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Představení projektu MINT odmala

V roce 2013 jsme začali spolupracovat s ekologickou stanicí Lias - Grube v Bavorsku, díky tomu se mohlo 50 
učitelů a učitelek z předškolních zařízení z Plzeňského kraje účastnit vzdělávacích programů zaměřených 
na trvale udržitelný rozvoj, a to včetně exkurzí do inspirativních školek. Pro velkou většinu zúčastněných se 
jed nalo o první návštěvu v zahraniční školce. 

S postupným poznáváním žité praxe v německých školkách se objevilo přání ze strany českých pedagogů 
mít možnost v bavorských školních zařízeních hospitovat a strávit tam delší dobu než jen na skok. Díky pod-
poře Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 a dále 
díky kofinancování od Statutárního města Plzeň se nám podařilo pro tento záměr získat podporu. V letech 
2017 až 2019 jsme měli možnost poskytnout tuto příležitost čtyřikrát pro celkem 17 pedagogům. Čtvrtý výjezd 
na hospitace byl unikátní v tom, že se nám podařilo oslovit bavorské ekologicky zaměřené družiny, což pova-
žujeme za velké téma, které začíná být diskutované i v ČR.

Účastnice měly plně hrazenou dopravu, ubytování a pobyt na místě včetně tlumočnických služeb, 
z hospitací pak sepsaly zprávu, kterou právě držíte v ruce. 

Za Nadační fond Zelený poklad
Tereza Pelclová



Díky iniciativě Nadačního fondu Zelený poklad se mohla ve dnech 18. až 20. března 2019 uskutečnit návštěva 
pedagogů ve třech bavorských družinách různého typu. Bylo nás šest ze tří základních škol a z jedné lesní školky. 
Zastoupena byla jedna velká městská škola se 14 družinovými třídami, dvě školy venkovské, škola waldorfská 
a lesní školka. Společně jsme cestovaly, společně diskutovaly o zhlédnutých družinách, o prostředí, přístupu 
pedagogů, o tom, čím se lišíme a co máme společné. 

Akce probíhá v rámci projektu MINT odmala (projekt č. 122) podpořeného finančními prostředky z Programu 
přeshraniční spolupráce Cíl EÚS Česká Republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a dále díky podpoře Města Plzně. 
Nositelem projektu je Nadační fond Zelený poklad s ekologickou stanicí Lias-Grube z Bavorska.



Heinershof –  
družina na statku

Motto: „Návrat do zemědělství prostřednictvím vzdělávání“ 

Obecné informace
Heinershof je původní franská farma, která se nachází ve vesnici Stolzenroth nedaleko města Pommersfelden. 
Tato farma byla přebudována na vzdělávací zařízení, jehož cílem je návrat k zemědělství prostřednictvím 
vzdělávání. Areál se skládá z několika budov, které spolek využívá k různým vzdělávacím činnostem. Najít zde 
můžeme budovu ubytovací, která slouží pro ubytování především dětí přijíždějících na školu v přírodě. Jedná 
se o původní budovu, která je velmi citlivě zrekonstruována. Mísí se zde například původní zdivo a původní 
dřevěné trámy s moderními stavebními prvky. Součástí této budovy je také kuchyně, kde si ubytované děti 
samy připravují s pomocí paní kuchařky jídlo. Na ubytovací budovu navazuje budova školní družiny s několika 
menšími místnostmi, každá je využívána k jinému účelu. Další budova prochází momentálně rekonstrukcí. 
Nyní je v ní umístěna pec na chleba, v další její části bude vybudována moštárna a další ubytovací zařízení. 
Statku dominuje velký dvůr, který je obklopený hospodářskými staveními. Návštěvníci zde mohou vidět některá 
hospodářská zvířata, například koně, prasata, králíky nebo slepice. Na komínech pak každoročně hnízdí dvě 
rodiny čápů. Pravidelně zde vychovávají mláďata a každý rok na jaře se sem vracejí. Děti přicházející na statek 
mají dále k dispozici zahradu, velký skleník a ovocný sad. Na obou místech společně s dospělými pěstují různé 
druhy bylinek, zeleniny a ovoce. Ty pak společně zpracovávají. Za využívání služeb družiny se platí poplatek 
85 eur za 20 hodin týdně. Pokud dítě překročí tento počet hodin, připlácí se dalších 10 eur za každých 5 hodin. 
Družinu mohou děti využívat také o “vedlejších” prázdninách, to pak nabízí celodenní provoz. O velkých 
prázdninách, což je od srpna do půlky září, je družina uzavřena.

