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Prázdniny jsou za námi a děti se – někte-
ré po hodně dlouhé době – chystají zased-
nout normálně do školních lavic. Zároveň 
se také naplno rozběhnou zájmové kroužky 
a další volnočasové aktivity. Zeptali jsme 
se proto Jana Burdy – předsedy Rady dětí 
a mládeže Kraje Vysočina, jak důležité je, 
aby děti navštěvovaly nějakou pravidelnou 
zájmovou aktivitu.

Proč je důležité, aby rodiče vybrali 
dětem nějaký kroužek?

Smysluplné a hlavně pravidelné trávení 
volného času je neoddělitelnou součástí 
výchovy dětí. Ta musí stát na třech pilířích 
– rodina, škola, volný čas. Všem třem těm-
to oblastem je třeba věnovat pozornost. 
Pokud jeden z pilířů nestojí na pevných 
základech, zdravému rozvoji dítěte něco 
chybí. Trávení času v kolektivu vrstevní-
ků mimo prostředí školy je pro děti hodně 
důležité. Utvářejí se sociální vazby, dítě se 
učí fungovat v týmu a tak dále.

Není v dnešní době důležité spíše děti 
chránit a mít je doma? Jsou kroužky bez-
pečné?

Rozumím tomu, že řada rodičů může 
mít – v dnešní době – určité obavy. Nic-
méně právě v této době považuji pravi-
delnou zájmovou činnost dětí za možná 
ještě zásadnější. Děti velmi dlouho neby-
ly v žádném kolektivu a většina z nich se 
pohybovala jen v on-line prostředí. Byl 
jsem v létě jako vedoucí na letním táboře a 
chybějící sociální kontakty byly na dětech 
vidět. Projevovaly se především na snížené 
schopnosti komunikovat a spolupracovat s 
ostatními. Bylo také patrné, že dětem chy-
bí nějaký pevný řád a rytmus. S tím vším 
může výrazně pomoci právě pravidelná 
zájmová činnost. A já věřím, že tento škol-
ní rok už bude normální a bez větších ome-
zení.

Jak takový kroužek vybrat? Na co by se 
měli rodiče zaměřit?

Pro děti i rodiče je často těžké se roz-
hodnout mezi sportem, hraním na hudeb-
ní nástroj, nebo jiným koníčkem. Zvláště u 
menších dětí jsem proto velkým zastáncem 
všeobecnosti. Celá řada organizací nabízí 
ve svých oddílech a klubech právě takové 
všeobecné zaměření – trochu pobytu v pří-
rodě, trochu umění, trochu sportu… Tepr-
ve ve starším věku se ukáže, kterým smě-
rem se chce dítě ubírat. 

Jak tedy správný kroužek pro dítě 
vybrat?

Důležité je naslouchat zájmům dítěte 
a nebát se toho, že děti – zvláště ty mlad-
ší – vyzkoušejí celou řadu různých aktivit, 
než se pro něco nadchnou. Dítě by se na 
takovém výběru mělo podílet. Určitě by 
nemělo mít pocit, že ho rodiče do krouž-
ku odložili, protože ho nemá kdo hlídat. A 
důležité je to proto, že v zájmovém kroužku 
nebo oddíle je možné se toho hodně nau-
čit, získat nové dovednosti a zkušenosti... 

A nefungují zájmové kroužky právě 
proto, aby se děti nemusely nic učit, a 
právě od učení si odpočinuly?

Úplně správný pojem, který se použí-
vá, je „neformální vzdělávání“ nebo také 

„zájmové vzdělávání“. Tam je myslím řeče-
no vše. Činnost v kroužku nebo oddíle učí 
děti nejrůznějším znalostem a dovednos-
tem neformálními metodami. Děti si hra-
jí a tím se učí, děti si spolu povídají, nebo 
tvoří a tím se učí… Je to nekončící proces, 
ve kterém se nenápadně vzdělávají děti i 
vedoucí. I proto je důležité, aby děti chodi-
ly do nějakého kroužku pravidelně a dlou-
hodobě.

Jak moc dítěti jeho volný čas vyplnit?
Na to není jednoduchá odpověď. Každé 

dítě je jiné a každé bude zvládat něco jiné-
ho. Třeba ve sportovním oddíle je nutné 
počítat s tím, že tréninky budou i několi-
krát týdně a často budou doplněny i víken-
dovými zápasy. Turistický oddíl se sice 
bude scházet jednou za týden, ale i to bude 
doplněno víkendovými výpravami. Časová 
náročnost by tedy měla být jedním z krité-
rií, podle kterého budeme kroužek vybírat. 
Každopádně platí, že by dítě nemělo mít 
nějakou zájmovou aktivitou zaplněn veš-
kerý volný čas. Stejně jako dospělí, i děti 
potřebují nějaký čas jen samy pro sebe, a 
potřebují i pár hodin týdně na obyčejné 
lenošení. Přeci jen chceme mít doma poho-
dové, ne uštvané dítě.   

Co když se dítě po čase přestane chtít 
do kroužku chodit?

To může mít různé příčiny. Už jsme se 
bavili o tom, že je normální, že dítě svoje 
zájmy teprve hledá. Další možností může 
být třeba i to, že dítě úplně nezapadne do 
nové party. I to se může stát. Proto mys-
lím, že je důležité, aby rodiče komunikova-
li s vedoucím kroužku a poskytovali si vzá-
jemnou zpětnou vazbu. Dá se tak předejít 
řadě komplikací. Pokud se rodiče pravi-
delně zajímají o činnost kroužku a poznají 

vedoucí, mohou se z nich stát výborní spo-
jenci při výchově dětí.

Často se vracíme k tomu, že volnoča-
sová aktivita by měla děti nějak vycho-
vat. Jak to rodiče poznají?

To je hodně složité. Mnoha rodičům se 
může zdát, že výsledky takové pravidelné 
výchovy jsou pro ně nezajímavé. Zapoje-
ní se do nějakého oddílu nebo kroužku je 
pro dítě zkušenost, která se neprojeví hned 
druhý den. Trávení volného času s vrstev-
níky při společném programu se zúročí až 
časem. V budoucnosti však budou z této 
zkušenosti děti těžit. Jsou to totiž věci, kte-
ré nejsou měřitelné. Umíme zjistit, jakou 
se dítě naučí etudu na klavír, umíme spo-
čítat, kolik dá gólů, nebo zjistíme, že umí 
postavit stan nebo uvařit čaj na ohni. Z 
mého pohledu tohle všechno ale nejsou 
cíle – není to to, co jako vedoucí chceme 
dosáhnout. Jsou to jen prostředky, které 
směřují k něčemu jinému. A tím je rozvoj 
samostatnosti, ale i práce v týmu. Tím je 
výchova k fair play, tím je rozvoj celé řady 
dalších kompetencí, které v dětech smyslu-
plné trávení volného času rozvíjí.

Existuje nějaký přehled organizací, 
které nabízejí kvalitní volnočasové akti-
vit?

Bohužel žádný ucelený přehled, který by 
byl stoprocentní, neexistuje. Rada dětí a 
mládeže Kraje Vysočina provozuje webo-
vou a facebookovou stránku volnocasuj.cz, 
na které přinášíme ověřené informace o 
volnočasovém dění na Vysočině. Ani tam 
není přehled kompletní, nicméně mapa s 
přehledem organizací nabízí více než tři-
cet možností v Třebíči a dalších sto na celé 
Vysočině. Určitě je tedy z čeho vybírat.
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Pravidelná zájmová činnost 
je pro děti zásadní – nejen v této době
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