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DOBROVOLNÍCI V ZŠ SVITAVY, LA ČNOV 
 
  Naši školu navštěvují mimo jiné sociokulturně znevýhodněné děti a děti, které mají 
diagnostikovány poruchy učení nebo chování. Jsou to žáci, kteří jsou znevýhodněni buď 
sociálně, etnicky a ekonomicky nebo zdravotně, intelektově a osobnostně. Do skupiny 
sociokulturně znevýhodněných dětí spadají žáci, jejichž rodiče nepracují, jsou závislí na 
sociálních dávkách. Často se tyto děti pohybují v bilingvním prostředí, kde slovní zásoba 
českého jazyka není plně rozvinuta. Děti nemají svoje pracovní místo, klid na domácí 
přípravu ani podporu rodičů v motivaci uplatnit se v budoucnu na pracovním trhu. 
Děti znevýhodněné poruchami učení, chování nebo osobnostní nevyvážeností vykazují 
vysokou míru specifického přístupu ke vzdělávání. Jsou to žáci, kteří se špatně soustředí, mají 
velké výkyvy v pozornosti i dlouhodobé paměti. Dlouho si fixují režim dne. Často mají 
problémy s orientací v čase. Způsob práce musí mít podobu krátkých zátěží s četnými 
relaxačními chvilkami a pravidelným opakováním. 
  Aby se znevýhodněné děti mohly integrovat do běžného vzdělávacího proudu, je nutné 
zabezpečit pro ně potřebné speciálně pedagogické a psychologicky podpůrné služby. To 
znamená vytvořit motivující vzdělávací prostředí, přesunout domácí přípravu do školy, zajistit 
dobrovolníky na doučování. Důležité jsou také aktivity směrem k pozitivní atmosféře v celé 
skupině dětí, běžných i znevýhodněných, aby nedocházelo k nežádoucím jevům šikany nebo 
segregaci.  
   
 

STANOVY PRO DOBROVOLNÍKY V ZŠ SVITAVY, LA ČNOV 
 
1. Nábory  
Nábory provádí pedagogové školy osobně na středních školách. Dále také prostřednictvím 
plakátů ve školách a inzerátů v Našem městě a Svitavském deníku. Pravidelně jsou 
oslovováni členové sdružení AMARI MODRÁ ŠKOLA, členky místní organizace ČČK nebo 
mateřského centra Krůček. 
 
2. Požadavky na uchazeče 
Uchazeči o dobrovolnictví musí být minimálně 15 let, musí být trestně bezúhonný. Vhodné 
jsou kladné reference (např. od učitele u studentů, doporučení zúčastněných). 
 
3. Výběr dobrovolníků 
Schopnost uchazečů stát se dobrovolníky ověříme při vstupním pohovoru a při práci s dětmi. 
V ideálním případě se jeden dobrovolník věnuje jednomu dítěti. V případě, že je dobrovolníků 
méně, vytvoříme skupinky dětí. 
 
4. Zaškolení dobrovolníků 
Zaškolení dobrovolníků proběhne formou pohovoru s koordinátorem. Dobrovolníka 
seznámíme s jeho právy a povinnostmi, s pedagogickými principy. Představíme mu děti, 



provedeme ho budovou, probereme technické náležitosti (vstup do školy, šatna, pitný režim, 
pracovní prostor). 
 
5. Aktivity dobrovolník ů 
Aktivity budeme vybírat podle zájmu dětí a dobrovolníků. Dobrovolníky pro konkrétní 
aktivity zaučí koordinátor, v tomto případě ředitelka školy Mgr. Radoslava Renzová, DiS. 
Pomůcky k aktivitám poskytne škola. Jako nejvhodnější aktivity pro práci s dětmi se nabízí: 
doučování, čtení, vedení zájmových aktivit (tanec, sport, kreslení, zpěv, ekologické 
aktivity, ...), organizace školních akcí (drakiáda, zahradní slavnosti, noci ve škole, karnevaly, 
AMARI CUP, ...), nácvik divadelních představení, zajišťování pomocného dozoru při 
exkurzích a výletech. 
 
6. Zpětná vazba 
Koordinátor bude dobrovolníkům v průběhu aktivity k dispozici. Krátká ústní reflexe 
proběhne každý měsíc. Jednou za pololetí dobrovolník vypracuje krátkou písemnou zprávu o 
průběhu činností, případně o pokroku dětí. Supervize koordinátora bude probíhat individuálně 
v každé aktivitě zvlášť. Jednou za rok se sejde skupina dobrovolníků s koordinátorem 
k výměně zkušeností. 
 
7. Postavení v týmu 
Klíčovým pracovníkem je pro dobrovolníka koordinátor, v našem případě ředitelka školy. I 
další pedagogové školy jsou připraveni sdílet s dobrovolníkem informace, poskytovat pomoc, 
zajišťovat pomůcky. Dobrovolník se může účastnit provozních porad pedagogů, přinášet 
vlastní nápady a náměty na činnosti, příp. organizaci akcí. 
 
8. Informovanost rodičů žáků 
Rodiče žáků, kterým se dobrovolníci věnují,  jsou o průběhu projektu dobrovolníků ve škole 
informováni. S pomocí dobrovolníků souhlasí. Dobrovolník se však nesmí s žáky scházet 
mimo školu bez pedagogického dozoru. To je možné pouze s převzetím zodpovědnosti 
rodičem žáka. 
 
9. Mlčenlivost 
Dobrovolník samozřejmě může svoje zkušenosti s touto činností sdělovat nezúčastněným. 
Vítáno je předávání informací o projektu. Přísně střežena jsou však konkrétní data o žácích 
školy – bydliště, data narození, popis rodinné situace nebo problémů dětí. Porušení této 
úmluvy by bylo důvodem k přerušení spolupráce. 
 
10. Nefinanční odměňování dobrovolníků 
Dobrovolníci mají právo účastnit se všech akcí školy. K dispozici jim je učitelská knihovna 
s bohatou nabídkou pedagogické i psychologické literatury. Koordinátor projektu je připraven 
poskytnout odbornou pomoc při psaní žádostí o granty. Jména dobrovolníků a informace o 
projektu budou se souhlasem prezentována v místním tisku, na webových stránkách školy, ve 
výroční zprávě, v informační nástěnce školy na náměstí. 
 
11. Písemná smlouva 
S každým dobrovolníkem sepíšeme po ověření schopností písemnou smlouvu s minimálním 
kontraktem na jedno školní pololetí. Na základě této smlouvy a pravidelně prováděné zpětné 
vazbě bude dobrovolníkovi potvrzena praxe s případným slovním hodnocením.   
 

 


