
NABÍDKA DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO PĚSTOUNY

1. Vzdělávání je zaměřené na upevnění, posílení a rozšíření kompetencí osoby pečující o přijaté dítě. 
2. Vzdělávání je určené pro pěstouny a poručníky.

3. Účastník získává osvědčení o absolvování vzdělávání.

DOMÁCÍ VZDĚLÁVÁNÍ – pracovní sešit

Vzdělávání je individuální. Pěstounská rodina dostává jeden pracovní sešit.
Nabízíme pracovní sešity v  rozsahu 6 výukových hodin. 
Pěstouni si pracovní sešit pročítají a vyplňují doma. Volí si čas, způsob i tempo.
Není třeba PC ani připojení k internetu. 
Důraz klademe na porozumění tématu a praktické využití získaných informací.

Jak funguje Domácí vzdělávání?

1. Na základě objednávky Vám doručíme pracovní sešity. Předáte je pěstounským rodinám.   
Minimální velikost objednávky je 5 kusů.

2. Stanovíte lhůtu, do kdy mají pěstouni pracovní sešity projít, vyplnit a předat zpět Vám.

3. Vyplněné sešity si od Vás vyzvedneme a vyhodnotíme je.

4. Splnění vzdělávání pak potvrdíme Osvědčením o absolvování Domácího vzdělávání.

Pracovní sešit obsahuje 25 - 35 listů. Edukativní text v přehledné grafice doplňují jednoduché otázky a úkoly. 
Odpovědi jsou přímo vpisovány do pracovních listů a vedou účastníky vzdělávání k lepšímu pochopení 
probíraného tématu. Vyplněné odpovědi zároveň slouží k ověření účasti v Domácím vzdělávání. 

VNITŘNÍ MOTIVACE
Vnitřní motivace vychází zevnitř, z našich vnitřních pohnutek.

Představuje to, co my sami chceme, o co máme zájem. Je založená na tom, že přesně víme, 

co chceme, čeho chceme dosáhnout. Dělá nám radost činit postupně malé dílčí krůčky, 

které vedou k dosažení našeho cíle. 

Pokud se motivujeme právě takto, dokážeme se na učení 
či jiný druh činnosti vydržet soustředit mnohem déle 

a máme pak lepší výsledky.

Vnitřní motivace = dělám to, protože já chci!Vnitřní motivace je přirozenou součástí dětského 
poznávání světa. Děti mají spontánní zájem o poznávání 
světa. Pokud není tento jejich zájem uspokojován, může 
vést k netečnosti nebo je nahrazený nějakou jinou 
neúčelnou činností, např. zlobením.
Při vnitřní motivaci je odměnou samotná činnost, která 

je pak provázená radostí a příjemnými pocity štěstí.

BLOK 1   CO TO JE? 
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Vyberte pro Tomáše z následující tabulky 2 nejlepší dárky k Vánocům. 

V jednotlivých řádcích zaškrtněte ANO nebo NE.

ANO NE

Vyberte pro Tomáše 2 nejlepší dárkyauto na dálkové ovládání

česko-anglický slovník

hru Člověče nezlob se

knihu Psi a kočky pod jednou střechou 

Tomáš chodí do 5. třídy. Baví ho hlavně zvířata, psi a kočky. Chtěl by jednou 

být veterinářem. Nejde mu angličtina, ale rád se učí přírodopis. Sám si                    

v televizi vyhledává pořady o přírodě. Učí se proto, že ho to baví a věří,             

že si splní svůj sen – být veterinářem. Jeho sen je jeho vnitřní motivací.

ZÁKAZ POŘIZOVÁNÍ KOPIÍ. Autorská práva vyhrazena. DO HNÍZDA z.s. IČO 08443319

VNĚJŠÍ MOTIVACE

Je založena na tlaku zvnějšku, vnějšími pobídkami. 

Nejčastěji pak hrozbou trestu, nebo možností získat odměnu. 

Taková motivace nevychází zevnitř nás samotných. 

Pozor! Motivace zvnějšku může vytvořit návyk, že čekáme na signál, nebo pokyn                   

od druhých lidí. Vzniká tak závislost na vnější motivaci. Člověk se nenaučí svobodně            

rozhodovat. Nepřemýšlí o tom, co chce a co nechce opravdu dělat, vždy poslechne pokyn.

Vnější motivace bývá spojená s předvedením určitého výkonu, často vnější motivaci 

říkáme také výkonová motivace. Po dobrém výkonu musí následovat pochvala. Např. žáka 

ve škole motivuje pochvala od učitele, to ho může motivovat k dalšímu zájmu o nové učivo.

