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2. Charakteristika školní družiny 

 

Úvod 

 
Děti vnímají svět kolem sebe a začínají se v něm orientovat. Poznávají přírodu, všímají si vztahů 

mezi lidmi, chtějí poznávat a tvořit. Při řešení hravých úkolů, jejich dokončování a obměňování 

pociťují radost. Ta je prvním krůčkem k úspěchu. Touží po něm každý, kdo pracuje s dětmi. Úspěch 

znamená vidět rozzářené oči, úsměv na tváři, slyšet veselé a hlasité povzbuzování, tleskání, pískání. 

Úspěch je obrovská odměna, které můžeme dosáhnout jen tehdy, když budeme dětem nablízku, 

budeme s nimi rozmlouvat, naslouchat jim a vnímat to, co nám sdělují slovy, mimikou, gesty i 

pohledem.  

Základním prostředkem ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce a navozuje nové 

zážitky. Hravost, dobrovolnost, postup od jednoduchého ke složitějšímu – to jsou některé základní 

body, které budeme v zábavné formě nabízet. 

Provoz ŠD je rozvržen tak, aby vyhovoval potřebám dětí i rodičů. Vzdělávání probíhá v průběhu 

školního roku. Přes letní prázdniny je provoz uzavřen.

Do ŠD jsou děti přijímány na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. Na 

každém zápisním lístku musí být mimo jiné uvedeno, jak bude dítě ze školní družiny odcházet (v 

doprovodu rodičů, sourozenců nebo zda bude odcházet samostatně). 

 

 

 

Činnost školní družiny 

 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 

v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která jí odlišují od školního 

vyučování.  

Cílem výuky ve školní družině je efektivně využívat volný čas dětí. Rozvrh činností je sestaven tak, 

aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročných činností, 

práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Kromě těchto činností pořádáme pro 

děti vědomostní soutěže, zábavné soutěže, ale také sportovní hry. 2x – 4x ročně je pro děti 

nachystána mimořádná zájmová činnost formou zážitkové pedagogiky.   

Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je 

nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektovat jejich věkové zvláštnosti.

Ve ŠD se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky 

prospěšné a probíhá příprava na vyučování. 

Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 

Formy zájmového vzdělávání vycházejí z vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 

Školní družina: 

 je důležitý partner rodičů a školy, 

 plní vzdělávací cíle, 

 rozvíjí specifické nadání dětí, 

 pomáhá dětem překonávat jejich handicapy, 

 má důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů, 

  rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence, 

 vytváří příjemné a tvůrčí prostředí plné pohody, 



  příznivé sociální klima – vede žáky k otevřenosti, toleranci, uznání spolupráci a ochotě 

pomoci druhému, 

 respektuje potřeby jedince i jeho osobní problémy a zájmové činnosti vždy vychází ze 

zájmu účastníků zájmového vzdělávání, 

 žáci se učí poznávat naši kulturu, diskutují také o kulturách zemí, ze kterých žáci pocházejí, 

cílem je dobře se poznat, pochopit jeden druhého, své odlišnosti i podobnosti, 

 dozvědět se něco o slušném chování, a to ve škole i mimo ní, 

  družina včas informuje žáky i jejich rodiče o činnostech ve školském zařízení. 

 

Pravidelné činnosti – jsou dány týdenní skladbou zaměstnání a představují zejména organizované 

aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. 

¨ 

 

Velikost a vnitřní organizace školní družiny 

 
Školní družiny se nachází v areálu základní školy. Školní družiny využívají pro své činnosti tři 

samostatné místnosti, které jsou propojeny mezi sebou průchodem. Třetí místnost je v budově pro  

I. stupeň  ZŠ. Ve ŠD pracují tři vychovatelky, družinu tvoří tři oddělení, která jsou věkově smíšená 

(např. l. - 3. ročník a 2. - 4. ročník). Žáci z 5. ročníku jsou děleni rovnoměrně mezi stávající 

oddělení. 

Najdete zde 3 prostorné učebny. Děti mají ve ŠD vlastní sociální zařízení. K tělovýchovným 

činnostem je využívána v blízkosti zřízená tělocvična, nebo sportovní hala, která se nachází v 

blízkosti školy. Při příznivém počasí je využíváno sportovní hřiště náležící k budovám školy. Tyto 

prostory jsou využívány k míčovým hrám a dalším sportovním aktivitám. K upevňování základů 

rodinné výchovy a správných stravovacích návyků jsou využívány prostory školní jídelny, případně 

cvičná kuchyňka.  

 

Provozní doba ŠD 

 

Ranní družina je od 6.30 do 7:45 hodin a odpolední družina je od 11.30 do 16.00 hodin. 

Do školní družiny přicházejí žáci prvních a druhých tříd po skončení 4 vyučovací hodiny pod 

vedením vychovatelek. Ostatní třídy končící později, odejdou samostatně do školní družiny a pod 

vedením vychovatelky odchází na oběd do školní jídelny. 

Provoz školní družiny končí v 16.00 hodin. 

 

Organizace vzdělávání 

 
Denní podstatou pedagogické práce ve školní družině je tvořivá improvizace, pružné a citlivé 

reagování na okamžitou situaci. Snažíme se vnímat celou osobnost žáka a získávat jej k aktivní 

spolupráci. Předáváme nové poznatky a snažíme se vést žáky k citovému prožívání bezprostředních 

vztahů k okolí. Usilujeme, aby výsledkem byla pohoda a prožitek žáků, jejich zaujetí pro činnost a 

radostné prožití pobytu ve školní družině. Veškeré činnosti jsou organizovány tak, aby děti byly 

podněcovány k vlastní aktivitě, aby se zapojovaly do organizace činnosti a přitom pracovaly svým 

tempem. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí. 

