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National Adaption Plan – Field Research – key findings
1.

Database

The field research was carried out by 2 municipality, 3 head teachers, 1
deputy head teacher, 4 teachers, 8 students, 7 advisory group members,
and 1 senior project manager.
● Dr. Hana Fantová (Head of the department of education at the
municipality)
Demographic characteristics of the Olomouc City Hall in Olomouc:
22 Unions
73 departments
16 employees assigned to the work organization
● Kateřina Glosová (Head teacher, Primary School, Horka na Moravě)
● Martina Hricová (Deputy head teacher, Primary School, Horka na
Moravě)
Demographic characteristics of the primary school in Horka na Moravě:
The Primary School, Preschool, After - school - Club, and the Montessori
School Education Program.
School attends: 433 pupils. The pedagogical staff: consists of 28 teachers, 8
teacher assistant and 7 schoolteachers, and there is a school psychologist
here. Part of the school is the dining room and preschool.
The Primary school Horka na Moravě is a very active school. It has several
certificates and projects.
Certificates: Really Healthy School, Parents welcome
Projects: Active school, “NAŽIVO” - Find your place in LIFE through
sustainable development, The Graduate, We help schools to succeed, On
Green - Safe Trips to School etc.
● Jiří Vymětal (Head teacher, Primary School in Olomouc)
● Jana Chalupová Hlávková (Teacher, Primary school in Olomouc)
Demographic characteristics of the primary school in Olomouc:
Primary School, Preschool and After - school - club Olomouc, Svatoplukova
11, Contribution Organization, 779 00 Olomouc.
School attends: 192 pupils
The pedagogical staff consists of 15 teachers, 2 teacher assistant and 3
after - school - club educators, and there is a school psychologist here. Part
of the school is the dining room and kindergarten.
CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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Projects: Open school, Active at any age (with cooperation with Palacký
University), School fruit.
● Dr. Milan Elfmark (Village major in Olšany by Prostějov, Founder of the
school)
Demographic characteristics of the Olšany by Prostějov:
The village is about nine kilometers northeast of Prostějov. The cadastral area
of the village is 1105 ha with 1760 inhabitants. Municipality is the founder of
the primary school and preschool.
● Marek Šimoňák (Head teacher, Primary school in Olšany u Prostějova)
● Renata Látalová (Teacher, Primary school in Olšany u Prostějova)
● Lenka Hrubá (Teacher, Primary school in Olšany u Prostějova)
Demographic characteristics of the primary school in Olšany u Prostějova:
Primary School, Preschool and After-school-club, Olšany u Prostějova
Contribution Organization, 798 14.
School attends: 164 pupils
The pedagogical staff: consists of 13 teachers, 6 teacher assistant and 3
after school club teachers. Part of the school is the dining room and
preschool.
Preschool attends: 103 children
Projects: Promoting common learning, We like to learn, Challenge 56, Project
Comenius (EU project with certificate - TWINNING LABEL), etc.
● Marie Apriasová (Senior project manager)
Demographic characteristics of the Regional facility for the further education of
teaching staff and Information Center, Nový Jičín:
Short name: KVIC Nový Jičín
School equipment: Equipment for the further education of pedagogical staff
Founder: of the Moravian-Silesian Region
Legal Form: Contributing Organization
Territorial scope: Moravskoslezský kraj
Separated workplaces: in Frýdek-Místek, Novy Jicin, Opava (since 1
September 2010 territorial jurisdiction also for Bruntál region), Ostrava (from 1
April 2009 territorial jurisdiction also for the Karviná region)
Employees: of 49,175 recalculated employees, 51 individuals
CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic

page 4 from 20

● Iva Jančíková (Teacher, Alternative Primary School in Olomouc)
Demographic characteristics of the alternative primary school in Olomouc:
Primary School Scio and After-school-club, Horní náměstí 285/8, limited
company, 779 00 Olomouc.
School attends: 47 pupils.
The pedagogical staff consists of 8 teachers, 2 teacher assistant and 3 after
- school - club educators.
● Group of 8 students enrolled in subject “Play and leisure time”
Demographic characteristics of the group of students:
Master study program: Recreation and Leisure Studies
Faculty of Physical Culture, Palacký University in Olomouc
●

2.