Sama o sobě je vnější motivace pouze dočasná a slabá. Pokud se podaří propojit vnější    

motivaci s vnitřní motivací, vede to člověka k úspěchu. 

Člověk dosahuje mnohem lepších a tvořivějších výsledků, 

pokud mu jeho práce dává smysl a pokud se rozhodne, 

že se na ní opravdu chce podílet.
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Škola a učitel mohou být typickým příkladem vnější motivace. Ale dobrý učitel 

umí žáky zaujmout a umí probudit také jejich vnitřní motivaci. Pak žáci chodí 

do školy nejen pro známky. Vzpomeňte si na svá školní léta a v jednotlivých 

řádcích zaškrtněte ANO nebo NE.

ANO NE

Zaškrtněte ANO nebo NEVzpomenete si na učitele, který byl opravdu skvělý?
Byl ve škole učitel, kterého jste se naopak báli?

Zažili jste pocit, že se do školy těšíte?Který předmět Vás ve škole bavil nejvíce?

ZÁKAZ POŘIZOVÁNÍ KOPIÍ. 
Autorská práva vyhrazena. 
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ZÁJMY
Něco nás baví, o něco máme zájem. Zažíváme příjemné pocity, když můžeme náš zájem 

rozvíjet. Pokud se zájem stane vyhraněným, můžeme už mluvit o zálibě.
Naše děti chodí do zájmových kroužků. Chceme je přece podpořit v tom, aby se o něco      

zajímaly, aby se rozvíjely v tom, co je baví a těší, co jim přináší radost. Zájem je tak 

přitažlivý, že mu věnujeme čas i peníze.

Vzpomeňte si na svá školní léta. Co Vás zajímalo, když Vám bylo 10 let? 

Napište dva Vaše zájmy, koníčky, kterým jste se věnovali. Byl to fotbal, chodili 

jste cvičit do Sokola, bylo to vyšívání nebo pletení?
Co Vás zajímalo, když Vám bylo 10 let? 

Zájem můžeme popsat jako trvalejší vztah člověka např. k jinému člověku, ke zvířeti,                

k nějaké činnosti. Vždy je zájem doprovázený citově - je nám příjemný.
Svými zájmy často vyplňujeme svůj volný čas. Můžeme dělat to, co nás baví a co nás 

opravdu zajímá. Zájmy bývají často podporované a rozvíjené také díky našim 

předpokladům, dispozicím a talentům, které jsme zdědili po někom z rodiny.
A co zajímá Vaše dítě, Vaše děti?Napište na řádky níže zájmy Vašeho dítěte, Vašich dětí. 

BLOK 2   
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CO DALŠÍHO SEM PATŘÍ? 
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BLOK 1   CO TO JE? 

BLOK 2   CO DALŠÍHO SEM PATŘÍ? 

BLOK 3   JAK NA TO? 

Jak vést své dítě k potřebné činnosti a k plnění úkolů?

Jak ho bez hádek a konfliktů naučit pomáhat doma?  

Jak se učit něčemu novému, co pro život potřebujeme?  

Jak?

POZITIVNÍ MOTIVACÍ

Ukážeme vám, jak na to!

TÉMA: MOTIVACE

Autorky textu a lektorky:

Mgr. Helena Kavanová a Ing. Martina Šťastná
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Znáte to také? Začnu od zítra….začnu od pondělí…začnu od nového roku. Proč nemůžeme 

s nějakou činností začít hned teď? Je něco, co nám v tom skutečně brání nebo jde jen            

o výmluvu, protože se nám do toho zrovna nechce? Možná čekáme na nějaký správný 

okamžik, nějaké znamení a ono stále nepřichází?
Nejdůležitější je začít! Kdy? Právě teď!JAK?

JAK?1. Dělejte něco jinak „Když budeš dělat to, co jsi vždy dělal, 
tak dostaneš to, co jsi vždycky dostal.“

Pokud budu stále dokola dělat totéž, 
nemůžu čekat, že se něco změní. A jediný, 
kdo to může změnit, jsem právě JÁ. Pozor ale! S přehnaným odhodláním                 

a horlivou motivací přichází touha změnit 
všechno rychle. A ta většinou nemá dlouhé 
trvání.

Jak tedy opravdu správně motivovat sebe i druhé? Jak to dělat co nejlépe, 

aby se výsledek dostavil? Přece už jsme se rozhodli! 
Tak tedy JAK?

Odpověď na otázku JAK? naleznete v tajence následující křížovky. 

Užijte si luštění!