Specifika
Každý den odpoledne statek ožívá dětmi, které docházejí nebo jsou sváženy školními autobusy do školní družiny 
na statku. V Německu nejsou školní družiny součástí základních škol a jsou zakládány nejčastěji církevními 
organizacemi, spolky a obcemi. Místní družina je otevřena denně od 13 do 18 hodin a využívá ji 44 dětí od 1. do 4. 
ročníku, které jsou sem sváženy autobusem z pěti škol. Družina je postavena na tzv. „otevřeném konceptu“, 
což znamená, že děti se mohou volně pohybovat po budově i po venkovním areálu a dozor je jen na několika 
klíčových místech. Aby vychovatelé a rodiče věděli, kde se dítě v danou chvíli nachází, je ve vstupní chodbě 
vytvořena nástěnka, kde každé dítě umisťuje svou jmenovku k názvu místnosti, ve které si v danou chvíli hraje. 
V budově najdeme místnosti na psaní domácích úkolů, místnost na výtvarnou činnost, hernu a relaxační 
místnost, ve všech jsou dána pravidla chování. Velkou předností této družiny je pak velký dvůr, na kterém se 
mohou děti volně pohybovat, hrát si, pracovat na zahrádce, pečovat o hospodářská zvířata. O děti se starají 
dvě vychovatelky, které jsou zaměstnané na plný úvazek, dále tři vychovatelky s polovičním úvazkem a dva 
asistenti. Družina spolupracuje také s místními obyvateli. Jedenkrát za měsíc například přichází do družiny 
paní knihovnice z místní knihovny a vyměňuje dětem knížky v knihovně. Nebo místní truhlář daruje družině 
materiál na výrobu speciálních domečků. Každé dítě má tento domeček umístěný v šatně ve své přihrádce, kde 
slouží k předávání vzkazů mezi vychovateli a rodiči. Do družiny pravidelně dochází i místní statkářka, která 
s pomocí dětí pečuje o hospodářská zvířata.



Režim odpoledne v družině
Děti přijíždějí do družiny po skončení vyučování. Protože v německých školách nejsou školní jídelny, hned 
po příjezdu na statek je pro děti připraven společný oběd. Po obědě od 14.00 do 15.00 se děti rozdělí do dvou 
tříd (23 a 21 dětí) a pracují na domácích úkolech. Pokud některé dítě potřebuje k psaní úkolů více klidu, může 
pracovat samostatně v jiné místnosti. Na domácích úkolech děti pracují zhruba 50 minut. Co nestihnou, 
dodělávají pak doma s rodiči. V pátek děti ve škole domácí úkoly nedostávají, to pak s družinou jezdí na různé 
výlety a exkurze.
Po napsání úkolů si děti mohou samy vybrat, co chtějí dělat dál. Buď si volí volnou hru, při níž mohou využívat 
jak vnitřní, tak venkovní prostory, nebo se mohou zapojit do organizované aktivity, kterou jim vychovatelé 
nabídnou. V den naší hospitace bylo hezké počasí, tak si hodně dětí hrálo na dvorku. Přeskakovaly lano, chodily 
na chůdách, hrály si s míčem, hrály si na pískovišti. Některé se zapojily do organizované činnosti, tentokrát 
konkrétně do přesazování pokojových květin. Po třetí hodině odpolední si mohou pro děti přicházet rodiče. 
Některé děti setrvávají v družině až do páté hodiny.

