní činnosti, které si děti volí samy dle svých
zájmů tak, aby jim působily radost a uspokojení (Hájek, Pávková, 2003). Spadají sem i
činnosti sebeobslužné, které pomáhají dětem zdokonalovat a upevňovat hygienické
návyky a péči o své věci, a také veřejně prospěšné činnosti, které vedou děti
k uvědomění si vlastní prospěšnosti okolí (Pávková, 2002). Příprava žáků na vyučování
může mít různé formy, od zábavného procvičování školní látky formou hry až po
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vypracovávání domácích úkolů (Hájek, Pávková, 2003). Všechny formy činností i
výchovné působení se vzájemně doplňují a prolínají.

1.3 Činitelé ve školní družině
Výchovnou práci ve školních družinách zabezpečuje vychovatelka. „Mezi
vychovatelkou a dětmi se postupně každodenním stykem vyvíjí vztah, který může
kladně, ale také záporně ovlivňovat úspěšnost pedagogického působení i vývoj
osobnosti dítěte“ (Hájek, Pávková, 2003, s.35).
Vychovatelka je pedagogický pracovník působící ve školách a školských
zařízeních ústavní a ochranné výchovy, a v oblasti výchovy mimo vyučování. Podle
zákona o pedagogických pracovnících je pedagogickým pracovníkem osoba, která
vykonává přímou vyučovací, výchovnou, speciálně-pedagogickou nebo pedagogickopsychologickou činnost. Předpokládá se přímé působení na vychovávaného,
vzdělávaného jedince. Pedagogickými pracovníky jsou učitelé, vychovatelé,
pedagogové volného času, speciální pedagogové, psychologové, asistenti pedagoga,
trenéři či vedoucí pedagogičtí pracovníci. V oblasti výchovy ve volném čase, v době
mimo vyučování, se uplatní především pedagogové volného času a vychovatelé (Hájek
a kol, 2008).
„Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka upravuje zákon
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů. Předpoklady pro výkon zaměstnání pedagogického pracovníka
jsou plná způsobilost k právním úkonům, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou
činnost, bezúhonnost a zdravotní způsobilost“ (Hájek a kol. 2003, s.207).
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2. Historický přehled
Druhá kapitola předkládá přehled vývoje zařízení pro děti od počátků jejich
existence. Popisuje prvotní pokusy o „hlídání“ bezprizorných dětí různými
dobrovolnickými institucemi až po současnost, a začlenění školních družin do školního
systému, a jejich partnerství a spolupráce.
Výchova dětí je spjata s vývojem civilizace a lidstva, existuje jednotně se
společností jako její nedílná a důležitá součást. Nehledě na národy, kulturu nebo
náboženství a jejich odlišnosti, vždy zde byla potřeba děti nějak formovat. V každém
období byla snaha nějakým způsobem dítě výchovně směřovat. „V obecném pojetí je
výchova chápána jako specificky lidská činnost zaměřená na péči o vývoj člověka s
ohledem na dobu, v které probíhá“ (Janiš, Kraus, Vacek, 2005, s.20). Myšlenka
vzdělávat a vychovávat v době mimo vyučování není v historii pedagogiky nijak
neznámá. Už Aristoteles ve své knize Politika uvádí důležitost výchovy k využití
volného času. Poukázal na důležitost her mezi pracemi, protože ten, kdo pracuje,
potřebuje i odpočívat, a nejlépe při takové aktivitě, kterou má rád a baví ho. Každý se
tedy rozhoduje podle svého vlastního zájmu (Opata, 1967). Komenský vytvořil
koncepci „školy vševědné“, která ve své podstatě vyzdvihovala a poukazovala na
důležitost celodenního výchovného působení sestávajícího z různých druhů výchovy,
například divadlo nebo pravidla chování ve škole hrou (Opata, 1973).
V roce 1793 Louis Midel Lepeletier vypracoval návrh na reorganizaci
školství, jehož součástí byl i celodenní výchovný systém. J. H. Pestalozzi se ve svých
ústavech pro chudé děti věnoval nejen výuce, ale i odpoledním zemědělským nebo
rukodělným pracím. O několik let později na podobném principu založil Robert Owen
(1816) v New Lanarku Ústav pro výchovu charakteru, školu pro děti od 5 do 10 let
s celodenním vyučovacím systémem. Tuto myšlenku uskutečnil v roce 1861 L. N.
Tolstoj v Jasné Poljaně, ve své škole, a podobně napodobil i H. Spencer, který ve
stejném roce vydal svůj spis Education Intellectual, Moral and Physical, ve kterém
upozorňuje na nutnost propojení vzdělání, a řadí sem i činnosti ve volném čase. V našich
zemích jednotu výuky a výchovy podporovali mnozí pokrokoví učitelé, jako byl
například Jan Jakub Ryba (Musil, 1965).
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2.1 Útulky
Na všechny pokrokové pokusy, popsané v předchozí podkapitole, navázaly i
snahy v českých zemích a na území Prahy. Nejprve došlo na konci 19. století k zakládání
útulků pro školní mládež, což byly ústavy, z velké většiny zřizované obcí, do kterých
byly přijímány děti chudých rodičů, kteří se o ně nemohli postarat z důvodu nemoci,
nebo práce. Tyto útulky byly zřizovány zvlášť pro chlapce i dívky (Ottův naučný
slovník, 1905, díl 26,)
V Praze byly útulky dílem Josefa Šauera z Augenburgu, který si vzal za
vzor podobná zařízeních v Bavorsku a Prusku. Na jeho popud v roce 1885 doporučila
okresní školní rada městské radě pražské zřízení takovéto instituce. Dne 18.5.1886 byl
tedy slavnostně otevřen první útulek pro chlapce a dívky na Vyšehradě. Brzy
následovaly další v Holešovicích, v Karlíně, na Hradčanech nebo na Vinohradech.
Útulky měly funkci především sociální, dohlížely na děti školou povinné, staraly se o
jejich bezpečí a snažily se je zabavit tak, aby zabránily páchání nepatřičnému
kriminálnímu chování (Ottův naučný slovník, 1905, díl 26).
Činnosti, kterým se v těchto útulcích věnovali, byly velmi pestré a na tehdejší
dobu pokrokové. Zahrnovaly hry, cvičení, plnění školních povinností, výlety, ale i
činnosti výtvarné, hudební, literární, nebo vlastivědné. Věnovali se také rozvoji různých
pracovních dovedností dětí, které je pak mohly nasměrovat k budoucímu povolání. Hoši
se věnovali lepenkářství, vyrábění ze dřeva, pletení košíků, děvčata pak šití, háčkování,
vyšívání, nebo výrobě umělých květin. Některé útulky měly zvláštní místnosti pro svou
potřebu např. vyšehradský útulek, jiné byly umístěny ve školních učebnách. Byla
zachovávána snaha, aby každý z útulků měl své hřiště, některé, jako např. útulek
v Holešovicích nebo Hradčanech, měly dokonce svou zahrádku na pěstování květin a
zeleniny. Děti útulky navštěvovaly po ukončení školního vyučování a zůstávat zde
mohly v zimě do 6 hodin a v létě do 7 hodin večer (Opata, 1967). V útulcích byla také
snaha o zabezpečení alespoň jednoho jídla denně. Děti mohly dostat kousek chleba,
nebo v zimě teplou polévku.
V personálním zajištění a vedení útulků byl zaznamenám moderní počin
v péči o děti. Zabezpečovaly ji zde vychovatelky a odborní učitelé. Vychovatelky z řad
učitelek obecné školy musely vykonat zkoušku z vychovatelství, zpěvu a českého
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jazyka. V roce 1905 působilo v pražských útulcích 60 vychovatelů a každý útulek měl
svého pedagogického a hospodářského dozorce, tzv. dozorčí radu. V letech 1886-1887
bylo v útulcích zapsáno 490 dětí, v letech 1905-1906 to bylo již 2930 dětí na území
Prahy. Pro další vývoj počtu útulků a počtu žáků, kteří je navštěvovali měla tato zařízení
velký význam v tom, že vytyčila směr, jak s dětmi pracovat v době jejich volna.
Vývoj útulků pro školní mládež v Praze v letech 1886-1908 byl potom
následující. V letech 1886/1887 bylo v Praze 8 útulků, v nich 490 dětí. V letech 18901891 vzrost počet na 15 útulků s 1275 dětmi, v letech 1895-1896 17 útulků s 1479
dětmi, na přelomu století 1900-1901 se počet dětí v útulcích přehoupl přes 2000 na 2230
ve 28 útulcích, v letech 1906-1907 počet stoupl na 2930 a v letech 1907-1908 byl
konečný počet 29 útulků s 2941 dětmi (Ottův slovník naučný, 1907).

2.2 Prázdninové družiny
Dalším vývojovým mezníkem ve vývoji mimoškolní výchovy a rozvoji
družin byl vznik „prázdninových družin“. Tato myšlenka vznikla v době trvání první
světové války, kdy docházelo v péči o děti a mládež k závažným problémům. Prvním z
nich byla potřeba rozšiřování útulků pro školní děti v obecných školách a druhým pak
péče o tyto děti v době velkých prázdnin, kdy mnoho dětí bylo bez jakékoli denní
organizované, nebo alespoň dozorované péče. Situace vznikala v důsledku toho, že
mnoho otců od rodin v rámci mobilizace narukovalo do války a péče o děti zůstávala
pouze na matkách, které v těžkých časech mnohdy nezvládaly základní péči o rodinu,
natož pak výchovu dětí a péči o jejich volný čas. Ve školách narůstaly problémy s kázní
dětí. A zásadní se jevila otázka, co s dětmi o prázdninách, aby jejich chování nepřerostlo
v rizikové až kriminální. Výsledkem úvah o tomto problému bylo usnesení C.K. okresní
školní rady ze dne 14. 5. 1915, přijmout opatření a ustanovit program prázdninové péče
o pražskou mládež. Prezidiem hlavního města Prahy byla ustanovena komise, která byla
následně pověřena péčí o tyto děti, zejména o děti osiřelé a děti otců bojujících na frontě.
Ustanoven byl oficiální název Prázdninové družiny pro děti v Praze bydlící, které se
přihlásily se souhlasem rodičů nebo poručníků (Švadlenka, 1915).
V roce 1915 se přihlásilo 1914 dětí (1331 hochů a 583 dívek) z 8 pražských
částí, a bylo vytvořeno 19 skupin družin. Docházka byla dobrovolná a zdarma. Činnost
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byla oficiálně zahájena dne 11. července charitativním představením Prodaná nevěsta
v Národním divadle. Na veškeré aktivity byly děti rozděleny podle tělesných a
psychických zdatností, i podle všeobecné vyspělosti. Obsah aktivit navazoval na
aktivity v útulcích mládeže a podobně jako v útulcích, péči o děti a mládež zajišťovali
ve velké většině vychovatelé a pedagogové obecných a měšťanských škol. Na rozdíl od
útulků zde ale bylo přihlíženo k odpočinkovému režimu vzhledem k prázdninám. Náplň
byla směřována hlavně na pobyt venku, na čerstvém vzduchu. Děti podnikaly výlety po
Praze a jejích historických památkách, vyjížděly i do nejbližšího okolí, například
zkoumat Barrandovské skály, ale také do parků a lesů, kde často vykonávaly drobné
ruční práce, děvčata například vyšívala. V horkém letním počasí děti získaly volné
vstupenky do říčních lázní u Vltavy. Velkou podporou pro rodiny dětí bylo i stravování
v družinách, městská rada zabezpečila zdarma chléb, ovoce, máslo, tvaroh a další
potraviny z dotací a dobročinných dárcovských příspěvků. Činnost družin byla
ukončena 16. září před zahájením školní docházky. Mnoho zkušeností z provozování
letních družin si učitelstvo odneslo s sebou do své školní praxe (Švadlenka, 1915).
Prázdninové družiny se staly novým útvarem, jehož hlavním úkolem bylo pečovat o děti
a mládež o prázdninách, ale zároveň byly zdrojem inspirací a zkušeností pro vedení
útulků ve školním roce.

