
rojekt byl zpracován AOVZ pod
vedením prof. MVDr. Miroslava
Svobody, CSc., pfiedsedy organiza-

ce, a ve spolupráci s pfiedními odborníky
v oblasti dûtské psychologie, uãiteli, vete-
rinárními lékafii, kynology a dal‰ími.
„Koncept vychází z úspû‰n˘ch programÛ
stejného typu, které se bûÏnû pouÏívají
v zahraniãí a které byly vyvinuty uznáva-
n˘mi specialisty v oblasti vzdûlávání,
v nûkter˘ch pfiípadech i ve spolupráci
s rodiãi. Klade si za cíl vést dûti pfiiroze-
nou formou k lep‰ímu vztahu ke zvífia-
tÛm,“ fiíká Miroslav Svoboda, pfiedseda
AOVZ. AOVZ si uvûdomuje, Ïe je tfieba
v˘raznû zlep‰it úroveÀ vzdûlávání a v˘-
chovy v této oblasti. T̆ ká se to pfiedev‰ím
znalostí vlivÛ a pÛsobení domácích zvífiat
na v˘voj a vyspûlost jedincÛ v dûtství
a v období dospívání. Tato témata jsou
sice obvykle uvedena ve ‰kolních osno-
vách, av‰ak ve skuteãnosti mají uãitelé
a Ïáci k dispozici jen omezené mnoÏství
materiálÛ a pomÛcek. 

10 tisíc dûtí v âechách a na Moravû
Ve ‰kolním roce 2003 aÏ 2004 probûhlo
za podpory Ministerstva ‰kolství, mláde-
Ïe a tûlov˘chovy âeské republiky na vy-
bran˘ch ‰kolách testovací kolo tohoto
vzdûlávacího projektu a setkalo se s neo-
byãejnû pfiízniv˘m ohlasem. O dva roky
pozdûji, v roce 2005, se v chování ke zví-
fiatÛm vzdûlávalo jiÏ více neÏ 10 tisíc dûtí
z 200 základních ‰kol.
„Cílem programu je v prÛbûhu 1. aÏ 5. roã-
níku základního vzdûlávání seznámit dûti
se psy jako souãástí lidské spoleãnosti.
Nauãit je správnému a zodpovûdnému
pfiístupu nejen ke psÛm a ostatním zvífia-
tÛm, ale také k pfiírodû a Ïivotnímu pro-
stfiedí obecnû. Zá-
roveÀ jim chce
program pfiedat zá-
kladní kynologické
znalosti, které us-
nadní jejich vztah ke
psu jako k part-

nerovi,“ dodává profesor Svoboda.
Základní balíãek materiálÛ vzdûlávacího
programu se skládá jak z materiálÛ pro
uãitele, tak pro Ïáky. Informaãní broÏura
pro uãitele poskytuje nástroje, s jejichÏ

pomocí se mohou dûti kom-
plexnû vychovávat a vzdûlávat
ve v‰ech oblastech zodpovûd-
ného vztahu ke zvífiatÛm.
Pfiiná‰í informace o pÛvodu
psa, úloze psa v Ïivotû ãlovûka,
v˘voji a v˘chovû psa od ‰tûnûte
a komunikaci psÛ. Dûti získáva-
jí nejen vûdecky správné in-

formace o pozitivním vli-
vu souÏití se
zvífiaty, ale

pfiedev‰ím se
uãí dialogu,

tvorbû a poro-
zumûní vztahu.

Pracovní materiá-
ly pro Ïáky mají

podobu listÛ volnû
vloÏen˘ch do desek,

aby mohly b˘t dûtem
rozdávány podle

potfieby a vhodnosti v rÛzn˘ch vyuãova-
cích hodinách (nejãastûji v prvouce, ães-
kém jazyce, ale i ve v˘tvarné v˘chovû ãi
matematice). Pokyny a postupy jsou uvá-
dûny a vysvûtlovány v metodick˘ch mate-
riálech pro vyuãující. 

Dûti nav‰tûvuje i kynolog 
Jako doplnûk programu V̆ chova k zod-
povûdnému vztahu ke zvífiatÛm docháze-
jí do ‰kol také kynologové se psy. Tam
v návaznosti na probírané materiály pro-
jektu prakticky ukazují dûtem to, co se
nauãily v rámci v˘uky. Na vlastní oãi vidí
v˘chovu a v˘cvik psÛ, chovatelé jim uká-
Ïou jak s pejsky komunikovat. Zjistí tak,
co pejskÛm vadí, co naopak potfiebují.  
„Zvífiata nám pfiiná‰ejí mnoho potû‰ení.
Tato radost by ale mûla b˘t kompenzová-
na péãí ze strany majitelÛ. MÛj pfiedchÛd-
ce v pozici pfiedsedy AOVZ profesor
Zdenûk Matûjãek vÏdy fiíkal: Musíme usi-
lovat o to, aby ãlovûku bylo dobfie se zví-
fiaty, ale také aby zvífiatÛm bylo dobfie
s ãlovûkem. A to je také jedno z poslání
na‰eho v˘ukového programu,“ zakonãuje
profesor Svoboda. -r-
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Vzdûlávací projekt V˘chova k odpovûdnému vztahu ke zvífiatÛm

Když děti chodí do školy RÁDY!
Zábavnou formou budovat pozitivní vztah mezi dûtmi a zvífiaty. To si
klade za cíl vzdûlávací program V˘chova k zodpovûdnému vztahu ke
zvífiatÛm neziskové organizace Asociace zastáncÛ odpovûdného vztahu
k mal˘m zvífiatÛm (AOVZ), urãen˘ pro první stupeÀ základních ‰kol.
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