Advisory group members (Iva Klimešová, Jana Hoffmannová, Luděk
Šebek, Ludmila Miklánková, Julie Wittmannová, Jiří Vymětal, and Jana
Chalupová Hlávková)

Research method

To collecting the relatives’ data we used:
● The individual interviews (11)
● The focus group with university students (8) enrolled in subject “Play
and leisure time”. Data from evaluation of practice in pilot study of
playwork application in school within this subject.
● The focus group with advisory group members (7).
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3.

Key findings from field research

Application of CAPS in schools:
●

There is no the legal barrier of an application

●

The potential of application is in the field of the After-school-clubs
(probably specifics of the Czech educational system), which are of 80%
of children regularly attended

●

There is a potential of sharing a adapted space for children's free
play with preschool (the connection of primary school with preschool is
common in Czech Republic)

●

There is an emphasis on safety

●

The

only

problem

could

be

hygiene

inspector

(in

case

of

implementation animals in project)
●

Generally, most of teachers and all head teachers we met are open
minded to the idea of CAPS

●

With regard to climatic conditions in Czech Republic there will be a need
to adapt not only outdoor space but also indoor space for children's
free play

●

Long-term work with teachers and parents to maintain the sustainability of
the project.

The certificate:
●

The importance of a key person at a school to take care of it (to get the
certificate) and be immersed in this idea (playwork)

●

Getting a certificate must be a administratively easy process

●

The need for a material sources for the children's free play

●

The enhancement the prestige of the school.

3.1. Value of play
All interviewed participants perceived the importance of play for children healthy
development, but at the beginning they had a different perception of the nature
of the play. They perceived the play as a game (football, basketball etc.) or as a
play with some educational goal.
CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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After an explanation and a discussion about a children's free play, they agreed
with this value of play. It made sense to them.

3.2. Challenges for play friendly schools
The interviewees are aware of this challenges and barriers:

Authorities:
The authorities are open to the project if the appropriate security rules are
followed. On the contrary, they appreciate when schools are active.

School environment:
Space: There is a big difference between schools in case of available
space for children’s free play. There many urban schools with limited indoor and
outdoor space for implementation of CAPS. On the other hand there are with a
potential of space expansion (as we discovered in our pilot study - see attached
file Nobody's Land)
Equipment: Whereas the CAPS counts with loose parts, it seems to be easy to
collect an appropriate material by parents, stakeholders and local companies.

School staff:
There a need of playwork training courses. There should be at least a half of
school staff trained. All school staff should be familiar with the idea of
playwork and experience it.
There is a need to see a real Children's friendly school in live (visit a pilot
school, where CAPS is applied and share an experience).
Teachers describe the frequent complaints of the parents they are trying to
avoid.

They

are

afraid

of

the

increase

in

these

complaints

by

implementing playwork in school.
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Teachers describe an increasing number of children with are easily disturbed with
reduced concentration. Teachers see a potential of CAPS impact in dealing with
this problem.

Parents:
There are parents who are concerned about child safety and are very protective.
On the other hand, there are parents who try to let children experience a free
play, as they know it from childhood.
Parents respond positively to the assumption that pupil behavior and bullying will
be reduced and vice versa will increase schooling performance at school.
Generally, parents welcome the opportunity that children learn through free play
how to handle the risk.

3.3. Fields for intervention
In

which

different

areas

do

interviewees

see

some

need

for

change?

The school must make changes in the school curriculum and in the afterschool-clubs curriculum. These changes are within the competence of
individual schools.
Before starting application CAPS, at least half of the school stuff should be
trained - the school stuff has to be familiar with main idea of freely chosen play
and to know how to treat.
Efforts to involve all participants involvement is essential – children, school stuff
and parents. If everyone supports the idea, it can be maintained for a long time.

3.4. Need for support
The CAPS project could support schools best in implementing in this key areas:
●

Training for teachers who would like to become a playworker
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●

Developing an education system of playworkers

●

Provide examples of good practice

●

Promo and educational videos

●

Help schools in promotion of collecting different materials for CAPS
application.