 



Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení 

 
 Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni družiny. Provádí je vychovatelka. 

Analyzuje, vyhodnocuje podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotí, 

nakolik jsou naplňovány výchovně vzdělávací cíle. Sleduje individuální rozvoj žáků, jejich 

individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. 

 Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím 

ředitele školy vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud 

tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje 

zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště 

závažných důvodů. 

 

Závěr 

 
Snažíme se společně s žáky vytvářet hranice správného chování. Snažíme se je oceňovat, dáváme 

prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají. 

Dáváme možnost si vybrat a nehodnotíme osobnost žáka, ale jeho výkon. Abychom svěřeným 

dětem lépe rozuměli, stačí si představit, že jsme žákem, který slyší naše slova. 

Nezbytnou podmínkou úspěšné výchovy je nejen láska, ale také respektování osobnosti dítěte. 

Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat běžné i 

náročné situace, se smyslem pro zodpovědnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 
3.1. Cíle zájmového vzdělávání 

 

 
Činnost ŠD vychází z pedagogiky volného času, připravuje jedince pro život a rozvíjí jeho 

osobnost, aby byl vybaven poznávacími, sociálními způsobilostmi, mravními hodnotami, 

pro výkon povolání, získávání informací, učení v průběhu celého života, posilování 

komunikačních dovedností a komunikační kompetence, která vede k rozvoji verbální i neverbální 

komunikace dětí. Nedílnou součástí je rozvoj dovedností naslouchat druhým, porozumět 

slyšenému, vybírat podstatné informace. 

 

 

Naše činnost se zaměřuje na tyto základní oblasti: 
Cílem naší práce je snaha o vytvoření místa: 

 pro zájmové vyžití dětí, 

 pro odpočinek dětí po vyučování, 

 pro přispění k cílenému ovlivňování jejich volného času, 

 pro rozvoj tvořivosti, 

 pro posilování sebevědomí, 

 pro radost, 

 pro multikulturní výchovu, 

 pro komunikaci vychovatelek a rodičů. 

 kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování, 

 osvojit si takové názory, schopnosti a dovednosti, které umožní dítěti dobře zvládnout 

současný i budoucí život 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu: 

 seznámení žáků s režimem a provozem ŠD 

 výchova ke správným hygienickým návykům, pitný režim 

 výchova k odpovědnosti za svoji osobu, zdraví a dodržování osobní hygieny 

 posilování tělesné zdatnosti a otužování 

 rozvíjení citové schránky osobnosti a citové vazby 

 udržování pořádku v prostorách školy, školní družiny a okolí 

 

Posilování komunikačních dovedností – člověk ve společnosti: 

 rozvoj slovní zásoby, kultivace slovního i mimoslovního projevu 

 schopnost vyjádřit se a naslouchat 

 uplatnění se v kolektivu 

 vytvoření základu estetického vztahu k životu, ke kultuře a umění 

 

Odpovědnost za své chování 

 rozvoj schopností a dovedností vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám 

 pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, dovedností a postojů 

 důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální kvality  

 posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování 

 

Ovládání negativních citových reakcí 



 vypořádání se se stresem 

 řešení životních situací 

 vést ke vzájemné toleranci v kolektivu, 

 rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci, 

 formou sociálních a komunikačních her správně řešit konfliktní situace, 

 vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy 

 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 

Poznání sebe samého a uplatnění ve skupině – člověk jako jedinec 

 rozvoj pozitivních citů žáka ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti) 

 kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí a posilovat pozitivní myšlení 

 objektivní hodnocení každého žáka 

 vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny 

 usměrňovat temperament, postoje a hodnoty 

 

Formování životních postojů 

 vytváření společensky žádoucích hodnot 

 vytváření základů právního vědomí, úcty, porozumění a tolerance 

 schopnost a ochota pomoci 

 posilování schopnosti nepodléhat negativním vlivům 

 prevence sociálně patologických jevů – drogy, alkohol, kouření 

 delikvence 

 virtuální drogy 

 šikanování, vandalismus 

 násilné chování, rasismus 

 chápat podobnost a odlišnost lidí a pochopit rozdíly v prožívání, v myšlení a v jednání 

 připravovat jedince pro život a rozvíjet jejich osobnost, 

 vybavit je poznávacími a sociálními způsobilostmi, 

 vybavit je mravními hodnotami pro osobní život, 

 vybavit je pro výkon povolání, 

 

Nacházení nových vazeb v souvztažnosti mezi již získanými poznatky z vyučování 

 možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně – vzdělávací práce školní 

družiny 

 přinášet nové podněty a poznatky 

 

 
Věkové individuální zvláštnosti dětí 

Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný 

rozvoj. 

Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat adekvátně 

s přihlédnutím k jejich problému s rodiči a se školou.  

Metodické plány pak tvoří každá vychovatelka pro své oddělení a danou věkovou skupinu. 

 

3.2. Formy zájmového vzdělávání 
 

Zájmové vzdělávání lze uskutečňovat zejména těmito formami: 

1. Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v prostorách 

školní družiny, na vycházkách, školním hřišti, tělocvičně apod. Jsou to významnější akce, 



které nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, např. besídky, vystoupení 

žáků, výlety, karnevalové rejdění, sportovní soutěže, 2x ročně mimoškolní akce. Především 

se jí účastní přihlášení žáci k docházce do ŠD, ale i rodinní příslušníci či další zájemci. 

2. Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost – je dána týdenní skladbou zaměstnání, 

projevuje se v každodenní činnosti přihlášených žáků v oddělení ŠD. 

3. Průběžná činnost - rozvíjí osobnost žáka, umožňuje žákům seberealizaci i kompenzaci 

možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. 

4. Spontánní činnosti - klidové po obědě, při pobytu venku, po organizované části má 

následovat možnost spontánních her, spontánní činnosti ranních a koncových družin. Řízení 

a spontánní činnosti na sebe přirozeně navazují. Družina realizuje výchovně vzdělávací 

činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, zájmových a 

rekreačních činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování a učí je společensky 

prospěšným činnostem. 

5. Odpočinkové činnosti – aktivní odpočinek ve smyslu klidových činností, mají odstranit 

únavu, zařazuje se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle 

potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na podložce, klidové hry a klidné zájmové činnosti, 

poslechové činnosti, volné kreslení, stolní a společenské hry apod. 

6. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci 

možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou 

kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu, vždy je 

přizpůsobena zájmu dítěte a nabízí rozmanité možnosti. Činnost může být organizována pro 

vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný 

pedagog. 

7. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil a odstranění únavy po vyučování, převažuje v 

nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky, probíhá pokud možno venku v 

přírodě. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

8. Příprava na vyučování - zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, 

není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se 

souhlasem rodičů, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování 

učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů); získávání dalších doplňujících 

poznatků při průběžné činnosti ŠD, např. didaktické hry, tématické vycházky, poslechové 

činnosti, práce s knihou a časopisy a další činnosti, které upevňují či rozlišují poznatky, 

které žáci získali ve školním vyučování. 

9. Společensky prospěšné činnosti – jsou zaměřeny na upevňování hygienických návyků 

(stolování, osobní hygiena, péče o osobní věci), na společné kolektivní úkoly jako je péče o 

čistotu prostor ŠD, její výzdobu, péče o květiny, obměny nástěnky apod. 

 

 

3.3. Délka zájmového vzdělávání 

 
Zájmové vzdělávání probíhá od září do června, v době prázdnin v průběhu školního roku, dle přání 

rodičů a počtu přihlášených žáků. 

Časový plán probíhá v ročních cyklech. Pokud se daná zájmová činnost osvědčí a žáci o ni mají 

zájem, pokračuje i v dalším období. 

V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD pouze v případě, kdy 

počet přihlášených žáků je vyšší než deset. Provoz školní jídelny není zajištěn, obědy si platí každý 

účastník sám. 

Po projednání se zřizovatelem se činnost v době hlavních prázdnin přerušuje. 

V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna s 

případným omezením podle pokynů hygienika. 



 

ŠVP je tvořen na jeden vzdělávací cyklus (na 5 let), po 2 letech je možné provést úpravy. 

 

Čas Pondělí                                   Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

6:30 – 7:45 Odpočinkové a rekreační činnosti 
Individuální hry, odpočinek, relaxace, příprava na vyučování 

11:30 – 12:30 Hygiena, oběd, četba na pokračování  

12,30 – 14,00  Zájmové činnosti + pobyt venku 
Řízené zaměstnání – výchovy: pracovní, výtvarná,  

hudební, sportovní, přírodovědná  

14,00 – 15,00 Pohybové a zájmové hry, příprava na vyučování 

15,00 – 16,00 Individuální zaměstnání dle výběru dětí, svačina, relaxace  

 
Výchovný program je denně přizpůsoben rozvrhu, počasí a zájmu dětí. 

 

 

3.4. Výchovné a vzdělávací strategie 
 

Klíčové kompetence 
Školní družina navazuje a dále rozvíjí u každého dítěte kompetence v programu školního 

vzdělávání. 

Dlouhodobý proces, souhrn dovedností, schopností, vědomostí a postojů, které děti získávají v 

průběhu několikaleté docházky do ŠD. Protínají se všemi činnostmi zájmového vzdělávání. Klíčové 

kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii vyjádřenou v podobě výstupů. 

V kurikulárních dokumentech jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. 

 

 Kompetence k učení: učí se s chutí, dokončuje práci, klade si otázky a hledá na ně 

odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším 

učení. Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává a učivo si 

osvojuje hravou a nenásilnou formou. Poznává smysl a cíl učení, posuzuje vlastní pokrok, 

učí se kriticky hodnotit výsledky svého učení. 

 Kompetence k řešení problémů: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení 

užívá logické, matematické a empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení nevede k cíli, 

započaté činnosti dokončuje. Vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich 

shodné, podobné a odlišné znaky a nenechá se odradit případným nezdarem a hledá konečné 

řešení, 

 Kompetence komunikativní: ovládá řeč, vyjadřuje myšlenky, otázky, odpovědi a sdělení 

vhodně formuluje větami, komunikuje bez ostychu a kultivovaně s dospělými i vrstevníky. 

Využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem. 

 Kompetence sociální a personální:samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje 

si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné 

chování, nespravedlnost, agresivitu, záměrné ubližování, spolupracuje ve skupině, dokáže se 

prosadit i podřídit – přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi 

lidmi. 