2.3 Legie Mladých
Po 1. světové válce se ocitlo mnoho dětí na ulicích, v důsledku toho, že
otcové se nevrátili z války, nebo byli invalidní, matky chodily do práce a snažily se živit
rodinu a neměly již dostatek času na výchovu a péči o děti. Mnohé rodiny strádaly
finančně i mravně, děti pak mohly rychleji inklinovat ke kriminálnímu chování, nebo se
jen tak potulovaly po městě, bez cíle a jakýchkoliv zájmů. Významnou měrou se touto
situací začala zabývat Anna Hlavatá-Pokorná. Práce a záznamy této učitelky, které
nebyl lhostejný osud dětí, jsou uloženy v archivu Pedagogického muzea v Praze.
Nacházíme zde její osobní poznatky a zápisky spojené s pozorováním chování dětí.
Také zde nalezneme velké množství materiálu popisujícího přímé aktivity, který dětem
organizovala společně s poznámkami, jak děti reagovaly a přijímaly tyto cílené aktivity.
K nahlédnutí jsou zde i články z dobového tisku, které její práci přibližovaly veřejnosti.
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Je z nich patrná její velká náklonost k dětem a snaha o to, aby se mohly zdravě vyvíjet
v prostředí vhodném pro dětský věk.
Anna Hlavatá–Pokorná se začala zajímat o naplňování dětského volného
mimoškolního času. Jako učitelka poukázala na to, že mnoho dětí se po vyučování toulá
po ulicích, krade, žije v bídě hmotné, zdravotní i mravní. Poprvé poukázala na ohrožení
sociálně-patologickými jevy, které můžeme u dětí vidět i dnes. Za velké podpory
Československého červeného kříže a jeho ředitelky Dr. Alice Masarykové se rozhodla
založit sdružení pro děti, které potřebovaly výchovnou i sociální péči, zvlášť v době po
skončení vyučování. V únoru 1919 byly založeny Legie Mladých. Tento název byl
zvolen z důvodu přilákání pozornosti. Slovo legie a legionáři mělo v poválečném
období velkou odezvu. Útulek vznikl v roce 1920 v pražských Holešovicích, nejprve
v provizorní budově U Zeleného stromu, později, v roce 1922, byl díky štědré dárkyni
z Washingtonu postaven nový dům v Plynární ulic (České Slovo,11/1923). Byly zde
dílny, klubovny, sprchy, šatny a velký sál pro 600 osob. Venku byl prostorný dvůr a
park. Děti přicházely každý den kromě neděle mezi 14-18 hodinou. Děti ze všech škol
v Holešovicích i děti opuštěné, sirotci, děti ze sociálně slabších rodin (Venkov,6/1919).
Děti měly Řád pro děti Legie malých, v němž si slibovaly, že si budou vždy pomáhat,
nebudou se ničeho bát a nebudou lhát. Chtěly být legionáři míru, lásky a přátelství (Řád
pro děti legie mladých).
Hlavním smyslem života v Legiích byla podle jejich zakladatelky A. Hlavaté
neustálá aktivita dětí, výchovné působení na děti při hrách i práci. Hlavatá jako ředitelka
Legií děti ve školách sama vyhledávala, zjišťovala, jakou potřebují péči. Zajistila jim
lékařské prohlídky, vypracovala pracovní plány a neustále se těmto dětem věnovala.
Jejím cílem bylo pomoci vychovat zodpovědnou a pracovitou mládež. Ve své práci
uplatňovala dvě zásadní výchovné metody. První byla výchova životem a prací, ale i při
práci brala zřetel na to, aby jedinci přinášela radost a užitek, aby nebyla jen povinností.
Děti si vyráběly věci domů, ale i k dalšímu prodeji ve stálé legijní prodejně. Z výtěžku
se pak financoval nákup materiálů. Práci si děti volily i podle vlastních zájmů a
šikovnosti. Děvčata se učila vařit vydatná a laciná jídla, batikovat, šít či vázat květiny,
kdežto chlapci se věnovali truhlářství, vyřezávali loutky nebo vázali knihy (Naše
Praha,1928). Druhou výchovnou metodou byla tělovýchova a mravní výchova. Pro děti
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z Legie mladých byly pořádány besídky, kde byly seznamovány s literární a
dramatickou i výtvarnou tvorbou. Mezi takovýmito besídkami lze zmínit například
večer českého kvarteta s hudbou Bedřicha Smetany nebo divadelní představení Jánošík.
V rámci fungování Legie mladých vzniklo v roce 1923 i divadelní studio – Divadlo
mládeže. Děti si zde samy zrealizovaly celou inscenaci, včetně šití kostýmů a vyrábění
kulis. Vzniklo tak několik dobově velmi zdařilých představení jako například Mauglí či
Čínské zrcadlo. Anna Hlavatá umění považovala za velmi důležitý a vlivný prvek
výchovy.

1

Z řad dětských herců vyšlo například i několik hereckých osobností

Československa.
A. Hlavatá-Pokorná tak svým přístupem k dětem a vedením legií nastínila
cestu, jak zaplnit volný čas mládeže v mimoškolní době. Byla velkou propagátorkou
útulkové a družinové činnosti. Holešovické Legie se staly vzorem útulkové péče pro
celou republiku. Její metody byly v mnohém natolik inovativní a zajímavé, že z jejích
nápadů bychom mohli čerpat inspiraci i dnes.

2.4 Reformní pedagogické hnutí po první světové válce
Po skončení první světové války, a následném vzniku samostatného
Československa, bylo snahou reformě smýšlejících pedagogů zvýšit úroveň školství a
zároveň i mimoškolní výchovy. Tendencí bylo oprostit se od rakousko-uherského
školského systému a vytvořit nový směr inspirovaný anglickým školstvím. Pokusné
školy měly vyzkoušet nové metody výchovné i vyučovací a být vzorem ostatním školám
(Zinsmeister, Kantová,1938). Výsledkem těchto snah bylo ve 20. letech založení
experimentálních škol v Praze, v Holešovicích a v Libni.
Škola v Holešovicích kladla důraz na sociální výchovu. Dítě zde bylo
postaveno do centra zájmu. A právě snaha o zájmy dítěte vedla zřizovatele i k péči o
odpolední – mimoškolní program dětí, zřizováním odpoledních klubů. Pokusná
pracovní škola v Holešovicích byla v letech 1922-1927 předchůdcem škol s celodenní
péčí. Děti zde měly organizovánu i odpolední zábavu. Přistupovalo se zde k nim jako
k individualitám a podporovala se jejich spontánnost. Byla zde snaha aby, počet dětí byl

1

Strojopis, Historie a náplň Legie mladých,
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co nejnižší, a dalo tak úspěšně pracovat, zároveň bylo důsledně plánováno i provázaní
s mimoškolním životem, nebyl stanoven pevný rozvrh předmětů. Náplní odpolední
péče, která představovala „odpolední družinu“, byla práce na zahradě, hry na dvoře,
nebo vycházky. Děti byly vedeny k vykonávání drobných obecné prospěšných prací,
pomáhaly matkám v úklidu, nebo obstarávaly nákupy starým lidem v okolí školy. Velké
nároky byly kladeny i na učitele, kteří pokusné teorie zkoušeli (Zinsmeister, Kantová,
1938). Požadavek na kvalitu a kvalifikaci pedagogů můžeme v našem školství vidět
dodnes.
Myšlenkou pokusné školy a jejím uvedením do praxe se zabýval v Libni
Eduard Štorch. Na Libeňském ostrově založil Dětskou farmu, takzvanou eubiotickou
školu. Usiloval o spojení pobytu ve škole s odpočinkem a pobytem dětí po vyučování
v přírodě. Jako vychovatelku zde zaměstnával svou manželku. Společně organizovali
všemožné odpolední aktivity dětí, přiměřené jejich věku a roční době. Propagovali
turistiku, lyžařství nebo plavání. Štorch sám byl velkým zastáncem pedagogiky volného
času a jejího propojení s výukou, i svou roli pedagoga chápal velmi široce. Stál o to, aby
žáci byli i praktičtí, nejen vybavení vědomostmi (Informatorium 7/2006).

2.5 Reformní hnutí po roce 1929
V meziválečném vývoji školství došlo k pokusům o reformu školství. Jejím
propagátorem byl profesor Václav Příhoda, který byl ovlivněn pobytem v Americe, na
tamních školách. Zastával myšlenku, že škola má být činná, vnějšně jednotná, avšak
vnitřně diferencovaná (Kasper, Kasperová, 2007). Důležitá byla myšlenka pokroku.
Heslem Příhodova plánu bylo „individuální vyučování a kolektivní výchova“ (Svatoš,
s.8).
Na základě plánu reformy školství z roku 1929 byly v září 1929 otevřeny
pokusné školy v Praze Michli, a Praze Nuslích. Škola v Michli měla v roce 1930
povolených již pět ročníků a též podpůrnou třídu pro děti, které měly problémy
s konkrétním předmětem a v provozu zde byla i školní družina. V té byli zaměstnaní
vychovatelé, kteří úzce spolupracovali s pedagogy. Pracovalo se zde podle výuky
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Daltonského plánu2, především ve výuce dějepisu a zeměpisu (Svatoš). Specifikem byla
výchova k pospolitosti a uvědomění si role jedince pro kolektiv. Mezi školou a
odpoledním zařízením existovala volná spojitost. V obsahu výchovné činnosti se
uplatňovala mravní výchova i rozvoj pracovních dovedností. Odpolední programy byly
zpestřovány promítáním filmů nebo přednáškami osobností, které dětem přibližovaly
praktické stránky života – lékaři, novináři, zástupci různých povolání. Také zde v rámci
družiny fungovaly různé „kluby“, které rozvíjely po vyučování zájmy dětí.
Shromažďovaly se v nich děti se stejným zájmem o určitý předmět. Byl zde i divadelní
klub, který se proslavil svou činností. V prvním roce navštěvovalo nuselskou školu 92
žáků, michelskou 88 žáků. Do roku 1938 vzrostl tento počet na 655 v Nuslích a 477
v Michli (Pánková, Kasperová, Kasper, 2015). Pokusné školy měly být vzorem
normálním školám po všech stránkách péče o děti. Zkušeností z těchto škol bylo využito
při zpracování nových učebních osnov (Zinsmeister, Kantová, 1938). Počínaje rokem
1923 a ve větším procentu od roku 1933 začínaly také vznikat první ústavy výchovy
dětí mimo vyučování – domy pionýrů a současně se školami rozvíjely mimo vyučovací
činnost (Sedlář, 1968).
V roce 1931 byl vydáni Organizační řád družin pro školní mládež, který se
zabýval tím, že škola má svou působnost i na výchovnou funkci. Primátor Baxa při jeho
vydání a uvedení poukázal na důležitost působení na děti nejen v době školní výuky, ale
i potřebu být positivní tvůrčí a výchovnou silou. Děti se v družině mají naučit
pospolitosti a zpevňovat charakter. Družiny budou pro děti místem, které umožňuje
harmonický a vyrovnaný vývoj. Útulky přestávají být tím co slovem útulek označuje a
přejmenovávají se na družiny školní mládeže s novým výchovným personálem
(Organizační řád družin pro školní mládež).
Družiny bylo doporučeno zřídit při pražských národních školách, aby mládež
v době, kdy se nevyučuje, měla možnost pohybových i kulturních aktivit. Měly být
výchovným doplňkem, který sdružuje mládež všech společenských skupin a stát se tak