Environmentální a polytechnická výchova
Díky umístění družiny je ve vzdělávání přirozeně zastoupena environmentální výchova. Děti jsou každý den 
ve styku s přírodou, mohou pracovat na zahrádce, starat se o domácí zvířata. Důležitou myšlenkou vzdělávání 
na statku Heinershof je skrze praktické činnosti ukázat dětem, odkud se bere jídlo na našem stole. Ukázat, 
že nestačí jít do obchodu a tam si jídlo koupit. Někdo se na něm musel podílet svou vlastní prací. Tento přístup 
vede u dětí k prohloubení úcty k lidské práci a jídlu obecně a mění se také jejich stravovací návyky směrem 
ke zdravé výživě.Děti nejen že pěstují různé druhy ovoce a zeleniny, ale to, co si vypěstují, také dále zpracovávají. 
Měli jsme tak možnost ochutnat dětmi vyrobenou marmeládu a dětmi stočený med. Na statku se také lisuje 
čerstvá šťáva z ovoce, ovoce se suší, pěstují se žampiony a hlíva, vyrábí se sýry, to vše za přítomnosti a pomoci 
dětí. Jednou týdně si děti samy pečou chleba v místní pekárně. I zde si vyzkouší všechny činnosti od mletí 
mouky, přes přípravu těsta až po vlastní pečení. Na statku se také jednou za rok organizuje zabijačka. Opět se 
děti mohou účastnit celého procesu od zabití prasete až po výrobu chutných pokrmů.V rámci polytechnické 
výchovy děti s pomocí vychovatelů vyrábí hmyzí hotely, krmítka a budky pro ptáky, různé dekorační předměty 
ze dřeva, drátu a jiných materiálů. K tomuto účelu jim slouží prostorná dílna a stodola s nářadím. Své výrobky 
pak ve dvoře prodávají zájemcům z řad široké veřejnosti. Kromě toho si zde mohou lidé zakoupit i přebytky 
ovoce a zeleniny ze zahrádky nebo hotové produkty (med, marmelády, čatní apod.).





Egloffstein –  
družina ve školce

Motto: „ Egloffstein je živé centrum aktivních dětí“ 

Obecné informace 
Na jižním okraji Franského Švýcarska se v populární turistické oblasti rozkládá městečko Egloffstein, nad 
nímž se vypíná majestátní středověký hrad. V roce 1994 byla v podhradí postavena nová velmi moderní budova1 
1pro vzdělávání dětí v mateřské škole a školní družině. Architekt použil dřevo a sklo, budova je atypická svým 
uspořádáním, zohledňuje nutnost rozmanitých činností dětí, prosklené stěny umožňují výhled do okolní 
přírody i na hrad tyčící se na protilehlé skále. 

Z budovy je přímý vstup na zahradu plnou herních prvků (horolezecká stěna, pískoviště, skluzavka, domeček), 
zákoutí pro dětské hry a jsou zde i záhonky. V blízkosti je les, řeka a bazén, který děti využívají v létě. Vnitřní 
prostory jsou otevřené, velmi účelně uspořádané, množství menších místností umožňuje dostatek soukromí 
pro hry, odpočinek i vypracování domácích úkolů. Posuvné dveře umožňují předělení větších prostor, každá 
místnost má jiné využití (hudební, výtvarné, spací, rukodělné).Horní patro slouží pro potřeby mateřské školy, 
v dolním patře je družina (dvě prostorné místnosti vybavené světlým dřevěným nábytkem a kuchyňským 
koutem, tělocvična, šatna a hala se stolním fotbalem a dalším vybavením), ale prostory nejsou striktně oddělené. 
Děti z družiny mohou navštěvovat i místnosti určené pro školku a tak zde velmi přirozeným a nenásilným 
způsobem dochází k prolínání dětí různého věku, k jejich spolupráci a pomoci. Družina slouží pouze dětem 
z místní základní školy, která má 65 žáků, z nichž 42 od 1. do 4. ročníku navštěvuje školní družinu. V družině 
pracuje jedna vychovatelka na plný úvazek (39 hodin týdně), a dále zde pracují tři vychovatelky na částečný 
úvazek. Platy pedagogů jsou hrazeny státem, na plat kuchařky přispívá obec. Platba za pobyt ve školní družině 
závisí na délce zde strávené a pohybuje se v rozmezí 40 – 80 eur za 10 – 30 hodin týdně. Oběd (pokud si děti 
nenosí vlastní) stojí 2,80 eur. Jelikož od roku 2001 mají v bavorských školách všechny děti z prvního stupně 
nárok na místo ve školní družině, jsou z pohledu vychovatelek prostory sloužící místní družině omezené (nám 
se prostory zdály ve srovnání s českými družinami nadprůměrně velké ), a tak se v současné době plánuje 
ve spolupráci s obcí přístavba, díky níž se navýší kapacita družiny na 60 dětí a mateřská škola se rozšíří o jesle.