 Kompetence činnostní a občanské: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje 

rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva 

svá i jiných, chová se odpovědně. Dbá na osobní zdraví své i druhých, učí se respektovat, 

chránit a ocenit naše tradice a kulturní i historické dědictví, učí se chápat základní 

ekologické požadavky a environmentální problémy. 

 Kompetence pracovní: žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

dodržuje vymezená pravidla, učí se plnit povinnosti, závazky, adaptovat se na změněné nebo 

nové pracovní podmínky, učí se přistupovat k výsledkům pracovní činnosti z hlediska 

kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví 

svého i druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských hodnot. 

 Kompetence k trávení volného času: orientuje se v možnostech smysluplného trávení 

volného času, umí si vybrat zájmové činnosti, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách 

i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. 

 Požadavky na volný čas: požadavky pedagogického ovlivňování volného času, 

vychovatelka navozuje a motivuje činnosti. 

 Požadavek dobrovolnosti: všechny činnosti by měly být přiměřené věku dětí a jejich 

momentálnímu stavu, děti by je měly vykonávat dobrovolně na základě zájmu a motivace. 

 Požadavek zajímavosti a zájmovosti: využívat jiné postupy a náměty, než které mají ze 

školy, pestrá skladba zaměstnání. 

 Požadavek aktivity: činnosti volit tak, aby v nich mohly být děti přiměřeně úspěšné, 

podílení se na přípravě činnosti, realizaci v hodnocení a sebehodnocení. 

 Požadavek citlivosti a citovosti: činnosti by měly dětem přinést kladné emoce – pochvaly, 

radost z objevování, či překonávání překážek. 

 Požadavek seberealizace:kladné hodnocení, prostřednictvím činnosti v odděleních si žáci 

vytvářejí žádoucí sociální kontakty. 

 

 

3.5. Průřezová témata 

 

OSV - Osobnostní sociální výchova 
Osobnostní rozvoj 

 cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění 

 poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině 

 odpovědnost za své chování, sebekontrola, sebeovládání, vybírat bezpečná místa pro hry 

 výchova ke zdravému životnímu stylu (správné stravovací návyky, pitný režim, hygienické 

návyky, odpovědnost za pořádek a svoje věci) 

 

 

Sociální rozvoj 

 vzájemné poznávání dětí, podobnost a odlišnost lidí, rozdíly v myšlení a jednání 

 poznávání lidí, formování životních postojů, úcta, porozumění, tolerance, schopnost a 

ochota pomoci, 

 prevence sociálně patologických jevů 

 posilování komunikačních dovedností, řeč těla, zvuků, slov- kultivace slovního i 

mimoslovního projevu 

 dovednost odstoupit od vlastního nápadu a podřídit se, rozvíjet cizí myšlenku, pozitivní 

myšlení 

 

Morální rozvoj 

 různé tipy problémů a sociálních rolí a jejich řešení, důvěryhodnost, pravdomluvnost a 



morální kvality 

 umět hodnotit chování své i ostatních, neočekávat protislužbu, respektovat druhé, být 

spravedlivý, odpovědný, spolehlivý 

 

 

VDO  -  Výchova demokratického občana 
 rodina, škola, školní družina, obec, stát, principy demokracie, příbuzenské vztahy, vztahy 

mezi dětmi, soužití, pravidla slušného chování, pochopit význam pravidel, řádu a práv 

 základní lidská práva a práva dítěte, oslovování křestním jménem mezi dětmi 

 demokratické rozhodování mezi dětmi, možnost volby 

 plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, uvědomit si svá práva i práva druhých, spravedlnost, 

řád a morálka 

 

 

EGS - Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
 rodinné příběhy, regionální pověsti a báje, zážitky a zkušenosti z jiných zemí, život dětí v 

jiných zemích 

 naše vlast a Evropa, Evropa a svět, státní a evropské symboly, zážitky z cest a zahraniční 

dovolené 

 Evropská unie a řešení problémů dětí a mládeže 

 

 

MKV - Multikulturní výchova 
 jedinečnost každého člověka, člověk jako součást etnika, respektování zvláštností různých 

etnik (ve škole, obci, ve státě) 

 spolupráce, tolerance, solidarita, slušné chování bez ohledu na kulturní a sociální, 

náboženskou, zájmovou nebo generační příslušnost 

 rovnocennost všech etnických skupin a kultur, postavení národnostních menšin, odlišné 

vnímání světa 

 specifické rysy jazyků, jejich rovnocennost a vzájemné obohacování, potřeba ovládat cizí 

jazyk jako nástroj dorozumění a celoživotního vzdělávání 

 naše město, změny v přírodě, ochrana přírodních zdrojů, odpady, kultura, náš životní styl, 

aktuální ekologický problém a jeho řešení 

 

 

EMV - Environmentální výchova 
 využívání přírody k relaxaci, k hrám, ke sportování, poznávání přírody a její ochrana, les, 

pole, vodní zdroje, moře a tropický deštný prales, lidské sídlo-město-vesnice, kulturní 

krajina 

 voda, ovzduší a půda ochrana a co můžeme udělat my, ochrana biologických druhů, šetření 

energiemi 

 životní prostředí a zemědělství, životní prostředí a doprava, životní prostředí a průmysl, 

odpady a hospodaření s odpady 

 naše město, změny v přírodě, ochrana přírodních zdrojů 

 

 

 