Daltonský plán – myšlenka pragmatické pedagogiky ze střední experimentální školy
v Daltonu (Massachutsetts, USA) pod vedením Helen Parkhurstové. Podstatou je opuštění třídně
hodinového systému výuky, každý žák pracuje individuálně, na základě vlastního tempa, podle měsíční
smlouvy uzavřené s učitelem (Kapitoly ze základů pedagogiky, str. 122).
2
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spojujícím článkem mezi nimi. Nárok na družinu mělo každé dítě zapsané do některé
národní školy. Denní družiny byly otevřeny po celou dobu vyučování ve škole. Provoz
družin byl od půl sedmé ráno do půl sedmé večer s nejmenším počtem 10 přihlášených
dětí. Personál byl vzdělán v pedagogickém, nebo pedagogicko-psychologickém
vzdělání. Pro zvláštní druhy činností dětí byli podle potřeby najímáni kvalifikovaní
učitelé a cvičitelé, např. pro zpěv, ruční práce či sport. Začleněny byly hromadné výlety
dětí z vnitřních částí města do přírody. Byl také nařízen pravidelný lékařský dozor. Péče
v družinách byla poskytována zdarma. Nad družinami byl zřízen dozorčí orgán-odborný
dozor (odborný instruktor), kterého zvolila městská rada. Jeho úkolem bylo dohlížet na
to, aby družiny udržovaly potřebný styk s rodiči a dalšími institucemi pro péči o děti a
mládež, zda plní jednotlivé výchovné úkoly družin a práci personálu. Svá zjištění
předával městské správě. Organizační řád zahrnoval i provoz feriálních družin, které
byly určeny pro větší okrsky města a fungovaly v době školního volna (Organizační řád
družin pro školní mládež).
„“Vstříc záslužné práci družin mládeže vyšel i výnos ministerstva školství
v roce 1939 o rodičovských sdruženích a školách. V jeho pojetí jsou sice družiny stále
nestátními a dobročinnými institucemi, ale jsou důležitými pomocníky školy. Poprvé
tak bylo oficiálně stvrzeno spojení školy a družiny“ (Musil,1965, s.8) Dochází zde ke
koordinaci spolupráce školy, družiny a veřejnosti. “Ke konci tohoto období bylo na
území Prahy zřízeno celkem 52 družin mládeže, do nichž docházelo přes 3200 dětí“
(Musil,1965, s.8). Bohužel nadějný rozvoj pražského školství a družin mládeže zastavila
2. světová válka a okupace Československa.

2.6 Okupace a 2. světová válka
Okupace 15. března 1939 měla pro školství, stejně tak jako pro celou
republiku, podstatný dopad. Všechny typy škol se musely vyrovnat s novou situací,
mnoho škol bylo uzavřeno a budovy byly poskytnuty armádě, učebnice byly
cenzurovány, zaměstnanci propuštěni a čeští učitelé, po kterých byla vyžadována
maximální loajalita byli posupně nahrazováni německými učiteli (Mokres, 2005).
Školní i mimoškolní výchova byla orientována na vytváření pozitivního vztahu
k německé říši. Obecné školy byly zkráceny na 4 roky, a tak bylo pro české děti určeno
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jen nejnižší vzdělání (Doležal,1996). Úmyslem protektorátní vlády bylo zapojit mládež
co nejrychleji do pracovního procesu. Nepochybně chtěla také využít faktu, že méně
vzdělaný člověk je snadněji ovladatelný. Děti z občanských škol byly často využívány
ke sběrovým akcím druhotných surovin, jako byl starý papír se stanoveným množstvím
odevzdaného papíru za žáka nebo barevné kovy či železo. Tyto aktivity byly školám
přímo nařizovány. Často se prodlužovaly prázdniny o několik dnů a týdnů. Ke konci
války se výuka na většině škol uzavřela úplně. Po vzniku protektorátu byly ze vzdělání
vyřazeny děti židovské a romské (Morkes, 2005).
Družiny mládeže byly v tomto období udržovány spíše výjimečně, spíše jako
útočiště pro děti v této těžké době. Do roku 1941 fungovala družina jako provizorium
ve škole Na Lysinách, č. p. 195, pod vedením řídícího A. Pechouše. Jeho snahou bylo
dětem bez dozoru a přístřeší zpříjemnit válečnou dobu a dopřát jim možnost
zapomenout alespoň na chvilku na válku v odpoledních hrách, ale i jakési formě
vyučování. Byla zde i snaha o to aby, děti nemusely do práce. V této provizorní instituci
se o děti starali dva praktikanti učitelství (Vlček, s.176). Alespoň částečně se
mimoškolní aktivity pro děti ve volném čase snažily nahradit spolky a dobročinné a
církevní organizace jako byl Junák, Sokol, Československý orel nebo Dělnická
tělovýchovná jednota. Všechny tyto organizace však byly postupně během války
zakázány a rozpuštěny.
V roce 1942 vznikla na území protektorátu snaha o založení povinné totalitní
organizace, jejíž náplní by měla být mimoškolní výchova české mládeže podporující
nacistickou ideologii. Kuratorium pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě pro děti
od 10 do 18 let bylo oficiálně založeno 13. března 1943. Jako vzor byla použita
organizace Hitlerjungend. Kuratorium pod sebe sloučilo veškeré zájmové a spolkové
aktivity v protektorátu. Vedoucím výboru se stal Emanuel Moravec a organizací byl
pověřen František Tauner. Hlavním cílem byla výchova a „převýchova“ české mládeže
v duchu nacistické ideologie a podpora německé říše, nezanedbatelná byla také
celostátní kontrola mládeže. Slovy Františka Taunera: „Česká mládež bude
vychovávána tak, aby mohla spoluvytvářet říšskou přítomnost i budoucnost“ (Špringl,
2004, s.159). Po atentátu na Reinharda Heydricha bylo vydáno nařízení protektorátní
vlády „o povinné službě mládeže“. Tento předpis stanovil, že veškeré vedení aktivit
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českého dorostu náleží Kuratoriu (Špringl,2004). Všechny dosavadní spolky a
organizace musely požádat o povolení k další existenci, ovšem již zcela pod hlavičkou
Kuratoria. Děti židovského a romského původu byly automaticky vyloučeny. Všechny
spolky na území Prahy pro mimoškolní výchovu musely po založení kuratoria žádat o
povolení ke své činnosti. Již pod hlavičkou Kuratoria pak mohly po schválení
pokračovat ve své činnosti, ale ve značně omezené míře. Kuratorium samo organizovalo
většinu aktivit dětí (Hes,2010).
Z dobových zdrojů je zřejmá velká snaha o převýchovu mládeže, a tím o
propagaci Říše. Kuratorium mělo být místem, kde bude mládež posilovat své duševní i
psychické schopnosti. Mělo sloučit veškeré sportovní, kulturní i výchovné činnosti do
jediného ideového proudu (Hes,2010). Organizovalo proto v rámci propagace mnoho
sportovních akcí, například: „Každý hoch a každá dívka plavcem“, lehkoatletické
přebory sportovců – „Dny Mládeže“, Basketbalové mistrovství mládeže, kulturní akce
– „Umění mládeži“ nebo sociální projekt „Šijeme panenky“, kdy pražská děvčata
vyráběla hračky pro děti českých dělníků pracujících v Říši, pro vojáky na frontě, a také
pro sociální útulky. Všechny tyto aktivity, ač v zásadě s úmyslem zabezpečit a vyplnit
volný čas mládeže, byly hlavně a zásadně podřízeny snaze o germanizaci českého
národa a českou společností tak vnímány. Často byly velmi zesměšňovány a bez
podpory. Česká společnost se ke Kuratoriu stavěla rozporuplně, musela sice poskytnou
mládež ke kuratorní výchově, ale laxním přístupem dávala najevo své antipatie (Špringl,
2004). Každý okrsek Prahy měl svou správu Kuratoria a do ní dosazeného, prověřeného
člena organizace, v té části města fungujícího – Sokola nebo Junáka. Navzdory politické
situaci dokázali někteří vychovatelé promítnout do výchovného procesu své vlastní
názory a hodnoty. Například v části Běchovice tuto funkci vedoucího Kuratoria zastával
J. Červený, který vedl svěřenou mládež v duchu sokolském a národním (Kronika
Běchovic).
Ve velké míře docházelo v této době k tomu, že péčí o děti se zabývaly
jedinci, kteří se snažili jim pomoci, a zvláště pak dětem židovským zajistit v těžké době
zázemí. Jedním z nich byl Přemysl Pittr. Ten již před válkou v roce 1933 nechal na
území Prahy-Žižkova postavit velký dům se zahradou, který otevřel dětem. Pod
dohledem vychovatelů si zde mohly dělat školní úkoly, navštěvovat kroužky nebo
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sportovat. Pittr zde dětem nabízel smysluplné trávení volného času, jasně si uvědomoval
že vzdělání je základem k získání svobody člověka. V době 2. světové války se zde
scházely děti ze širokého okolí, nacházely zde útočiště i úkryt po celý den. Pokračovalo
se v přednáškách, besídkách i bohoslužbách tak, aby přítomné děti pociťovaly válku co
nejméně. O pobyt v Milíčově domě okolo roku 1940 byl tak velký zájem, že bylo nutno
vypracovat listinu čekatelů. Židovské děti, které nemohly docházet do škol, byly
nejčastějšími návštěvníky Milíčova domu. Později, po výhrůžkách Gestapa, se stal
Milíčův dům střediskem tajné podpory pronásledovaných židovských rodin. Za pomoci
finančních i sponzorských darů přátel a jejich dobrovolnické pomoci se P. Pittrovi
podařilo svůj dům udržet v chodu po celou dobu války (Archiv MPPM J. A.
Komenského).
Šest let okupace poznamenalo české školství do velké míry celé. Mnoho
učitelů i vychovatelů bylo odvlečeno do koncentračních táborů a vězení. Další z nich
byli popraveni, a mnozí padli na bojištích. Školství po šest let podléhalo všestrannému
náporu nacistického totalitního režimu, bylo zasaženo v organizaci, struktuře a zásadně
i ve vyučovacím procesu samotném (Morkes,2005).