Specifika
Jak už motto tohoto školního zařízení napovídá, jedná se o školní zařízení podporující aktivitu a všestranný 
rozvoj dětí založený na tzv. otevřeném konceptu s důrazem na osobní kontakt. Děti přicházejí do mateřské 
školy ve 2 – 3 letech a mohou zde strávit téměř deset let díky tomu, že školka je propojená s družinou (prosto-
rově, organizačně, pracovně) a v době školní docházky tráví děti svůj volný čas ve stejné budově. Nespornou 
výhodou je pro ně znalost prostředí, kamarádů i pedagogů. Pedagogové také znají děti velmi dobře, dokáží 
rozvíjet jejich silné stránky a nabídnout jim aktivity podporující jejich osobní růst, zájmy a smysluplné využití 
volného času. Kladem je zcela jistě i velmi úzký vztah s rodiči a dále i příkladná spolupráce se základní školou. 
Paní učitelka, která má následující školní rok učit v 1. ročníku, dochází do školky na 1 hodinu týdně odpoledne 
a má pro budoucí školáky připravené zajímavé aktivity, což umožňuje bezproblémové navázání kontaktu, vzá-
jemné poznání se a usnadnění přechodu do základní školy. A naopak paní učitelka ze školky od září do února 
navštěvuje vyučování první dvě hodiny ve škole, aby tam děti měly při nástupu blízkého člověka. V případě 

1 Z předchozích návštěv víme, že na budovu školky byla vypsána v roce 1994 architektonická soutěž.



potřeby specializovaného pracovníka dochází do školky i družiny tzv. terapeuti, např. logoped, speciální 
pedagog, dětský psycholog, čímž je zajištěna odborná péče pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
O terapeuta žádá škola prostřednictvím obce a je placen ze státních prostředků. Jelikož družina není součástí 
školy a děti sem docházejí ze školy vzdálené cca 300m a to bez doprovodu pedagoga či jiné osoby, musí rodiče 
v případě absence omlouvat děti nejen ve škole, ale i v družině. Zároveň jsou pro ně pravidelně organizovány 
rodičovské schůzky a tematicky zaměřená setkání. Do družiny děti přicházejí po pěší stezce a nesou plnou 
zodpovědnost za své chování i za to, aby přišly do družiny včas a bez problémů. V případě neomluvené absence 
družina kontaktuje školu, rodiče a v krajním případě policii. Mateřská škola a družina v Egloffsteinu je jako 
jedna z mála v Německu zřízena obcí a funguje zde velmi úzká a příkladná spolupráce. Obec reaguje na poža-
davky rodičů i pedagogů, hradí ze svých prostředků plat školní kuchařky, což je ojedinělé, protože většina 
škol pro děti obědy nezajišťuje, děti si je nosí s sebou z domova nebo jsou objednávány z dovážkových firem.
Škola nemá vlastního školníka, ale jedenkrát týdně sem přicházejí techničtí zaměstnanci obce a postarají se 
o potřebné opravy.