1. Doplňte: včera, dnes a2. Hovorově matka
4. Název měsíce, ve kterém jsou Vánoce5. Téma našeho domácího vzdělávání je

3. Matce a otci se narodilo

Když na sobě budeme pracovat, čeká nás    k lepšímu.
ZÁKAZ POŘIZOVÁNÍ KOPIÍ. Autorská práva vyhrazena. DO HNÍZDA z.s. IČO 08443319



 1. Motivace
Proč je motivace pro náš život tak důležitá? Co se děje, když nám motivace chybí? Jak motivovat sebe, jak motivovat své děti? Co je     
a co není vhodné? Jak podpořit vnitřní motivaci našich dětí? Jak je vést k potřebné činnosti a k plnění úkolů? Jak se učit něčemu 
novému, co pro život potřebujeme? Pokud jsme motivovaní, práce nám jde od ruky, jsme rychlejší, to co děláme nás baví, nevnímáme 
čas. Stejné je to u dětí. Když podpoříme jejich vnitřní motivaci, půjdou za svým cílem s radostí. Provedeme Vás světem motivace             
a nabídneme postupy, které vám usnadní zvládnout situace, kdy se vám nebo vašim dětem do něčeho nechce.
 

 2. Spokojená rodina I. a Spokojená rodina II.
Jak vytvářet pro sebe a své děti spokojenou rodinu? Na jakých základech spokojená rodina stojí? A jak o spokojenost rodiny pečovat? 
Co dělat, když to doma prostě nefunguje i přesto, že se tak moc snažíte? Je vůbec možné něco změnit k lepšímu?  Spokojená rodina je dar. 
Je to ale také hodnota, do které je potřeba investovat a o kterou se musíme starat. Provedeme Vás světem rodiny a nabídneme 
postupy, které Vás povedou k vybudování spokojené rodiny, ze které budete mít radost Vy i Vaše děti.

Spokojená rodina I. se zabývá základními pilíři, které ovlivňují rodinnou spokojenost. Prvním pilířem jsou pravidla rodiny a její vnitřní 
řád, druhý pilíř se zabývá rodinnou ekonomií, třetí pilíř upevňuje tradice a zvyky. Vysvětlíme, jak tyto pilíře zavést do každodenního 
chodu rodiny. Ukážeme, jak vytvořit funkční rodinný systém, ve kterém pravidla, finance a tradice fungují. Systém, který zároveň učí 
vaše děti porozumění, odpovědnosti a rozhodování.  

Spokojená rodina II. je navazující vzdělávání a otevírá dveře k hlubšímu využití znalostí a dovedností z první části vzdělávání. Přináší 
konkrétní příklady a návody, které si účastník může přizpůsobit tomu, co je pro jeho rodinu důležité a co potřebuje nastavit a upevnit. 
Zaměřuje se na další oblasti, jak o spokojenost rodiny pečovat, jak ji neztratit a jak tyto principy a pravidla předávat dětem. 

 3. Puberta a dospívání
Co se děje v mysli a v těle puberťáka?  Jak vidí sám sebe? Jak vnímá vnější svět? Jak vidí své rodiče, své pečovatele? Co funguje a co 
nefunguje při vzájemné komunikaci? Proč otázka, začínající na proč, je v tomto období zakázána? Puberta a dospívání znovu a velmi 
hluboce otevírá téma identity. Toto období přirozeně oddaluje dítě od pečující osoby, více se přiklání ke svým vrstevníkům. Zároveň      
si uvědomuje ztrátu dětství a o to více potřebuje cítit podporu své rodiny, svých pečovatelů. I když to vypadá úplně naopak.                    
Provedeme Vás světem puberty a dospívání a nabídneme postupy, jak zvládnot různé situace a překážky, které nám do cesty staví 
puberta našich dětí.

TÉMATA DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

CENÍK DOMÁCÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ROCE 2021

cena za 1 pracovní sešitPočet pracovních sešitů Domácího vzdělávání pro pěstouny

5 – 10 pracovních sešitů 

20 a více pracovních sešitů

11 – 19 pracovních sešitů

1.200,- Kč

1.000,- Kč

900,- Kč

Cena Domácího vzdělávání se pohybuje v rozmezí od 900,- do 1.200,- Kč za jeden pracovní sešit v závislosti              
na počtu objednaných kusů. 
Cena odpovídá běžné hodinové sazbě pro vzdělávání: 200,-Kč / 1 hod (60 minut) / 1 účastník.
BENEFIT PRO PĚSTOUNSKÝ PÁR - jeden pracovní sešit vyplňují společně, každý obdrží osvědčení                              
o absolvování Domácího vzdělávání. 

K. Vinařického 4, 
České Budějovice, 370 06
IČO: 08443319 e-mail: vzdelavani@pestouni-dohnizda.cz

Ing. Martina Šťastná
telefon: 606 654 957

Mgr. Helena Kavanová
telefon: 723 752 223