2.7 Mimoškolní výchova v 50. a 60. letech
Po druhé světové válce byla tendence československé školství pokračovat a
využívat zkušeností z předválečné reformy, ale doba demokracie byla příliš krátká.
Komunistický převrat v roce 1948 nastolil jednotné školství bez vnitřní diferenciace
(Stodůlková, Zapletalová, 2011). V 50. a 60. letech s nástupem komunistického režimu
dostala i mimoškolní výchova jasný výchovný ráz. Komunistická výchova byla novým
modelem výchovy všestranně rozvité osobnosti jako angažovaného občana socialistické
republiky (Jůva, 1981). Nová koncepce výchovy byla stanovena i v mimoškolních
aktivitách, jejím cílem bylo maximálně organizovat volný čas dětí s pomocí školy,
společenských organizací i kulturních institucí. Dobové pedagogické i politické autority
vysvětlovaly výchovu jako plánovitý a řízený proces, který byl součástí komunistické
výchovy dětí a jejich zapojení do společnosti jako jejího platného člena, a přispět tak
k dospění do modelového typu „socialistického člověka“ Nadále byly podporovány
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družiny mládeže a zároveň po vzoru Sovětského svazu zaváděny nové školy s celodenní
péčí(Knapík,2003).

2.7.1 Družiny mládeže
Po skončení 2. světové války v roce 1945 byla velká snaha co nejrychleji
obnovit československé školství a dát mu nový vývojový směr. Změny ve školství
stanovil Košický vládní program, jehož cílem bylo zbavit se následků fašistické okupace
a následnou demokratizaci výchovy a vzdělání (Dvořáček,2009). Východiskem byla
nová reforma školství. Její součástí měly být i změny ve vývoji zařízení pro školní
mládež. Ihned po válce byla zrušena veškerá nařízení a opatření Říše. Byla ukončena
činnost Kuratoria a správa škol byla přičleněna pod Ústřední národní výbor. Ten ve
svém usnesení ze srpna 1945 vrátil všechny kompetence Osvětovému výboru Hlavního
města Prahy. Nastala nová fáze vývoje spjatá se socialistickým budováním nového
státu. Družiny tím byly znovu zprovozněny, aby se v době po vyučování mohly starat o
výchovu pražských dětí a mládeže. Hlavní město Praha bylo velkým zastáncem
propojení školy a družin, jeho zástupci výboru poukazovali na souvislost volného času
a výuky. V poválečné době došlo k velkému nárůstu počtu družin, jejichž úkolem bylo
poskytnout dětem odbornou organizovanou výchovnou péči. Cílem bylo ochránit děti
před škodlivými vlivy, pomoci jim při zpracovávání domácích úloh, vychovávat je po
stránce mravní, vypěstovat u nich čistotnost a pevný charakter. Byly zavedeny nové
formy mimoškolní výchovy, podporované například vznikem pionýrské organizace
v roce 1949 (Dvořáček, 2009).
Do družin mládeže byly přijímány děti ve věku 6-15 let. Otevřena byla dle
potřeb školy, nejdéle však od 8 do 18 hodin večer. Pracovala zde vždy jedna učitelka na
jedno oddělení s maximálním počtem 30 dětí. V roce 1945 bylo v Pražských národních
školách 51 družin mládeže o 79 odděleních. Docházelo sem přes 2500 dětí (zápis ze
zasedání rady a pléna NVP, rady a zastupitelstva hlavního města Prahy,1945).
V letech 1945-1948 vedly politické strany diskuze o novém směru českého
školství (Opata,1973). Zákon z 19. března 1947, paragraf 67, který soustředil veškerou
organizaci péči o mládež pod Stálou koordinační komisi pro péči o mládež (Sedlář,
1968). Z další snahy o jednotný školský systém vycházel i nový školský zákon z roku
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1948, spojovaný se jménem Zdeňka Nejedlého, který ustanovil jednotnou základní
devítiletou docházku pro veškerou mládež, a jehož součástí bylo začlenění školní
družiny do školského sytému. Po vítězství KSČ v roce 1948 byl tímto školským
zákonem stanoven zřejmý směr, a to důsledná koncepce jednotného školství. „Družiny
zde byly charakterizovány jako státem zřizovaná výchovná a sociální zařízení, která
mají podporovat školní výchovu žáků a usnadňují matkám zapojit se do práce „(Opata,
1973, s.127).
Nástup nového režimu po roce 1948 přinesl mnohé změny, které se
nevyhnuly ani oblasti školství. Po únorovém převratu, kdy došlo ke změně politického
systému, byl v dubnu 1948 vydán Zákon o základní úpravě jednotného školství –
Školský zákon č. 95/1948. Byla vytvořena jednotná škola, školství bylo zestátněno,
docházka stanovena na 9 let a byly zavedeny nové formy mimoškolní výchovy
(Dvořáček, 2009). Tyto zásahy vedly k celkové revizi vzdělávání dětí. Nově vzniklý
režim se zaměřil i na výchovu dětí po vyučování – po celou dobu pobytu dětí ve škole.
Byl zde patrný velký vliv sovětského systému školství. Základním úkolem a výchovným
požadavkem byla kooperace všech výchovných složek. Školní družiny tak začaly
představovat významný článek systému mimoškolní výchovy, staly se součástí základní
školy. Tomu velmi napomáhal fakt, že v padesátých letech rapidně vzrostla
zaměstnanost matek, a tím se zásadně zvýšila potřeba zázemí a péče o děti.
„Dobové pedagogické i politické autority popisovaly mimoškolní výchovu
jako řízený plánovitý proces, který tvořil součást komunistické výchovy dětí a mládeže.
Její naplňování mělo sloužit celospolečenský zájmům“ (Knapík, 2013, s.94). V této
době se začalo hovořit o systematickém zavádění mimoškolní výchovy, a tím docházelo
k podpoře budování sítě školních družin (Knapík, 2013). Z této doby je usnesení UV
KSČ „O těsném spojení školy a života o dalším rozvoji výchovy a vzdělání v ČSR“,
které vedlo k úpravě výchovně vzdělávacího systému (Knapík, 2013, s.95). Vznikly
Výchovné směrnice pro družiny mládeže, zdůrazňující návaznost na výchovné působení
školy. Prováděcí předpis a doplňující Výchovné směrnice přesně rozváděly zásady,
organizace i formu výchovné práce, zvláště pak návaznost družiny na výchovné
působení školy. Jak uvedl R. Opata ve své knize Celodenní výchovný systém: „Předním
úkolem zařízení je usnadnění matkám školních dětí zapojit se do práce a umožnit žákům
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řádnou a nerušenou přípravu na vyučování a vytvářet podmínky pro zotavení žáků ve
volném čase“ (Opata,1973, s.127). Výchovné směrnice pro družiny mládeže poukázaly
na důležitost kontinuity s výchovným působením školy (Opata, 1973).
V průběhu školního roku 1950/1951 bylo v Praze rozšiřování družin mládeže
na vzestupu. Jak se můžeme dozvědět ze zápisů zasedání rady ÚNV z průběhu roku
1951, počet družin na území města prudce stoupal. Na rozdíl od počátečního stavu, kdy
družinu měla zhruba polovina pražských škol. V tomto školním roce již měla svou
družinu nebo družinové oddělení téměř každá škola v Praze. Zakládaly se družiny úplně
nové, ty stávající se rozšiřovaly o další nová oddělení. Nově vzniklé družiny mládeže
otevřely například základní škola Praha 2, Sokolovská 6, Praha 8 – Libeň, Praha
Jinonice, Praha Strašnice, nebo Praha Dejvice-Žukovova 33 (Zřízení školních družin v
Košířích, Libni, Nuslích, Vinohradech a na Smíchově, 1951, s.4). Nová oddělení
vznikala v Karlíně, Braníku, v Nuslích, na Lhotce nebo v Modřanech (Zřízení družin
mládeže, 1951, s.2,3). Celkový počet družin v tomto školním roce byl 93 oddělení
družin na 45 školách na území Prahy.
Od roku 1950 do roku 1953 prošly družiny mládeže několika fázemi vývoje.
Vyhláška ministerstva školství z 13. listopadu specifikovala školní družinu jako
mimoškolní zařízení na výchovu žáků prvního i druhého stupně v době, kdy o ně
nemohou pečovat rodiče, kteří jsou v zaměstnání (Sedlář, 1968, s.60). Byly vydány
pokyny týkající se péče o děti pracujících matek o prázdninách, pokyny pro spolupráci
družin s nově vznikající pionýrskou organizací a odbor školství byl zařazen pod ONV.
V roce 1953 začalo také ministerstvo školství řešit personální obsazení družin. Vzešel
z něj požadavek na pedagogické vzdělávání vychovatelů, tak aby i vychovatel
v mimoškolním zařízení byl absolventem pedagogické školy. Organizační řád
zahrnoval i materiální podmínky a zdůrazňoval potřebu vlastních adekvátních prostorů.
V této době totiž mnoho družin na území hlavního města fungovalo v nevyhovujících
sklepních prostorách škol, nebo v budovách v blízkosti školy, které byly ale využívány
i k jiným účelům a děti zde neměly kvalitní zázemí. Například v Praze 4 – Modřanech
v bývalé budově kina, nebo v Praze – Vršovicích v budově restaurace (Zřízení dalších
družin mládeže při národních a středních školách, 1951, s.7, 61).
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Od roku 1950 prošly družiny vývojem, pro který bylo charakteristické
postupné formální zdůrazňování výchovného zřetele. Pomocí pro vychovatelky bylo
vydávání metodických příruček. Jednou z prvních byla publikace „Práce v družinách
mládeže“ z roku 1952, zpracovaná zaměstnanci Výzkumného ústavu pedagogického v
Praze, následovala kniha „Na pomoc vychovatelům družin mládeže“ v roce 1955. Poté
následovalo ještě mnoho dalších (Černý, 1957). V roce 1953 došlo k vydání pokynů
týkajících se zajištění péče o děti zaměstnaných matek, dalším krokem ve vývoji bylo
vydání Organizačního řádu v roce 1957, který v personální části podpořil důležitost
učitelské způsobilosti vychovatelů. Vychovatelé měli děti vést ke všem základním
návykům správného chování a zdravého života. Přepracovaný program, převedený do
pravidel chování, měla například družina „U Santošky“ z Prahy 5 Smíchova (Podešva,
1952). Zvláštní důraz byl kladen na mimoškolní rozvoj a podporu tělesné výchovy, která
měla mít za důsledek účelné využívání volného času. Na to bylo pamatováno v realizaci
nových budov pro školní družiny v Praze 4, 7, 9, 11, 13, 14, kde se budovala i venkovní
hřiště a sportoviště (Družiny mládeže, 1959, s.5). Družiny mládeže měly primárně
pečovat o děti zaměstnaných rodičů, ale nevylučovalo se přijetí dětí ze sociálních
důvodů. I vychovatelky měly vliv na chod družiny, byly zodpovědné za jejich
fungování, vztah k dětem i rodičům. A to tak, aby výchova v družině a rodině byla
v souladu a umožňovala zdravý vývoj dítěte. Bylo třeba vybízet rodiče k návštěvě
družiny, aby se seznámili s prostředím i vychovatelkou. A stejně tak pomoci
vychovatelce poznat rodiče a jejich prostřednictvím prostředí, ze kterého dítě pochází.
Cílem bylo, aby výchova v družině a rodině byla v souladu a vzájemně se doplňovala
(Podešva,1952). V roce 1957 bylo zahájeno vydávání časopisu Vychovatel, ve kterém
byly publikovány materiály týkající se teorie i praxe mimoškolní výchovy, a byl tak
velmi nápomocen organizaci práce v družinách mládeže (Opata,1973). Podstatným
krokem bylo zavedení provozu i o prázdninách, kdy výchovná a rekreační práce
získávala na přitažlivosti v družinách ve městech. Počet dětí nebyl stálý a počtu se
přizpůsobovala denní činnost. Děti při pobytu venku vykonávaly veřejně prospěšnou
činnost v okolí družiny, hrály si v přírodě, nebo se sběrem léčivých bylin a následnou
tvorbou herbáře učily jejich názvosloví a užitečnost (Černý,1957).
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V této době se síť družin mládeže značně zvětšila, byla zřízena téměř při
každé všeobecně vzdělávací škole na území Prahy. Ve školním roce 1958/1959 bylo na
území hlavního města 179 družin a 597 oddělení s 18641 žáky a 590 vychovateli. Toto
zvyšování počtu mělo za přímý důsledek zlepšování umístění a vybavení družin, a to
hlavně v nových budovách (Družiny mládeže, 1959, s.146).