Režim dne 
7.00 – 7.45: Ranní družina (především pro děti dojíždějící ze sousedních obcí a děti rodičů, kteří dojíždějí 
do zaměstnání), 1 x týdně společná zdravá snídaně (stát přispívá na nákup ovoce a zeleniny většinou od lokál-
ních farmářů), jinak si děti nosí svou snídani. 7.45: Odchod do školy, starší žáci samostatně, prvňáčci mají první 
tři týdny zajištěn doprovod. činy si nosí z domova, 1 x týdně společné vaření a oběd. Po obědě psaní domácích 
úkolů (20 – 30 minut), co nestihnou napsat v družině, dopracují doma. Odpoledne řízené aktivity, většinou 
propojené se školkou (děti ve školce nemusí spát ani odpočívat na lůžku) a poté volná hra. Družina je otevřena 
do čtyř hodin a dvakrát týdně do pěti hodin, pro žáky 1. a 2. ročníku docházejí rodiče či starší sourozenci, od 3. 
ročníku chodí děti domů samy. Provoz družiny je celoroční (i o prázdninách), uzavřena je pouze tři týdny 
v průběhu letních prázdnin z důvodu úklidu a oprav.

Environmentální a polytechnické vzdělávání 
V průběhu naší hospitace děti psaly domácí úkoly, na což je zde kladen velký důraz, jelikož rodiče většinou 
dojíždějí do zaměstnání, a proto je pro ně velkou pomocí, aby děti měly domácí úkoly hotové. Po splnění úkolů 
následovala volná hra, děti se mohly pohybovat po zahradě i po budově, vybíraly si činnosti dle vlastního 
zájmu a nálady. Učitelé reagují na požadavky dětí, v tomto roce měli větší skupinu chlapců, kteří se potře-
bovali tzv. vybít, zařídili pro ně tedy kroužek bojových sportů, kam v rámci družiny jednou týdně docházejí. 
Důraz je kladen na zodpovědnost dětí za své chování, na samostatnost bez stálého přímého pedagogického 
dohledu. Pedagogové podporují zdravý životní styl a zdravé stravování, např. prostřednictvím společného 
vaření a stolování. Jedenkrát týdně paní vychovatelka s pěti dětmi uvaří oběd pro 50 dětí v malé funkční 
kuchyni uzpůsobené dětem, která je součástí družinové třídy. V létě se chodí děti koupat do blízkého venkov-
ního bazénu, pracují na zahradě (pěstování zeleniny a ovoce), vyrábějí drobné předměty ze dřeva a dalších 
materiálů. V zimě využívají tělocvičnu přímo v budově, hrají deskové a jiné hry, věnují se výtvarnému tvoření 
a přípravě akcí pro rodiče a veřejnost. 





Fürth -  
humanistická základní škola

Motto: „Humanistická škola je vzájemná spolupráce dětí,  
pedagogů, rodičů, stážistů a mnoha pomocníků.“ 

V této netradiční základní škole, která nezprostředkovává žádný světonázor, se klade důraz na vzájemný respekt 
a emocionální rovnováhu, neboť to vede k touze učit se a ke schopnosti konstruktivně komunikovat s ostatními. 
Žáci se zde naučí věřit sobě samým, učit se a emocionálně zvládnout, že se někdy nedaří. 

Obecné informace 
Zřizovatelem této soukromé školy je Humanistický spolek. Součástí zařízení je i mateřská škola v samostat-
ném menším objektu za hlavní budovou školy. Hlavní školní budova se nachází na okraji města u frekven-
tované ulice, kde jsou nákupní zóny a postavené řady bytových domů. Parkoviště pro auta bylo přeměněno 
na sportovní hřiště pro děti. Celý areál je oplocený a mohou v něm parkovat jízdní kola. Vstupní hala školy je 
otevřený prostor s kuchyňským koutem aneb školním bufetem. V horních patrech budovy se nachází čtyři 
učebny, které jsou barevně odlišené – žlutá, červená, zelená a modrá. V jedné učebně je 25 dětí, celkem navště-
vuje školu 100 žáků. Dvě učebny jsou pro 1. - 2. ročník a dvě učebny pro 3. – 4. ročník. Každá učebna je dveřmi 
propojena s hernou školní družiny. Žáci nenosí aktovky s učivem domů, vše potřebné mají ve škole. V kabinetě 
má tříčlenný pedagogický sbor dané třídy – třídní učitel, speciální pedagog a vychovatel hned u sebe psací 
stoly, aby mohli všichni prakticky spolupracovat během přípravných činností.Rodiče zaplatí za měsíc školné 
350 € (200 € škola +150 € družina) + 40 - 80 € za oběd. Voda a čaj jsou zdarma v rámci školy, jiné nápoje si děti 
nosí ve své láhvi.Provoz školní družiny je celoroční, v průběhu hlavních prázdnin je 14 dní zavřeno, ale škola 
organizuje pro zájemce tábor.