MV - Mediální výchova 
 pěstování kritického přístupu k reklamě, nenechat se ovlivnit, hledání základního obsahu v 



textu, ve zprávě 

 různé typy sdělení, rozdíl mezi reklamou a pravdivou zprávou 

 rozdílné zprávy, texty pro děti, dospívající, dospělé, zprávy pro různé časopisy a noviny 

 rozvoj schopnosti mít a vyjádřit svůj názor, nenechat se ovlivňovat 

 vliv médií na život a chování člověka i společnosti, role filmu, televize v životě jednotlivce, 

rodiny, společnosti 

 správné vyjadřování, vhodná sdělení, tvorba mediálního sdělení 

 vytváření zpráv ve skupinách podle věku, komunikace a spolupráce v týmu, rozdělení úkolů 

 

 

3.6. Obsah a časový plán zájmového vzdělávání 
 

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ OBLASTI 

 
Jsou inspirovány kapitolou RVP pro první stupeň „Člověk a jeho svět“ 

Člověk a jeho svět 
1. Místo, kde žijeme 

 domov: okruh rodiny a jejích členů, organizace života rodiny, zdravé prostředí v rodině, 

posílení vztahů k rodině, výroba dárků pro členy rodiny, spolupráce s rodinou, Den matek 

 škola: vstup do školy, bezpečná cesta do školy, okolí školy, školní režim, vytvoření kladného 

vztahu ke škole 

 obec: důležité budovy v obci (ÚM, obchody, pošta, knihovna, doktor), doprava (didaktické 

hry s dopravními značkami, malování dopravních prostředků, soutěže s dopravní tématikou) 

 region: činnosti posilující vztah k místním tradicím (historie obce, lázně, …) 

 naše vlast: besedy o státních svátcích a významných dnech republiky, pojem vlastenectví-

národ, Praha-hlavní město a jeho památky 

 

2. Lidé kolem nás 

 soužití lidí: v rodině, v kolektivu třídy a družiny, v zaměstnání, na ulici, základní 

komunikace mezi lidmi, jiná kultura – etnika 

 chování mezi lidmi: pravidla slušného chování (pozdravení, seznamování, podávání ruky, 

žádost o pomoc, neskákání do řeči, umění sdělit poznatek, schopnost naslouchat, tolerance 

ve skupině, stolování), principy demokracie (řekni mi svůj názor - budu naslouchat, mám 

problém - vyslyš mě), základní společenské návyky (utvořit si základní dětskou představu o 

tom, co je dobře a co špatně, co se smí a co nesmí - nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci 

kolem sebe, neubližovat, neponižovat a neposmívat se druhým), odmítat nežádoucí 

společenské chování (lež, nespravedlnost, lhostejnost, agresivita), dodržovat pravidla her a 

jiných činností (hraj fair play) právo a spravedlnost: základní lidská práva a práva dětí, s tím 

související povinnosti 

 

3. Lidé a čas 

 správný režim dne při docházce do školy 

 správné využití volného času 

  aktivity podle ročních období 

 měření času, jak se mění lidé (prohlížení vlastních fotografií, vyprávění zajímavých příhod z 

našeho raného dětství), jak se učili naši rodiče, jak děti pomáhaly doma dříve a dnes 

 Vybavení domácností dříve a dnes, co se nosilo dříve a co teď? 

 

4. Rozmanitost přírody 

 tematické vycházky, pobyty v přírodě, pozorování změn 



 učit rozpoznávat činnost člověka v přírodě pozitivní i negativní, ohleduplné chování k 

přírodě, třídění a likvidace odpadů 

 práce s přírodním materiálem (využití přírodních materiálů ve výtvarné i pracovní činnosti)  

 práce s odbornou a populárně naučnou literaturou (atlasy, encyklopedie, klíče) 

 

5. Člověk a jeho zdraví 

 činnosti směřující k průběžné péči o osobní hygienu (návyky péče o pořádek a čistotu 

prostředí 

 udržování pořádku v osobních věcech a ve školních potřebách) 

 předcházení úrazům (jak vyhledat pomoc, hra s nácvikem telefonického volání, tísňové 

linky policie, hasičů, záchranné služby) 

 význam otužování 

 pohybové a tělovýchovné aktivity: sportovní hry, drobné pohybové a míčové hry, 

seznamovací hry a zábavy, hry na sněhu, pouštění draků, hraní kuliček, návštěvy a sledování 

sportovních soutěží, branné hry 

 lokomoční a jiné činnosti: chůze, běh, skoky a poskoky, hody, lezení 

 zdravotně zaměřené činnosti: vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení 

 smyslové a psychomotorické hry. 

 



4. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání 

 
Podmínky přijetí žáků do ŠD  

 Činnost ŠD je určena zejména žákům prvního stupně naší školy. 

 Volnočasové aktivity jsou založené převážně na dobrovolnosti účastníků. 

 Přihlašování a odhlašování žáků ze školní družiny je prováděno na základě písemných 

žádostí rodičů žáka. 

 Rodiče žáka vyplní zápisní lístek v prvním týdnu nového školního roku, případně i v jeho 

průběhu. 

 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

 ŠD je v provozu před začátkem vyučování a v odpoledních hodinách po jeho ukončení. 

 Provozní doba školní družiny 

            6,30 hod.  -   7,45 hod. (ranní provoz)  

            11,30 hod. -  16,00 hod. (odpolední provoz) 

 V průběhu zájmové činnosti jsou žáci rozděleni do tří oddělení. 

 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělení lze individuálně integrovat 

nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. 

 Činnost školní družiny i zájmových kroužků je ukončena k 30. 6. školního roku. 