2.7.2 Školy s celodenní péčí
Koncem padesátých let v Československu, po vzoru Sovětského svazu,
vznikaly školy s celodenní péčí – celodenním systémem. Pokusně otevřené byly ve
školním roce 1961/1962 s oporou v usnesení vlády č. 718 z 23. 8. 1961 v zákoně
Ministerstva školství č. 5319/62. Byly vyzdvihovány jako kvalitativně vyšší stupeň
vzdělávací péče. Měly skloubit školní a mimoškolní výchovu v čase od 6 hodin ráno do
18 hodiny odpoledne. Osnovy škol odpovídaly osnovám základních devítiletých škol.
Ve výchovné složce byl kladen důraz na morální výchovu, estetickou činnost a
samoobslužnost žáků. Do rekreační složky spadal aktivní odpočinek, tělovýchova,
výlety a sportovní akce. Nedílnou součástí byl i volný čas dítěte, který trávilo dle
vlastního uvážení. Ve školách děti měly zajištěno stravování formou obědů a svačin. Od
internátních se lišily tím, že zde nebyly ubytovány. Vychovatelé pečovali o děti v době
po vyučování, organizovali dětem volný čas. Bylo to formou přímé výchovné práce 30
hodin týdně. Učitelé a vychovatelé byly nabádáni, aby dbali na vytvoření příjemného
rodinného prostředí připomínající domov. Vznikaly třídy s celodenní péčí, ve kterých
byla metodicky provázána výchovná a vyučovací péče formou takzvaných družinových
tříd.
Od 1. záři 1961 začala na tomto principu experimentálně pracovat základní
devítiletá škola na Praze 6-Břevnově, na Praze 3- Žižkově a Základní devítiletá škola
na Praze 5-Zlíchově. Postupně v několika třídách pracovali ve společném plánování a
provádění výchovné práce ráno i odpoledne. Snažili se o prohloubení komplexnosti
výchovy a ke správnému využití volného času podporou kladných zájmů žáků.
V odpoledních hodinách fungovalo mnoho zájmových kroužků pro chlapce –
elektronický kroužek (Praha Břevnov) i pro děvčata – kroužek dovedných rukou (Praha
– Zlíchov). V břevnovské škole působilo v roce 1964/1965 54 zájmových kroužků
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nejrůznějšího zaměření. Dětem zde byla nabídnuta šance účastnit se minimálně dvě
hodiny týdně kroužku podle vlastní volby (Sedlář, 1968). Na všech školách fungovala
spolupráce vychovatele s učitelem. V Praze 5 úspěšně využívali „spojovací sešity“, ve
kterých si navzájem sdělovali požadavky na výuku, například to, že je potřeba si přinést
větvičky z lesa na hodinu výtvarné výchovy, nebo vychovatelé naopak svá přání a
poznatky z odpoledních hodin, kdy učitelé již nebyli ve škole přítomni. Ve škole na
Praze 3 zrušili ve třídách žákovské knížky, byl zde upřednostňován přímý styk s rodiči
a tím vybudování dobrého, komunikativního vztahu školy a rodiče. Na Praze 6 se
podařilo zaktivizovat výbor sdružení rodičů a přátel školy, který pomáhal s chodem
školy a zapojil rodiče do dění (Musil, Opata, 1965). Provoz škol měl dvě etapy. První
etapa probíhala v letech 1961-1969, a po jejím zhodnocení bylo přistoupeno
k pokračování po legislativní úpravě a vydání Metodického návodu k činnosti
základních devítiletých škol s celodenním výchovným systémem (MŠ ČSR čj.
16248/73-201) až do roku 1980.
Celkové zkušenosti se školami s celodenním provozem z období mezi rokem
1961 a 1980 ukázaly, že jejich přínos spočívá spíše v sociálním nežli ve vzdělávacím
účinku. V roce 1980 bylo dlouholeté experimentování ukončeno a výzkum dospěl
k závěru, že škola má svůj specifický přínos, ale není vhodná pro celoplošné zavádění.
Zkušenosti a závěry výzkumu však byly využity v novém školském zákoně, a to
zejména v oblasti výchovy mimo vyučování a zabezpečování podmínek pro její
realizaci. Jasně doložena zde byla důležitost a významnost spolupráce a provázanost
vyučování a výchovy po vyučování (Bláha,1985). Školy s celodenním provozem tak
daly jasný příklad toho, jak důležitá je spolupráce mezi učiteli a vychovateli a
provázanost dopoledních i odpoledních aktivit dětí. Bylo poukázáno na skutečnost, že
dětem vyhovuje návaznost dopoledního a odpoledního programu.
V průběhu roku 1960 byl vypracován a schválen Národním shromážděním
ČSSR nový zákon, o soustavě výchovy a vzdělávání přijatý 15. 12. 1960 (Kolektiv
autorů, 1982). Družiny mládeže byly přejmenovány na školní družiny s určením pro
žáky 1. - 5. tříd, a staly se nedílnou součástí škol. Zákon zdůraznil, že výchova školní i
mimoškolní je jednotná a práce bude probíhat dle výchovného programu školní družiny
a na její realizaci se budou podílet vychovatelé a učitelé i o prázdninách. Do školní
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družiny se podle tohoto zákona přijímají žáci na žádost rodičů nebo jiných zákonných
zástupců (Školský zákon schválený 15. 12. 1960, 186/1960 Sb., o soustavě výchovy a
vzdělávání, § 6 Základní devítiletá škola). Ve školním roce 1960/1961 se spojení se
školou ještě více prohloubilo vytvořením družinových tříd. V důsledku toho byla každá
třída samostatným oddělením s dětmi stejného věku (Grecmannová, 1990). Trvalou
pozici ve školní družině v tomto období zaujímá vychovatelka, která má na starosti
výchovný program, který má mít v obsahu všechny činnosti, kterými se děti zabývají ve
volném čase. „Rozsáhlou činnost prováděl výzkumný kolektiv dr. Opaty, který podával
mnoho námětů k Návrhům programů výchovné práce v družinách.“ (Mošna,1977, s.15)
Tyto podněty pak vycházely v časopise Vychovávatěl, vztahovaly se ke všem druhům
činností – tělovýchovné, hudební, výtvarné a nově ve výchově morální, občanské a
světonázorové. (Mošna, 1977, s.15).
Pražské školy byly v šedesátých letech průkopníky všech těchto aktivit, a
proto tam přijížděly na hospitace vychovatelky z celé republiky. Nastal velký nárůst
počtu školních družin i navyšování počtu stávajících oddělení. Byly zřízeny nové
družiny na mnoha školách. ZŠ Kladská-Praha 2 měla družinu již od roku 1953, ZŠ
Sušická na Praze 6 od roku 1961, zcela nově vybudovali družinu v ZŠ Sázavská na
pražských Vinohradech ve školním roce 1961/1962.3 Stejně tak i v Praze 9 Běchovicích.
Tam bylo prozatím jedno oddělení družiny umístěno do vyučovací třídy, bylo zde
přihlášeno 38 dětí a pracovala tady jedna stálá vychovatelka (Zajacová, Základní škola
Běchovice 1904–1997), až v rámci přestavby školy v roce 1975/1976 dostala i družina
své místnosti, pro 30 dětí a 2 vychovatelky, jak se můžeme dočíst v kronice místní školy
(Kronika ZŠ Běchovice, zápis z roku 1975/76, Majerová). Celkový počet školních
družin na území města Prahy byl ve školním roce 1961/1962 177 a počet dětí 21 979
(Hurábová, 1985). Práce pražských družin měla mimořádný ohlas a byla motivací pro
ostatní v republice. Dokladem toho byl i celostátní seminář vychovatelek v roce 1966
v Bardějově. Jeho výsledkem bylo rozhodnutí vypracovat pro školní družiny
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metodickou pomůcku, která by byla oporou vychovatelkám v jejich práci (Mošna,
1977).
Ve školním roce 1968/1969 nastala další změna v procesu výuky, školní
týden byl změněn z šestidenního na pětidenní. Došlo tedy ke zrušení sobotní výuky
v důsledku snahy o modernizaci vzdělávání. Snížily se počty vyučovacích hodin i hodin
strávených ve školní družině, tím se sice změnily proporce mezi nimi, ale zároveň se
upevnila provázanost školy a činnosti mimo vyučování. Touto modifikací poměru
výuky a doby mimo vyučování se funkce družiny soustředila na dvě základní výchovnou a sociální (Bláha, 1984).
V letech 1968/1969 vznikly v rámci revolučních tendencí pokusy zkvalitnit
a přiblížit školství západním modelům. Tyto snahy neměly dlouhého trvání a záhy
nastoupila doba normalizace, která obsáhla i oblast školství. Dubnové plénum ÚV KSČ
v roce 1969 definitivně potvrdilo marxisticko-leninský přístup školské politiky.
Komunistická strana prosadila státní zřízení školství a nastolila jednotnou výchovu
s vedoucí silou dělnickou třídou. Školská politika byla postavena na myšlence
všestranného rozvoje osobnosti dítěte. Hlavní prostor ve školní družině měla kolektivní
výchova ve spolupráci s Pionýrskou organizací a Sdružením rodičů a přátel školy a
posilovat tím sociální a výchovné poslání, které bude navazovat na obsah výuky. Z
tohoto vyplývala i velká odpovědnost učitelů a vychovatelů i nároků na ně kladených
(Kolektiv autorů, 1982). Od roku 1968 začal vycházet soubor „Rok ve školní družině“
obsahující návody na odpolední činnosti ve školní družině a možnosti jejich realizace,
které publikovaly vychovatelky z celé Prahy. Od roku 1971 byly organizovány
každoroční pracovní konference vychovatelek. Ty si zde vyměňovaly zkušenosti a
poznatky ze své práce ze všech pražských obvodů (Mošna, 1977). V této době byl počet
družin v Praze 199 a v nich přihlášeno 22 810 žáků (Hurábová, 1985).