Specifika
Žáci dostávají učební plán na celý týden, kde mají připravené povinné i nepovinné úkoly a referáty. Je pouze 
na nich, v jakém pořadí a kdy si práci vypracují. Každý si utváří svůj učební proces aktivně a nezávisle na dru-
hých. K vypracování daného úkolu mohou využít místo ve třídě nebo prostor ve školní družině či na chodbě. 
Samostatně si mohou zvolit, v jaké poloze budou pracovat: vleže, v lavici nebo u vyvýšeného stolku ve stoje. 
Žáci ze třetích a čtvrtých tříd dostávají daleko méně podkladů pro zpracování zadaného úkolu, ale získávají 
širokou škálu pomůcek pro vypracování (sluchátka, přesýpací hodiny apod.). Smyslem je přijít sám na různá 
řešení problémových úkolů, na konci vyučovací hodiny je vždy prostor na společnou konzultaci daného 
úkolu. Žáci se učí, jak se učit, jak strukturovat vlastní čas a organizovat své učení, jak prezentovat a hodnotit 
výsledky své práce. Během hodiny mohou mluvit a volně se pohybovat, sami vytváří klidný prostor pro práci 
a vzájemnou toleranci. Vzájemný respekt a emocionální rovnováha jsou základními požadavky na touhu učit 
se a schopnost konstruktivně spolupracovat s ostatními. Pokud jsou žáci se svými úkoly hotovi, připravují si 
referáty, individuální úkoly, procvičují si učivo či pomáhají slabším. Žáci dostávají během školního dne čas 
a příležitost pro aktivní společenskou výměnu. Školní prostředí je multikulturní, jsou zde i děti se speciálně 
vzdělávacími potřebami, diverzita je vnímána jako pozitivní a inspirující pro všechny. Žáci jsou cíleně vedeni 
k tomu, aby zvládli i své nedostatky a neúspěchy, cílem je, aby vzdělávání bylo spojené s pozitivním vnímáním. 
Školní družině se říká: „univerzita“ a její aktivity jsou v souladu s heslem školy „Rozvíjíme talent“. Náplní 
družiny je nabídka odpoledních kurzů (45-60 minut), které zajišťují pedagogové, rodiče i děti samotné. Např. 
umělecky profesně založený rodič vede kreslení, žák vede výuku svého rodného jazyka (např. holandština). 



Kurzy jsou dobrovolné. V nabídce jsou také kurzy sportovní, výtvarné, kurz první pomoci a mediace. Ve škole 
jsou žáci vedeni k tomu, aby sami přicházeli na to, jak vyřešit problémy a vzájemné konflikty. Za své nedo-
statky, problémy či nevhodné chování nejsou děti trestány, ale hledá se příčina a individuální řešení problému. 
Pokud má žák např. časté neshody se spolužáky, je mu právě kroužek rozvíjející mediační techniky doporučen. 
Podle slov paní ředitelky žáky baví i odpolední kurzy matematiky a německého jazyka, v jejichž průběhu se 
připravují na zkoušky na gymnázia. Skladba činností během návštěvy školní družiny je individuální. Žák si 
sám navrhuje svůj odpolední plán. Někdo má mnoho kurzů, jiný je jenom na hřišti nebo na dalších stálých 
denních aktivitách. V pondělí je pravidelně relaxační činnost např. malování, v úterý plavání a ve čtvrtek spor-
tovní hry v tělocvičně. Ve středu a v pátek je volný výběr aktivit. Z ekonomických důvodů (plat vychovatelů 
a speciálních pedagogů) musí pobývat děti alespoň tři dny v týdnu ve školní družině. V této školní družině 
neprobíhá klasické psaní domácích úkolů, žáci je nedostávají. Výjimečně, např. dyslektici, mají za úkol každý 
den přečíst večer rodičům krátký vtip.