 Rodiče žáky do školní družiny přihlašují odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku, 

kde prokazatelně informují o době příchodu a odchodu žáků ze školní družiny. 

 Pro přijetí žáků do školní družiny postupujeme podle vypracovaného kritéria pro přijímání 

žáků. 

 V případě příznivého počasí si rodiče vyzvednou děti buď do 13.00 hodin, nebo poté v 

14.00 hodin, aby nebyl narušen chod ŠD. 

 

Podmínky předčasného ukončení zájmového vzdělávání 
 Předčasně mohou ukončit docházku do školní družiny pouze zákonní zástupci dítěte a to 

písemnou formou. Na základě toho je žákovi ukončena docházka v třídní knize. Doklad o 

ukončení zájmového vzdělávání není vydáván. Na základě písemné žádosti rodičů je žák 

vyřazen písemně v třídní knize oddělení, které navštěvoval. 

 Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky uvedené na zápisovém lístku, 

pokud má dítě odejít s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče písemně! 

 
 

Podmínky pro činnost žáků se speciální vzdělávacími potřebami 

 
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění 

při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. 

Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity v oblasti 

jejich zájmu. 

 

Podpůrná opatření: 

 Individuální přístup podle stupně  a charakteru postižení. 

 Podpora pro žáka - tlumočník do českého znakového jazyka, přepisovatel pro neslyšící, 

průvodce pro orientaci v prostoru, osobní asistent nebo přítomnost další osoby. 

 Přizpůsobení organizace volnočasových aktivit, prostorového uspořádání, délka zájmové 

činnosti, střídání zájmových aktivit a odpočinku, uzpůsobení počtu žáků ve třídě nebo 

skupině……. 



5. Podmínky pro činnost zájmového vzdělávání 

 
5.1. Materiální podmínky 

 
Školní družiny se nachází v areálu základní školy. Školní družiny využívají pro své činnosti tři 

samostatné místnosti, které jsou propojeny mezi sebou průchodem, tyto místnosti jsou používány 

pouze pro činnost ŠD. Třetí místnost je v budově pro I.stupěň ZŠ. ŠD navštěvují žáci 1. - 5. 

ročníků. Ve ŠD pracují tři vychovatelky, družinu tvoří tři oddělení, která jsou věkově smíšená (např. 

l. - 3. ročník a 2. - 4. ročník). Žáci z 5. ročníku jsou děleni rovnoměrně mezi stávající oddělení. 

Prostory odpovídají hygienickým, bezpečnostním i estetickým kritériím. 

Účastníci zájmového vzdělávání se podílí na výzdobě svých oddělení a chodeb a prezentují zde 

výsledky své tvořivosti. 

Prostory ŠD tvoří tři samostatné místnosti různých rozměrů pro ranní a odpolední činnost a pro 

zájmové aktivity. Vybavení je přiměřené a je přizpůsobeno pro potřeby mimoškolních aktivit. Děti 

mají ve ŠD vlastní sociální zařízení. Ve ŠD je rozmanitý výběr ve velkém množství stolních 

společenských her, knih, stavebnicemi, hračkami, výtvarnými potřebami, televizí, DVD 

přehrávačem, X-boxem, CD přehrávačem, stavebními kostkami a dětskými časopisy, které škola 

odebírá. Vybavení hračkami a pomůckami je průběžně doplňováno.  

K tělovýchovným činnostem je využívána v blízkosti zřízená tělocvična, sportovní hala, která se 

nachází v blízkosti školy. Při příznivém počasí je využíváno sportovní hřiště náležící k budovám 

školy. Tyto prostory jsou využívány k míčovým hrám a dalším sportovním aktivitám. K upevňování 

základů rodinné výchovy a správných stravovacích návyků jsou využívány prostory školní jídelny, 

případně cvičná kuchyňka.  

 

 

5.2. Personální podmínky 

 

Personální a pedagogické zajištění 

 
Ve ŠD pracují tři vychovatelky, které splňují požadavky na předepsanou odbornou způsobilost, 

jednají v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovně 

vzdělávací činnosti ve školní družině. 

Vychovatelky se zúčastňují akreditovaných kurzů a využívají samostudium k vlastnímu 

rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD. 

V případě onemocnění učitele jsou vychovatelky schopny jej zastoupit ve vyučování. 

 

Profil vychovatelky: 

 má vřelý vztah k žákům a dokáže ho projevovat, 

 umí vytvořit příznivé sociální klima, 

 umí vést různé zájmové aktivity přiměřené věku účastníků, 

 umí vzbuzovat zájem o zájmovou činnost, 

 podporuje rozvoj žáků, jejich pozitivní stránku osobnosti a zdravé sebevědomí, 

 má právní vědomí, 

 zná bezpečnostní předpisy pro práci v zájmovém vzdělávání, 

 je iniciátorem a průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje, navozuje přímo nebo 

nepřímo, řídí a hodnotí, 

 probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, 

 během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence důležité nejen pro učení, 

ale i pro další rozvoj žáků, 



 má zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být sama sebou, přizpůsobit se životu v 

sociální skupině, 

 odborné pedagogické vzdělání, vysokoškolské, střední s maturitou se zaměřením na 

vychovatelství, 

 povinností vychovatele je dále se sám sebevzdělávat, a to buď v akreditovaných kurzech, 

nebo samostudiem. 

 

 

5.3. Ekonomické podmínky 
 

Příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině činí 

120,- Kč měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky 

sourozenců do školní družiny. 

Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok, je splatná předem a to zpravidla do 20. dne 

stávajícího měsíce.  Platby přijímá vedoucí vychovatelka v hotovosti buď od rodičů, nebo 

samotných žáků ŠD (o zaplacení vydává pokladní stvrzenky). Vedoucí vychovatelka pravidelně 

kontroluje placení úhrady v součinnosti s ekonomkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s 

placením, jedná s nimi. 

Další podmínky úplaty viz vnitřní řád ŠD. 

 

Ve ŠD se vede tato dokumentace: 
 

a) evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro pravidelnou docházku do ŠD, jejichž, součástí 

je sdělení rodičů o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte) 

b) třídní knihy jednotlivých oddělení, docházkový sešit 

c) celoroční plán činnosti 

d) vnitřní řád ŠD, rozvrh činnosti 

e) kniha úrazů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
 

 Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a 

bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, 

je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých 

schopností a možností zabránit vzniku škody. 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým 

pracovníkem. 

 Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo školní družinu tak, aby 

neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo 

činnost zdržovat se v prostorách školní družiny, pokud nad nimi není vykonáván dozor 

způsobilou osobou. 

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině nebo 

mimo školní družinu při akci pořádané školní družinou žáci hlásí ihned vychovatelce nebo 

pedagogickému dozoru. 

 Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního 

roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede 

vychovatelka záznam do třídní knihy. 

 Všichni zaměstnanci školní dužiny jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým 

potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 

vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a 

bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je 

jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých 

schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě 

náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče 

postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v 

doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské 

knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno 

ošetřujícího lékaře. 

 Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. 

Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané 

formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem 

nebo který se o něm dověděl první. 

 Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školní družiny nesmí žáky v době dané rozvrhem 

činnosti ŠD bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je 

samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti školní 

družiny. 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje školní družina vždy jedním zaměstnancem – pedagogickým 

pracovníkem. 

 Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji 

činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se 

příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o 

poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. 



7. Evaluace 
 

Evaluace práce školní družiny a jejího ŠVP se zabývá: 

 činností družiny jako specifického školského zařízení, 

 prací jednotlivých oddělení družiny, 

 působením činností a vychovatelek na jednotlivé žáky. 

 

Hodnotící kritéria: 

 podmínky činnosti, 

 organizace činnosti, 

 zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, 

 činnost vychovatelky, 

 jednání se žáky, 

 způsob komunikace, 

 navozování tvůrčí atmosféry, 

 pestrost volených činností, 

 zvládání tzv. režimových momentů - přechody, převlékání, sebeobslužné činnosti, 

hygienické návyky žáků apod.), 

 personální stav ŠD a úroveň dalšího vzdělávání vychovatelek, 

 funkčnost závěrečného hodnocení činností. 

 

Hodnocení: 

 hospitační činnost, jedenkrát ročně ve výroční zprávě a vlastním hodnocení školy. 

 



8. Vnitřní řád školní družiny 

 
Základní škola O. Březiny Počátky, okres Pelhřimov, příspěvková organizace 

se sídlem Komenského sady 387, Počátky 394 64  

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část:  4. VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 

Č. j.: ZŠ Poč.182/2014 

Vypracoval: K. Randlíková, vedoucí vychovatelka  

Schválil: J. Blažíček, ředitel školy  

 

Pedagogická rada projednala dne 1. 9. 2014 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2014 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 

 

 

     

 

Obecná ustanovení 

Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví 

režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. 

Seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

 

 

Poslání školní družiny 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 

v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která jí odlišují od 

školního vyučování. Rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny 

– střídání klidných a pohybově náročných činností, práce a odpočinku. Režim musí vytvářet dobré 

podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i 

potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich věkové zvláštnosti. 

Ve ŠD se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné, společensky 

prospěšné a probíhá příprava na vyučování. 

Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 

 

 



Organizace činnosti 

Provozní doba školní družiny 

 

               6,30 hod.  -    7,45 hod.              (ranní provoz) 

             11,30 hod.  -  16,00 hod.              (odpolední provoz) 

Ukončení provozu ŠD se zvolí podle místních podmínek a požadavků ze strany rodičů. Při 

nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka telefonicky informuje rodiče žáka nebo 

osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. 

 

Činnost školní družiny probíhá v učebnách č. 1, č. 16  a č. 40. 

 

Oddělení se naplňují do počtu 30 účastníků při běžné činnosti v místnostech ŠD, vycházkách po 

běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem. 

 

Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud ostatní třídy 

končí později, předá děti vychovatelce do ŠD učitelka, která vyučovala poslední hodinu. 

 

Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činností schvaluje ředitel školy. 

 

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování 

formou činností: 

 

a) odpočinková – má odstranit únavu. Zařazuje se nejčastěji po obědě, ale i ráno pro žáky, 

kteří brzo vstávají. Jde o četbu, klidové hry a klidné zájmové činnosti. 

b) rekreační – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní. Hry a spontánní 

činnosti mohou být rušnější. 

c) zájmová – rozvíjí osobnost žáka, umožňuje seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností 

(Vv, Pč, Tv aj.). 

d) příprava na vyučování – není povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích 

úkolů (pouze se souhlasem rodičů, vychovatelka žákům neopravuje) nebo zábavné 

procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování poznatků při 

vycházkách a dalších činnostech. 

e) příležitostná – cca 2x ročně 

f) Získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, 

poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

 

Před každými prázdninami jsou žáci ŠD s dostatečným předstihem informováni o provozu ve ŠD 

(webové stránky školy www.zspocatky.cz, vývěsní skříňka určená pro rodiče). V případě zájmu se 

žáci přihlašují u vedoucí vychovatelky osobně nebo na emailovou adresu druzina@zspocatky.cz. 