2.8 Mimoškolní výchova v 70. letech, období normalizace
Znakem sedmdesátých let byly revoluční změny v celé společnosti, a to
samozřejmě i ve školství. Upevňovala se moc dělnické třídy v čele s komunistickou
stranou a bylo záměrem, aby se škola rozvíjela současně s budováním komunismu.
Vzdělání a výchova měly být nedílně spojeny a společně tak být zárukou, že škola bude
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plánovitě vychovávat mladé lidi oddané zásadám socialismu a komunismu.
Nenahraditelnou pozici měla kolektivní výchova (Jůva, 1981).
V červenci 1973 na plenárním zasedání ÚV KSČ byl přijat dokument „Vývoj,
současný stav a další úkoly československého školství“, ten objasnil směr společnosti
ke komunismu. Tento dokument se stal předlohou ministerstvu školství k projektu
„Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy“. Školní družiny zde byly
specifikovány jako součást mimoškolní výchovy, společně s Pionýrskou organizací a
Československým svazem mládeže s důrazem na přiměřenou účast dětí na politickém,
hospodářském i kulturním životě společnosti. Jejich úkolem bylo však také se podílet
na zájmové činnosti žáků a svými programy navazovat na práci a výchovné cíle školy
(Jůva, 1981). Jasnou ukázkou ideologického působení na děti je jeden ze článků
v časopise Vychovávatel č. 1 ročník 1974/1975. Vychovatelky školní družiny ze ZDŠ
Slovenská, Praha 2 zde popisují svou práci. Už sám název článku „Vychovat
socialistického člověka“ nám dává najevo jeho tendenční zaměření. Hlavním úkol
družiny je zde specifikován jako výchova nového člověka, občana socialistické
společnosti, ve kterém je hlavním úkolem vypěstovat lásku k pracujícímu lidu vlastního
národa. Tomuto úkolu byly podřízeny aktivity dětí. Děti navštěvovaly promítání filmů
o spřátelených zemích (Sovětský svaz, NDR, PLR, Bulharsko), po kterých následovaly
diskuse a besedy. Besedy seznamovaly děti s nadcházejícími výročími, jejich
významem a důležitostí. Vychovatelky v článku vyzdvihují pěstování odvahy a
čestnosti formou her, podporu čtenářství a následný rozvoj dětského uvědomění čtením
těch „správných“ knih. V dalším článku téhož časopisu se můžeme jen utvrdit
v ideologickém vlivu, při čtení popisu úzké spolupráce družiny a pionýrské organizace.
Popisuje výjezdy ZDŠ Praha 4- Braník na společné putovní tábory se sovětskými a
německými pionýry a podpoře navázání družby v duchu kolektivní výchovy a
kolektivního fungování skupiny (Čejková, Smolová, Vychovat socialistického člověka,
Na putovním táboře 1973). „Posilovaly tvrzení, že školní družině jde především o
seznámení se se skutečností a konfrontací s realitou, o osobní zkušenosti a prožitky,
uplatnění teoretických poznatků v praxi“ (Mošna, 1977, s.20). Byl všeobecně zastáván
názor, že ve školní družině jde o poznávání skutečností, konkretizace poznatků
získaných ve škole při výuce. Zmiňována byla spolupráce třídní učitelky a
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vychovatelky, vzájemné sdílení denních příprav a plánů práce ve školní družině (Mošna,
1977). Všechny tyto dosažené úspěchy byly vysoce vyzdviženy na celostátní konferenci
učitelů v Praze v roce 1979. Byla zde oceněna cílevědomá a zodpovědná práce
vychovatelů školních družin, které se staly účinným nástrojem působení na děti,
využívajícím jejich přirozenou aktivitu a snahu se uplatnit. Zdůrazněna byla příkladná
spolupráce s PO SSM a dalšími výchovnými a kulturními zařízeními (Pijánková, 1979).
Příkladný byl celoroční družinový projekt družiny z Prahy 5, která si dala za
úkol seznámit žáky s hlavním městem Prahou – Výchova k pražanství. Vychovatelky si
připravily tematické vycházky po historických částech Prahy – Vyšehrad, Hradčany,
významných místech – Strahov z důvodu nadcházející Spartakiády, i po místech nově
vybudovaných – stanice metra nebo nové obchodní domy. Vytyčily si úkol naučit děti
vážit si hodnot, které zanechaly minulé generace i těch nových, které se budují (Mošna,
1977).
V létě 1975 probíhala v Praze Spartakiáda. V tomto roce byla ukončena
výuka na všech typech pražských škol 13. června a budovy škol poskytovaly ubytování
cvičencům z celé republiky. Školy, které z kapacitních důvodů nemohly nabídnou
ubytování, organizovaly družinové příměstské tábory, ve kterých mohly uplatnit
zkušenosti z průběhu roku a zároveň rozvinout celodenní aktivity dětí pobytem
v přírodě a rozvíjením jejich schopností. Například v Praze 9 to byla škola
v Běchovicích, která zorganizovala čtyři týdenní běhy pro cca 150 dětí. Zúčastnily se
jich děti ze školních družin Prahy 9 (Kronika základní školy Běchovice z roku
1974/1975, Renčín). Tato jejich aktivita byl pochvalně vyzdvižena i ve zprávě krajské
školní inspektorky B. Pacákové na II. městské konferenci vychovatelek z dubna 1977
(Mošna, 1977). V průběhu sedmdesátých let počet školních družin v Praze postupně
narůstal v závislosti na populační křivce, takže ve školním roce1979/1980 jich bylo 237
a docházelo do nich 32 061 dětí (Hurábová, 1985).

2.9 Osmdesátá léta
Počátkem osmdesátých let se mohly vychovatelky v časopise Vychovávatel
seznámit s „Návrhem programů pro školní družiny“. Opětovně se zde pracovalo
s názorem, že čas strávený ve školních družinách nemá být prodlužováním výuky.
33

Naopak žáci se sami měli aktivně zapojovat do plánování a organizování činností.
Rekreační a odpočinkové činnosti měly převažovat. Vychovatelka společně s dětmi
vytvářela jeho obsah. V polovině 80. let byl program výchovně vzdělávací činnosti
uveden do praxe.
Nové školské zákony z roku 1984 se nijak nedotkly mimoškolní výchovy.
V roce 1985 byla vyhláškou ministerstva školství upravena způsobilost a pedagogické
vzdělání vychovatelů. Poukazováno bylo na výchovnou složku školních družin s již
dříve vyzdvihovanou kolektivní výchovou. Instrukce ministerstva školství ČSR
vyzdvihly nutnost metodických sdružení pro vychovatelky a jejich zakládáním pověřilo
ředitele škol (Grecmanová,1990). Bylo založeno metodické sdružení vychovatelů, které
bylo poradním orgánem pro vedení školy v otázkách pedagogických, výchovně
vzdělávacích i ideových. Jeho členy byly vždy všichni vychovatelé ve škole a pracovalo
podle ročního plánu školského zařízení. Byl to poradní orgán, který měl řešit otázky
rozvíjení osobnosti každého žáka (Navarová,1987).
Rozvoj školní družiny probíhal v závislosti na škole, ve které se družina
nacházela. Školní družinu měla v této době každá škola. Jejich podstatným úkolem bylo
ideové působení na děti, příprava na vyučování výchovně vzdělávací formou a utváření
správných pracovních a společenských návyků. Mimoškolní výchova jako součást
socialistické výchovné soustavy byla pojímána jako velmi důležitá složka, která účelně
ovlivňovala čas žáků. Náplň práce jednotlivých družin byla v kompetenci vychovatelky,
která náplň organizovala ve velké míře dle ročních období a významných výročí a dní,
např. MDŽ, oslava VŘSR, První máj – svátek práce a osvobození Prahy rudou armádou,
měsíc bezpečnosti, měsíc knihy. Mnohé družiny se zapojily do plnění úkolu kulturního
minima – Mládež a kultura (Nová, 1988).

Ve školním roce 1984/1985 získaly

vychovatelky novou prakticko-metodickou příručku Výchovně vzdělávací činnost ve
školní družině, která jim měla pomáhat v uplatňování vědeckosti pedagogické činnosti.
Záměrem bylo, aby práce v družinách nebyla jen nahodilé vyplnění doby pobytu
v družině. Příručka měla pomoci vychovatelce se zaměřit na cíle a výchovnou práci se
skupinou svěřených dětí (Nově ve školních družinách, 1984). V prosinci 1984 se v rámci
Celostátní konference učitelů v Praze sešly i vychovatelky. Setkání proběhlo na dvou
pražských školách V Praze 4, Horáčkova a v Praze 10, V rybníčkách. Byly zde
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prezentovány zkušenosti mnoha družin. Vychovatelka ze školní družiny Prahy 10
V rybníčkách uvedla příklad pracovní výchovy oddělení družiny formou patronátu nad
zelení v okolí školy, nebo organizováním sběrových akcí. Povedlo se jim vybudovat
družinovou mini knihovnu, kde si děti mohou knihy půjčovat a organizují zde i besedy
o knížkách (Mošna, 1977, s.27). Zdůraznily i významnou úlohu her a chování dětí při
hrách. Získávají tím zkušenosti s budováním sociálních vztahů a vzorce budoucího
chování. Vychovatelky z Prahy 4 vyzdvihly své zkušenosti s prací s knihami a přípravou
na vyučování s využitím didaktických her (Moudrý, Bláha, 1984). Školní družina
v Praze 9-Běchovicích měla velký úspěch na olympiádě školních družin a ve sběru
léčivých bylin, výrazně se zde dobrým vedením vychovatelek podařilo zlepšit rekreačně
tělovýchovnou činnost (Kronika ZŠ Běchovice, 1985/1986, Dolejší). Ve školní družině
na Praze 3 se vychovatelky soustředily na návaznost práce ve družině a ve vyučování.
Podařilo se jim ve spolupráci s třídními učitelkami společně plánovat aktivity v družině
navazující na probíranou látku na základě hospitací učitelek v družině a naopak.
(Mošna, 1977). Příkladem ostatním byly družiny na školách v Praze 3 (ZŠ K lučinám),
4 (ZŠ K sídlišti a Horáčkova) a 10 (ZŠ V rybníčkách), kde vychovatelky vytvořily dobrá
pedagogická čtení i návrhy různých didaktických pomůcek (V hlavnom mestě Prahe,
1987). Jako nedostatek byly označeny prostorové podmínky, ty byly nevyhovující
hlavně v malém počtu odpočinkových zón.
Ve školním roce 1984/1985 vzrost počet družin v Praze na 263, a v nich
zapsaných 42 392 dětí (Hurábová, 1985), a to v důsledku populační vlny osmdesátých
let. V roce 1987 byl počet žáků v družinách 41 492, počet dětí tedy mírně poklesl,
protože silná populační vlna dětí odešla na 2. stupeň základní školy. Prahu však trápil
nedostatek kvalifikovaných vychovatelek a také špatná prostorová situace, jak se
můžeme dozvědět z článku V hlavnom mestě Prahe, z časopisu Vychovávatěl.
Vychovatelkám byla nabízena možnost studia při zaměstnání, a tím získání
pedagogického vzdělání.
V druhé polovině osmdesátých let začalo v důsledku tzv. Přestavby docházet
k jistému uvolňování politické situace demokratickým směrem, ke zmírňování všech
tabuizovaných témat, a tím i ve školství k uvolnění trendů výuky a výchovy. Přestavba
hospodářského mechanismu kladla nové nároky i na práci vychovatelů. Důraz byl
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postaven na budování přátelského vztahu s dětmi, získávání jejich důvěry, radit se
dětmi, nevydávat jen příkazy a nařízení, ale snažit se diskutovat a společně rozhodovat.
Nestavět se do role neomylného mentora, ale být rádcem, pomocníkem (Novák,1988).
Na konci osmdesátých let bylo v hlavním městě 267 školních družin a v nich zapsáno
33 302 dětí (Statistika školství 1990-1991 ČR).