Režim dne
Provoz školy je od 7.00 do 17.00 hodin, pouze v pátek je provoz zkrácen do 16 hodin. Vyučování začíná v 8,30 hod 
společným shromážděním a trvá do 12.30 hod. Žáci 3. a 4. ročníku mívají i odpolední výuku. Po obědě od 13.30 
do 15.30 hod probíhají odpolední kurzy školní družiny. Obědy jsou zajišťovány formou biocateringu nebo si 
žáci mohou přinést teplý oběd z domova v termosce. Pokud má žák od rodičů studený oběd, např. obložený 
chléb, škola se zajímá, zda k večeři má teplé jídlo. Pravidlem je jedno teplé jídlo denně. Dbá se na kulturu 
stolování např. i při ranní společné snídani. 

Kromě již výše zmíněných kurzů nabízí družina následující pravidelnou činnost:

pondělí – relaxační aktivity (výtvarné, hry apod.)
úterý – plavání
středa – volný výběr aktivit
čtvrtek – tělovýchova
pátek – volná hra

Environmentální a polytechnická výchova 
Vzhledem k tomu, že v době naší hospitace byla středa, kdy žáci mají pravidelně volný výběr aktivit, měli jsme jen 
omezenou možnost pozorovat děti při vlastní činnosti ve školní družině. Většina žáků využila slunečného počasí 
ke sportovním aktivitám na betonovém hřišti u hlavní budovy školy, které bylo vybudováno na místě bývalého 
parkoviště. Zelené plochy jsou zde vyřešeny dřevinami v květináčích. Více zeleně se nachází u budovy mateřské 
školy a na její přilehlé zahradě. Z environmentální výchovy nás zaujalo řešení školní zahrady na střeše školy. 
Děti se zde starají o rostliny, které pěstují na vyvýšených záhonech, a bezpečnost dětí je zajištěna horolezeckým 
jištěním. Z fotografií na chodbě školy je vidět velký zájem o pěstování rostlin v tomto netradičním prostředí. 







Závěr

Co nás nejvíce zaujalo:

Detašované družiny - více než polovina družin v Bavorsku je součástí mateřské školy. 

Otevřený koncept v družinách - děti se mohou samostatně rozhodnout, v kterých prostorách chtějí 
být, musí to dát vědět, označit místo svého pobytu. Vede to děti k samostatnosti a zodpovědnosti, mají 
více svobody, ale s dodržováním jasně daných pravidel.

Větší počet zaměstnanců na méně dětí, než je zvykem u nás, využití studentů na praxi a dobrovolníků, 
přítomnost speciálních pedagogů a vychovatelů ve výuce.

Spolupráce s obcí, místní komunitou, rodiči.

Provoz školních družin i o prázdninách.

Atmosféra našeho setkání a všech hospitací byla otevřená a přátelská. Shodly jsme se, že obohacující pro nás 
byly nejen hospitace, ale i vzájemné sdílení a předání zkušeností. Myslíme si, že pokračování a udržení podob-
ných aktivit by bylo přínosné pro další zájemce z našich škol, možná je též návštěva bavorských kolegů u nás, 
vzájemná hospitace či větší možnost si s bavorskými kolegyněmi společně popovídat. Při návštěvě bavorských 
družin v různých prostředích: na statku, v samostatné budově obce, ve městě jsme nacházely shodné prvky 
s našimi družinami, ale i věci pro nás nezvyklé, některé překvapující a jiné inspirující. Přestože jsme byly 
z různých škol, s jinými možnostmi i zvyklostmi, každá jsme si našla při hospitaci svoji inspiraci a povzbu-
zení do další práce. Hospitace v Bavorsku byla velmi pozitivní, obohacující a motivující pro naši další práci. 
Jsme rády, že nám toto setkání bylo umožněno. 