3.5. Any other topics
Others benefits of application of CAPS:
it could decrease risk of “burnout” syndrome by teachers
Which other topics arose?

CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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4.

Attachment

Students’ project: Země nikoho/“Nobody's Land”
This paper shows the proposals for the improvement and extension of the chosen
primary school space in Olomouc for the application of the CAPS project from the
perspective of University students.
Here is an Abstract: “Nobody's land” is a plot of land next to the play park by primary
school in Olomouc. The authors see there a great potential for so-called free play that
undoubtedly positively affect children's development. They focus on how to prevent
obvious risks but at the same time destroy the potential of the site.
The report is divided into three parts. The first one deals with the extent to which we
can afford to leave the place in its original state. The second part contains
photographs with concrete suggestions for improvement. The last part is a legal and
legal way to ask the landlord to loan, donate, sell the school, and especially how to
find out who owns the land.
Země nikoho je pozemek, který se nachází vedle herního “parku”. Vidíme v něm velký
potenciál pro tzv. “riskantní” hry, které nesporně pozitivně ovlivňují vývoj dětí. V naší části se
zaměříme na to, jak předejít zjevným rizikům, ale zároveň nezničit potenciál daného místa.
Text je rozdělen na tři části. První se zabývá tím, do jaké míry si můžeme dovolit místo
zanechat v původním stavu. Plynule přecházíme ke druhé části, ve které nalezneme
fotografie s konkrétními návrhy na zlepšení. Poslední část je o právní a legální cestě, jak
požádat majitele, aby pozemek zapůjčil, daroval, prodal škole a hlavně o tom, jak zjistit, kdo
je majitelem pozemku.
Úvodem bychom chtěli všem, kteří budou mít pocit, že aktivity, nebo prostředí je moc
nebezpečné, připomenout, jak v dětství lezli na stromy, pálili listí, stavěly přístřešky. Přesně
to je to, co dnešním dětem odmítáme. Svoboda vymýšlet jejich vlastní “riskantní” hry. My
bychom jen měli být o krok napřed a předejít fatálním rizikům.

Jak má oficiálně vypadat pozemek školy, na kterém si mohou děti hrát?
Zásady provozování hracích ploch dle zákonů č. 258/2000 sb. a 22/1997sb.
Venkovní hrací plocha školských zařízení je plocha určená ke sportu a venkovnímu pobytu
dětí. Plocha je nedílnou součástí školského zařízení.
Opatření na zabránění nebo odstranění kontaminace písku a hracích ploch jsou myšlena
nespecifická opatření vedoucí k minimalizaci mikrobiologického znečištění jako je například
zábrana vstupu volně pobíhajících zvířat, zakrytí pískoviště apod. Systém opatření je
zanesen do provozního řádu hracích ploch.
CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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Zajímavá část výkladu je o provozu venkovních hřišť. Pokud bychom chtěli, aby “Země
nikoho” mohla být legálně používána dětmi, muselo by dojít k jejímu oplocení a zamykaní v
době, kdy by nebyla využívána. Materiály, které bychom použili při jejím předělání musí být
nezávadné. Jedná se o travnatý povrch, je tedy požadováno, aby byl udržovaný.
Muselo by docházet k pravidelnému úklidu a udržování plochy.
Země nikoho by musela splňovat bezpečnostní normy – zdravotní nezávadnost, prevence
úrazů.
Volné hrací plochy, které nebyly k tomuto účelu zkolaudovány nebo nesplňují podmínky
uvedené v zákoně, nelze považovat za hrací plochu ve smyslu zákonač.258/2000 Sb., o
ochraně veřejného zdraví.
Každá část hřiště by měla projít certifikací.
Neopracované přírodniny umístěné na dětských hřištích (např. oblé kameny, kmeny
stromů) certifikaci nepodléhají. Opracovaná kláda stromu s vydlabaným středem,
zhotovená jako průlezka je již klasifikována jako herní prvek vyrobený za účelem hry a
certifikaci podléhá.
Dobrovolná certifikace je vždy předmětem smlouvy o službě, takže provozovatel si zadává
její rozsah. Měla by ale v souladu s normami zahrnovat posouzení všech rizik vyplývajících z
použití jednotlivých herních a sportovních prvků i celého zařízení.