2.10 Devadesátá léta, období po sametové revoluci
Politické změny po sametové revoluci v listopadu 1989 měly vliv na veškeré
společenské dění. Společně s politickými a ekonomickými změnami se měnila i
soustava vzdělávání. Vyvstala potřeba reformy a novelizace školského zákona. První
novela č. 171/1990 Sb. ustanovila zásadní změny, které zcela přeměnily tvář školství.
Povinná školní docházka na základní škole byla prodloužena na 9 let místo dosavadních
8 (Dušková,1999). Jak se dále dozvídáme z Vývojové ročenky školství, změny se týkaly
všech oblastí školství od legislativy, kompetencí škol, jejich financování, až po změny
ve struktuře školského systému. Byl zrušen systém „jednotné školy“ a bylo přistoupeno
k možnosti různorodého vedení výuky, byl umožněn vznik soukromých i církevních
škol. Došlo k rozsáhlé decentralizaci správy školství. Školský zákon byl následně
několikrát novelizován a změna základních školských zákonů byla dovršena až po 15
letech od revoluce (Zpráva o vývoji českého školství od listopadu 1989). Všechny
zásahy směřovaly k demokratizaci vzdělávání, byl uzákoněn výkon samosprávy ve
školství prostřednictvím obcí, kterým poté vznikla povinnost podílet se na financování
základních škol. Zároveň tak došlo k nárůstu samostatnosti škol. Byla zavedena právní
subjektivita škol a v neposlední řadě byly zřízeny školské úřady, kterým byly školy
podřízeny (Stodůlková, 2011).
V novelizaci č. 138/1990 školského zákona č. 76/1978 Sb., o předškolních a
školských zařízeních se o školních družinách jsou školní družiny definovány takto:
„Školní družiny a kluby pečují o mládež v jejich volném čase. Školní družiny jsou
určeny pro žáky 1. stupně základní školy, speciální základní školy a zvláštní školy.
Existují při základních školách, ale jsou zřizovány i při školách mateřských, speciálních
a jako samostatná zařízení“ (Dušková, 2011, s.167). Stávají se nedílnou součástí
školského systému jako školská výchovná zařízení pro výchovu a vzdělávání v době
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strávený mimo výuku. Zastávají výchovné a zájmově vzdělávací funkce (Vorlíček,
2000).
Jak můžeme najít v článcích časopisu Vychovávatěl, který i nadále
zachycoval dění z oblasti výchovy mimo vyučování, i sami vychovatelé ze školních
družin měli snahu o reformu své práce a snažili se zasazovat o její zlepšení. Jejich
požadavkem bylo osamostatnit se, podobně jako mateřské školy, v místech, kde se
družina nacházela v samostatné budově, snažili se o odstranění situace, kdy kmenová
vyučovací třída byla využívána odpoledne jako družinová. Dalším z požadavků bylo
snížení počtu dětí v odděleních na 25, a tím dosažení lepšího prostředí pro práci. A v
neposlední řadě šlo o zvýšení platových podmínek a úrovně vzdělání vychovatelů
samotných (Křižanová, 5/1990). Dozvídáme se, že bylo založeno Fórum pedagogů
volného času, ve kterém se angažovali vychovatelé, odborníci z oblasti výchovy mimo
vyučování i pracovníků domů dětí a mládeže. Toto Fórum vytvořilo nové modely
výchovy mimo vyučování, které se vztahovaly na školní družiny, školní kluby, náhradní
rodinnou péči i na střední školy. V centu jejich pozornosti byly potřeby všech dětí a
mládeže (Nové modely výchovy mimo vyučování, 6/1990). V této pokrokové době se
vychovatelky z Prahy 7 rozhodly založit Asociaci vychovatelů školních družin a
školních klubů v rámci Učitelské unie a staly se tak její vedoucí složkou. Navrhly nové
modely výchovy mimo vyučování a jejich experimentální využití v praxi. Z této snahy
vyplynulo i pracovní setkání vychovatelů v Praze, kde si své poznatky a zkušenosti
mohli vzájemně porovnat. Na závěr několikadenního setkání vystoupil i zástupce
Ministerstva školství pan J. Brabec, který nadnesl nové legislativní úpravy vyhlášky o
družinách a klubech. Autor článku hodnotí celé toto setkání jako diskusi na velmi
profesionální úrovni, lidí, kteří mají zájem o svou profesi a rozvoj výchovy mimo
vyučování a pedagogiky volného času (Cíl, který sjednocuje, 5/ 1991). PaedDr. Václav
Bartoš se v jednom ze svých článků o školních družinách pro časopis Vychovávatěl
zabývá přípravou na vyučování a jejím novým pojetím. Zdůrazňuje, že není možné jen
a dětmi napsat domácí úkoly, je potřeba komplexně upevňovat, procvičovat a opakovat
poznatky získané ve výuce specifickými metodami výchovy mimo vyučování.
Samozřejmě formou didaktických her, vycházek, her v přírodě, jednoduchých pokusů a
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podobně. Ne tak, jak tomu bylo dříve, pouhým splněním povinnosti bez většího efektu
(Příprava na vyučování, 9/1990).
Ve školním roce 1995/1996 setrvával mírný pokles počtu družin na 286 s 27
534 dětmi, v druhé polovině devadesátých let byl však zaznamenán opětovný nárůst
(Dušková, 1999). Počet družin ve školním roce 1997/98 byl v celé republice 4 252,
z toho v Praze stávajících 286 ovšem již s 28181 dětmi (Tabulka MŠMT. Školní družiny
a kluby – oddělení, žáci – Hl. m. Praha, 1995-2016).
Celkové pojetí výchovy mimo vyučování již striktně nepodléhalo státním
nařízením a bylo ve velké míře podřízeno osobnosti vychovatele a jeho přístupu
k dětem, kladlo důraz na morální a postojové hodnoty vychovatele i žáka. Na
individuální přístup ke každému. Stalo se součástí moderního přístupu k dětem jako
osobnostem.

2.11 Nové tisíciletí
Na počátku nového tisíciletí probíhala v oblasti školství velká snaha o
vytvoření materiálu, který by vytyčil směr budoucího rozvoje škol i všech ostatních
školních institucí, které se podílejí na vzdělávání, a určil cíle činnosti škol. V roce 2001
tak vznikl závazný dokument Národní program rozvoje vzdělávání v české republice
nazývaný také Bílá kniha. Tento dokument uvádí potřebu změn, cíle dalšího vývoje
vzdělávání, posuzuje všechny oblasti a formuluje hlavní rysy rozvoje. Reforma
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy souvisela také s reformou státní správy. Bílá
kniha obsahuje dlouhodobou strategii školství a záměry vzdělávání a rozvoje vzdělávací
soustavy na republikové i krajské úrovni. V roce 2005 byl tedy zahájen proces, který je
nazýván kurikulární nebo školskou reformou. Nový školský zákon tedy vešel v platnost
1. 1. 2005, je v něm jasně uvedeno, že všechny školské subjekty mají za povinnost od
tohoto data mít své školní vzdělávací programy.
Školní vzdělávací program je třeba brát jako závazný pedagogický
dokument, a to na několika úrovních ‒ legislativní, pedagogické, evaluační a
společenské. Z hlediska školní družiny se jeho tvorbou zabývá vedoucí vychovatelka
společně s kolektivem vychovatelek dané školní družiny, zodpovědnost za něj nese
ředitel školy. Podle vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, je Školní vzdělávací
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program zpracováván jako samostatný dokument, který pokračuje v programu školy
(Hájek, 2007). Vychovatelky mají Školní vzdělávací program chápat jako živý
dokument, který se vyvíjí. Vytváří se pro určité, známé prostředí, vychází ze zkušeností
vychovatelek, v jeho rámci se jednotlivé výchovné složky se spojují do celků (Hájek,
2007). Dokument má stejnou právní sílu jako ostatní školní dokumenty a tím zvyšuje
prestiž školních družin. Školní vzdělávací program má být pro vychovatelky
inspirativní, ukazovat jim varianty volby činností a být jim nápomocen v hledání vztahů
mezi nimi. Stanovuje konkrétní cíle vzdělání. Také navrhuje výchovné formy, obsahuje
časový plán, materiální, personální i ekonomické podmínky. Určuje podmínky pro
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. Stanovuje se na dobu jednoho
vzdělávacího cyklu. Je to dokument, na jehož základě je práce ve školní družině
hodnocena rodiči i Českou školní inspekcí (Hájek, 2007).
Školní družina je tímto dokumentem přesně určena jako organizace
zájmového vzdělávání, která navazuje na základní vzdělávání, a tím se také stává
rovnocenným partnerem škole. Má ale i své specifické prostředky a metody vycházející
z pedagogiky volného času (Hájek, 2007). Každému dítěti má být dána možnost k jeho
naplňování, jak je uvedeno i v Úmluvě o právech dítěte. Družina však nejen naplňuje
volný čas, ale učí dítě ho smysluplně využívat, plánovat ho a naplňovat (Hájek,2007).
Zajímavost, zájmovost, dobrovolnost, aktivita a prostor k seberealizaci jsou základními
jmenovateli aktivit školní družiny (Hájek, 2007).
Uzavřela se tak dlouhá cesta od „žňových útulků“, přes útulky pro školní
mládež, až po současnou pozici partnera základní školy. Podle dlouhodobého sledování
ministerstva školství ve spolupráci se statistickým úřadem se dá dokladovat počet
školních družin v Praze. Od roku 2000 zůstával více méně stabilní. Počet školních
družin se pohyboval mezi 272 družinami v roce 2001 na zredukovaný počet 242 v roce
2010, ve kterém stoupl počet žáků na 29 797. Od roku 2014 pak počet žáků v Praze ve
školních družinách stoupá, jak je patrno z demografického výzkumu počtu narozených
dětí od roku 2002. Se zvýšeným počtem dětí zapsaných do prvních tříd základních škol,
současně stoupá i zájem rodičů o školní družinu. Ve školním roce 2015/2016 to bylo
42 665 dětí v 256 družinách základních škol v Praze (Tabulka H6 školní družiny a kluby
podle okresů, stav k 15. 9. 1995, MŠMT).
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V květnu 2010 byla založena Asociace vychovatelů školních zařízení, která
má ve své charakteristice, že bude chránit a obhajovat zájmy profesní skupiny,
napomáhat ke zvýšení kvalifikace, vytváření materiálního zabezpečení a podporovat
rozvoje aktivit pracovníků.4 Jak se můžeme dozvědět z nově vzniklého periodika
Speciál pro školní družiny, tato asociace se rozhodla mimo jiné pořádat každoroční
setkání vychovatelů v Praze a pomoci tak vychovatelům s výměnou zkušeností,
pořádáním workshopů a přispívat tak k jejich profesnímu rozvoji. Vychovatelky z Prahy
4 nebo Prahy 8 oceňovaly na setkání v roce 2014 inspirace z dramatické nebo výtvarné
dílny (Šimková, 2014). Z časopisu se dozvídáme i o dalších vzdělávacích institucích,
například EDUin, která podává vychovatelkám nové a zajímavé informace z oboru,
např. je seznamuje s projektem „Co umím“. Cílem této aplikace je propojit všechny
aktivity, které mají vliv na dítě ve všech výchovně vzdělávacích sférách
(Hřebecký,2014).
Vychovatelky mají v současné době mnoho možností, jak čerpat inspiraci pro
svou práci. Lze to jednak z různých periodik, seminářů a setkání Asociace vychovatelů.
V neposlední řadě je zde také možnost dalšího vzdělávání a doplňování odbornosti na
vysokých, nebo vyšších odporných školách. Školní družiny jsou v současné době
plnohodnotné volnočasové zařízení s velkým potenciálem, mají dětem co nabídnout,
mnohé je naučit, ukázat jim cestu jak dál. Pomoci smysluplně vyplnit volný čas mezi
školou a rodinou, a chránit děti před škodlivými sociálně patologickými jevy, které by
je mohly čekat.

2.1.2 Současné postavení školních družin
Naše doba prochází mnoha politickými, ekonomickými i demografickými
změnami. Tyto změny neprobíhají izolovaně, ale vzájemně na sebe působí a ovlivňují
fungování společnosti a všech jejich součástí. Je tudíž logické, že i školství a jeho
jednotlivé instituce, školní družiny nevyjímaje, zaznamenaly změny ve svém fungování.
Dětí ve školních družinách neustále přibývá v návaznosti na pracovním vytížení rodičů,
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na vychovatele jsou kladeny nové požadavky a nároky na jejich práci se zvyšují
(Závodníková, Mikoláš, 4/2000). Družina už dávno není jen místem kde dětí čekají na
rodiče, svět i doba se změnili a vyvstala nutnost na tuto situaci reagovat a přizpůsobit se
současným trendům a požadavkům. Je třeba, aby školní družiny nebyly jen sociální
službou, ale aby byly partnerem škol ve vzdělávání a byly nápomocny rozvíjení zájmů
dětí (Doubrava, 2010). Základním požadavkem je potřeba změnit přístup k dětem ve
školní družině. Současné děti jsou samostatnější, mají přístup k moderním
technologiím, mají možnost volby z velkého množství kroužků a zájmových aktivit, na
to vše je ve školní družině potřeba dbát a počítat s těmito okolnostmi při tvorbě
tematických plánů a výchovných aktivit. Je třeba umožnit i dětem, aby se zapojily do
plánování a určování náplně doby strávené v družině a nabídnout jim širou paletu
aktivit, které pak mohou pomoci ovlivnit další vývoj jejich zájmů (Koťa,
Strouhal,4/2012). Ovšem v této souvislosti se objevují i nové problémy se kterými se
vychovatelé se potýkají. Mezi tyto současné problémy bezesporu patří například velké
hmotné rozdíly mezi dětmi, nebo multikulturní problémy mezi dětmi různých
národností. Tyto situace musí vychovatelé citlivě řešit. Na družinu jako instituci je
kladen stejný nárok jako na školní vzdělávání, musí jít s dobovými trendy,
přizpůsobovat se poptávce a charakteru doby, zároveň však má velkou šanci působit na
výchovu dětí a jejich motivaci a náplň jejich volnočasových aktivit.
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3. Shrnutí a zobecnění
Jak je patrno z celé práce, družina je instituce s dlouhou tradicí a rozsáhlou
historií. Od dob svého vzniku na sklonku 19. století prošly školní družiny složitým
vývojem. Zrodily se jako útulky pro bezprizorní mládež, zaměřené na sociální pomoc a
činnost, prošly složitým vývojem až k dnešní době, kdy jsou již plnohodnotnou
výchovně vzdělávací institucí, která disponuje specifickými prostředky a metodami
vycházejícími z pedagogiky volného času. Jejich činnost je ošetřena příslušnou
školskou legislativou. Cílem této práce je předložit strukturovaný popis tohoto vývoje a
věnovat se jednotlivým etapám.
Na úvod byla popsána situace ve společnosti na konci 19. století a vyzdvižena
myšlenka založit zařízení pro děti v době, kdy nejsou ve škole, a pomoci jim smysluplně
trávit volný čas. Procházela různými fázemi vývoje, za podpory mnohých významných
osobností dané doby, jako byla Anna Hlavatá, velká propagátorka útulkové a družinové
činnosti, jejíž Holešovické Legie se staly vzorem útulkové péče pro celou republiku.
Její metody byly v mnohém natolik inovativní a zajímavé, že z jejích nápadů bychom
mohli čerpat inspiraci i dnes. V mnohém se její názory shodují s náplní tematických
plánů současných družin. Inspirativní, a to především pro pedagogiku volného času, byl
v době meziválečné Eduard Štorch. Velmi důležitým mezníkem v této fázi vývoje
školních družin se jeví výnos ministerstva školství v roce 1939 o rodičovských
sdruženích a školách. V jeho pojetí jsou sice družiny stále nestátními a dobročinnými
institucemi, ale jsou už zmíněny jako partneři školy v práci s dětmi. Poprvé tak bylo
oficiálně stvrzeno spojení školy a družiny. Dochází tím ke koordinaci spolupráce školy
a družiny. Dalším z významných osobností byl Přemysl Pittr za druhé světové války,
který svým přístupem usnadňoval dětem smutné válečné období. Každý z nich svým
úsilím a neúnavnou prací přinesl posun ve vývoji péče o děti a mládež v době
mimoškolní. Na sklonku čtyřicátých let, po únorovém komunistickém převratu, došlo
k začlenění školních družin do sytému školní výchovy a byly připojeny k základním
školám. V této době již v mnohých úvahách a metodikách docházelo ke zdůrazňování
důležitosti a významnosti spolupráce mezi učiteli a vychovateli, byla potvrzena
provázanost vyučování a výchovy po vyučování. I když zde byla nastolena jasná linie
komunistické, ideologické výchovy a jejího vlivu na žáky, zároveň se už vynořovala
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představa toho, co má družina splňovat – provázanost a spolupráci se školou. V
osmdesátých letech minulého století došlo v závislosti na politice státu k jistému
uvolnění poměrů ve společnosti a tím i v organizaci mimoškolní výchovy v družinách.
Součástí byla i snaha o budování přátelského vztahu s dětmi a získávání jejich důvěry.
Oproti předchozímu autoritativnímu přístupu je více dbáno na názor dětí a je vytvořen
prostor pro diskuzi. Jednou z hlavních myšlenek současné pedagogiky volného času je
právě změna postavení vychovatele, který nemá být vnímán pouze jako neomylná
autorita, ale i jako rádce. Je zřejmé, že k největšímu posunu došlo po sametové revoluci
roku 1989, a zároveň tedy na počátku nového tisíciletí, kdy došlo k velkému množství
změn a úprav v oblasti legislativy i celkového přístupu k pedagogice volného času.
Uzavřela se tak dlouhá cesta od útulků na hlídání bezprizorných dětí po instituci
splňující všechny podmínky a nároky volnočasových institucí. Cílem práce bylo
poukázat na složitou cestu výchovy mimo vyučování, která se v novém tisíciletí
završuje. Zajímavé je, že původní myšlenka zaplnit dětem dobu po vyučování se
prostupuje celým vývojem, a tak jak byla v 19 století vyřčena, se ve 21. století naplňuje.
Myšlenka postarat se o děti a nabídnout jim alternativní využití jejich volného času, byla
naplňována s ohledem na dobu, ve které probíhala, ale vždy s ohledem na dítě, které
bylo po dobu celého vývoje školních družin ve středu jejího zájmu.
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Závěr
Jak je ze shrnutí této práce zřejmé, prošly školní družiny složitým vývojem.
Ten byl v mnoha ohledech ovlivněn důležitým historickými i sociokulturními okamžiky
dvacátého století. Cílem této práce bylo ověřit důležitost a smysluplnost mimoškolní
výchovy a péče o děti v době po skončení vyučování a pokusit se vysledovat linii vzniku
a různých zvratů ve zřizování zařízení předcházejících školním družinám. Dále bylo
záměrem práce vysledovat, kam směřoval jejich vývoj, jejich postavení vůči ostatním
školským institucím, zřizovatelům a legislativní a právní ukotvení v průběhu času.
Postupně se potvrzovala myšlenka, že péče o děti nemá mít jen funkcí sociální, ale i
výchovnou a vyvstávala na povrch i provázanost se školou a školním vyučováním, a
tedy důležitost vzájemného propojení. Tento vztah vzájemné provázanosti je jasně
patrný v mnohých archivních i historických dokumentech a potvrdil se v knihách,
myšlenkách i výzkumech předních českých pedagogů a psychologů. Zahrnut je nyní do
základních principů pedagogiky volného času, podle nichž pracují i školní družiny.
Myšlenka, která se zrodila v roce 1885 v hlavě Josefa Šauera z Augenburgu, prošla
mnoha změnami a velkým vývojem, a nyní ve 21. století je realizována tak, jak byla
původně zamýšlena. Tato zařízení dávají dětem prostor a možnost realizace ve volném
čase a umožňují jim aktivní odpočinek. Svým fungováním tak tvoří mezistupeň mezi
výchovou ve škole a výchovou v rodině.
Bylo by bezesporu zajímavé podívat se na toto téma v širším měřítku a
porovnat vývoj školních družin u nás s vývojem na Slovensku či dalších evropských
zemích se srovnatelným školským systémem. Taková studie by byla ovšem námětem
pro mnohem obsáhlejší, například diplomovou práci.
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