Konkrétní návrhy
První, co bychom udělali by byla brigáda – pro rodiče, starší ročníky. Jednalo by se o
sběrnou brigádu, kde by byly vysbírány všechny odpadky a závadné předměty.
Dále by muselo dojít k redukci keřů s ostrými hroty, nicméně ty vyšší viz fotografie bychom
zanechali a třeba je jen upravili do tunelů a labyrintů.
Na pozemku se nachází několik nerovností. Ty by měly být zviditelněny. Např. hluboké jámy
– vysekat trávu okolo, prohrabat hlínu, dát přes jámu dřevěnou lávku. Pod lávkou vzniká
úžasný potenciál pro tvorbu přístřešku, zároveň předejdeme úrazu pádem do jámy.
Rádi bychom, aby na pozemku vznikla tzv. zákoutí, kde děti nejsou na první pohled vidět a
mohou tam “tajně” tvořit své hry.
Jedná se o travnatý povrch, ten dle zákona musí být udržovaný. Jednalo by se o posekání
nicméně zanechání určitých trsů – aby mohla vznikat zákoutí.
Dále nás inspiroval Dr. Šebek dotázat se Decathlonu na sponzoring. Mohl by jako svůj dar
dát několikero průhledných ochranných brýlí – předešlo by se tím možným úrazům z
okolních větví. Děti by se mohly bezstarostně pohybovat po pozemku.
Dozor je důležitou součástí. Měl by si sám uvědomit, jaká rizika hrozí. Předem dětem
vysvětlit, co se může stát a proč se to může stát. Když děti dostanou svobodu pohybu, tato
pravidla budou respektovat a samotní se vzájemně varovat. Děti by měly znát rizika svého
chování.
Bylo by ideální, kdyby děti mohly zároveň do parku i do země nikoho – mohly by si zvolit, kde
si budou hrát. Bylo by lepší zvednout počet dohlížejících alespoň na dva.
CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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Dále dětí musí mít možnost si odskočit na toaletu a umýt si ruce.
Materiál na hru by mohl zůstávat v budce, či kontejneru přímo na pozemku (pokud by byl
oplocený). S dětmi domluvit pravidla o uklízení materiálů. Když se vše dobře zorganizuje –
úklid nebude trvat déle než deset minut. Kontejner by měl být ideálně oboustranně
otevíratelný, aby se tam mohli děti z jedné strany chodit a z druhé si brát věci.
V materiálech by měly být hračky, které splňují normu, ale také deky, míče, nádobí, šátky,
koloběžky, provazy, ale i třeba pneumatiky, dřevěné tyče a špalíčky, lopaty, hrábě…
Na hřišti bychom vystavěli pevnou konstrukci na tvorbu bunkrů, jednalo by se o trojnožku,
nebo “téčko”. Konstrukce by byla z osekaných kmenů, pevně zasazená do země – děti by na
ní mohli tvořit přístřešky, lézt po ní, záleží, co vymyslí. Není to věc, která vybízí jen k jedné
aktivitě.
Pískoviště bychom zde nechtěli, nalézá se v parku. Jen bychom se také přimluvili za jeho
zvětšení.

Fotografie Země nikoho

Zatravněná plocha, musí se upravit, vlevo keře – zanechat, jen poupravit do uliček a
labyrintů

CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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Obdélníková rovná plocha vhodná pro kultivaci a znovu zatravnění využitelná jako hřiště

Díry a prohlubně je potřeba zvýraznit, vysekat, postavit lávky

CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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Chtěli bychom zachovat pěšinky a vytvořit zákoutí

Na fotce staré pletivo a kamenný sloup - je potřeba udělat brigádu a vysbírat odpadky a
nežádoucí předměty
CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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Návrh rozložení hracích ploch:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zkultivovaná hrací plocha s trávníkem
neprořezaný hustší hájek pro hru ve stromech
Husté křoviny s prořezanými tunely a cestičkami
lehce zkultivovaná a plocha s posekanou trávou - “přírodní park”
Pouze vyčištěná zadní část pozemku s ponechaným původním rázem
Pouze vyčištěná zadní část pozemku s ponechaným původním rázem, vhodná pro
stavbu bunkrů a útočišť
7. Vhodné místo pro branku do dosavadního pozemku školní družiny, poblíž které by
mohl stát kontejner na uložení materiálu a hraček.

CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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Země nikoho na mapě:
Země nikoho na leteckém snímku katastrální mapy:

číslo 975
Země nikoho na leteckém snímku z Mapy.cz

CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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Země NĚKOHO – vlastnictví a typ pozemku:
Tento pozemek o výměře 13013 m2 je zapsán v katastru pozemků jako “zahrada”. To
je dobré zjištěním, jelikož by jeho použití přesně odpovídalo druhu pozemku, a tak by
nemusel být z právního hlediska problém tento pozemek využívat jako školní zahradu.
Pozemek má dva majitele, kteří ho vlastní napůl stejným dílem. Jimi jsou:
● K-stav reality spol. s r.o., U panelárny 588/7, Chválkovice, 77900 Olomouc1/2
● STAFOS – REAL, s.r.o., Tovární 915/40, Hodolany, 77900 Olomouc
Viz. odkaz s podrobnostmi o pozemku na stránky ČÚZK:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=yDAvrbamD221jBNZR9JgsCMSa80a9Izkc8nPUlseQaRaUk3VlTsmjtQ4BPyaEWXq6ih5pxRX9kvKl
7cytlw_0vqqh_oGu0yKIzqX7P5ZqPhcUo9ghboPH1rEi28cd6m

Mapa katastru:
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB
5&MarQParam0=710644&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Země nikoho = pozemek číslo 975
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Výměra plochy:
http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=6D2BCEB
5&MarQParam0=710644&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka

Plocha: 13013m2
Obvod: 491m
Od pana Ředitele jsme se dozvěděli, že ví, kdo jsou majitelé pozemku, které jsme táke našli
a uvedli výše. Dále by bylo potřeba, aby se s nimi pan ředitel, či zástupce školy zkontaktoval,
sešel a domluvil na možnostech prodeje či pronájmu pozemku škole. Firmy by také
teoreticky mohly v rámci sponzoringu škole nabídnout nižší cenu, symbolický nájem a nebo
pozemek i darovat.
Situace by byla složitější v tom, že vlastníkem jsou 2 firmy.
Pronájem pozemku by se řídil dokumentem: “Sazby nájemného a pachtovného z nájmu a
pachtu pozemků a sazby za zřízení věcných břemen schválené Radou města Olomouce dne
17. 2. 2015 a 1. 3. 2016.” V tomto dokumentu se dozvíme, že za ”pozemky využívané jako
zahrady, zahrádky u domu nebo zázemí nemovitých věcí”, kam potencionálně patří i Země
nikoho, zaplatíme 5,- Kč/m2/rok.
Při zachování této sazby by teoreticky roční nájem pozemku vyšel na 65 065 kč (5 423
kč/měsíc)
Jediný nedostatek by asi mohl být, že při pouhém pronájmu pozemku, by mohl vyvstat
problém s úpravami pozemku. Muselo by se to tím pádem vždy řešit s vlastníky a každou
úpravu tohoto pozemku s nimi prodiskutovat a žádat jejich svolení. Tomu by se dalo předejít
CAPS – National adaption plan – field research Czech Republic
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ukotvením podob úprav pozemku do smlouvy. Jelikož navrhnuté změny nejsou radikální,
mohla by stačit i domluva, každopádně by bylo důležité se zabývat i tímto faktorem.

Zdroje:
http://moderniobec.cz/mate-prehled-o-rizicich-pri-provozovani-detskych-hrist-a-skolnichzahrad/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1997-22
http://www.szu.cz/uploads/documents/chzp/puda/legislativa_venkovni_hraci_plochy/Zasady_
provozu_volnych_hracich_ploch.pdf
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=yDAvrbamD221jBNZR9JgsCMSa80a9Izkc8nPUlseQaRaUk3VlTsmjtQ4BPyaEWXq6ih5pxRX9kvKl
7cytlw_0vqqh_oGu0yKIzqX7P5ZqPhcUo9ghboPH1rEi28cd6m

The report has been drawn up by Řičářová, Absolon, Prášilová
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