Provoz ŠD o prázdninách není zajištěn, pokud je počet přihlášených žáků nižší než 10. 

Nárok na provoz ŠD (docházku) o prázdninách mají:  

 děti, které jsou přihlášeni k pravidelné docházce do ŠD od začátku školního roku 

(navštěvují ŠD celý týden : pondělí – pátek, ráno – odpoledne) 

  děti, které v průběhu školního roku přestoupí na naši ZŠ z jiné školy a jsou přihlášeny 

k pravidelné docházce do ŠD. 

Při docházce do ŠD o prázdninách si obědy ve ŠJ zajistí každý účastník sám. 

 

 



 

 

Ve ŠD se vede tato dokumentace: 

 

a) evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro pravidelnou docházku do ŠD, jejichž součástí 

je sdělení rodičů o rozsahu docházky a způsobu odchodu dítěte) 

b) třídní knihy jednotlivých oddělení, docházkový sešit 

c) celoroční plán činnosti 

d) vnitřní řád ŠD, rozvrh činnosti 

e) kniha úrazů 

 

 

Ve ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a 

odhlašování žáků, vybírá poplatky, předává informace rodičům. 

Úplata činí 120,- Kč a je splatná předem a to zpravidla do 20. dne toho měsíce, bez ohledu na 

počet dnů, v nichž dítě bude docházet do ŠD a to i v případě, že bude dítě dlouhodobě nemocné, 

ale bude k docházce do ŠD přihlášeno. Platby přijímá vedoucí vychovatelka v hotovosti buď od 

rodičů, nebo samotných žáků ŠD (o zaplacení vydává pokladní stvrzenky). Pravidelně kontroluje 

placení úhrady v součinnosti s rozpočtářkou školy. 

 

Přihlašování a odhlašování žáků ŠD: 

 Ve školní družině je určena ředitelem školy vedoucí vychovatelka, jako vedoucí pracovník, 

který řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců. Zajišťuje přihlašování a 

odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a 

stížností. 

 Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů 

žáka.  

 O zařazení dětí do školní družiny na základě daných kritérií o přijetí rozhoduje ředitel 

školy ve spolupráci s vedoucí vychovatelkou. Pokud se bude dítě nevhodně chovat ve ŠD, 

(agresivní chování – slovní nebo fyzické útoky směřující na další děti, nebo sexuální 

obtěžování, opakované neuposlechnutí příkazů vychovatelek, které se budou konzultovat 

s rodiči) bude z docházky do ŠD vyloučeno. 

 Pro děti, nepřijaté do ŠD, bude zajištěn každodenní dozor v učebně č. 17 od 7.00 hodin do 

7.40 hodin z řad pedagogů. 

 Termín odevzdání přihlášek vychovatelkám ve ŠD je do 7. 9. příslušného školního roku! 

 Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s Řádem 

školní družiny a s touto směrnicí. 

 Rodiče jsou povinni pro přihlášení dítěte k docházce do školní družiny odevzdat vyplněný 

zápisní lístek z obou stran. Bez vyplněných odchodů dítěte na zadní straně zápisního lístku 

není možné dítě z docházky uvolnit. 

 Děti budou do ŠD přijímány podle těchto kritérií: 

 žáci 1. tříd (bez dalších rozhodujících kritérií pro přijetí dítěte do ŠD, pouze za 

předpokladu odevzdané přihlášky v řádném termínu) 

  žáci 2. tříd, žáci 3. tříd, - vždy mají přednost děti z nižších ročníků (2. třída, poté 

3.třída)       +    upřednostněni jsou: 



* děti, které do ZŠ dojíždějí 

* navštěvují ŠD celý týden (pondělí – pátek, ráno – odpoledne) 

* děti rodičů, kteří docházejí do zaměstnání 

 žáci 4. třídy – vždy mají přednost: 

* děti, které do ZŠ dojíždějí 

* navštěvují ŠD celý týden (pondělí – pátek, ráno – odpoledne) 

* děti rodičů, kteří docházejí do zaměstnání 

  žáci 5. třídy do zaplnění kapacity ŠD – vždy mají přednost: 

* děti, které do ZŠ dojíždějí 

* navštěvují ŠD celý týden (pondělí – pátek, ráno – odpoledne) 

* děti rodičů, kteří docházejí do zaměstnání 

 Bude-li naplněna kapacita ŠD dle těchto kritérií, nelze přijmout další děti k docházce do 

ŠD. 

 Pokud bude počet přihlášených dětí k docházce do ŠD v řádném termínu přesahující její 

kapacitu, budou rodiče dětí, které nebudou k docházce do ŠD přijaty, písemně vyrozuměni. 

 Při písemném odhlášení dítěte z docházky do ŠD budou přijaty další děti na základě 

písemné žádosti rodičů k docházce do ŠD. Rozhodující bude termín žádosti. 

 Rodiče jsou povinni hlásit změny v docházce dětí do školní družiny a vyplnit tuto 

skutečnost na zápisní lístek, který je uložen v příslušném oddělení. Taktéž musí nahlásit 

docházku svých dětí do  mimoškolních zájmových kroužků. Rodiče přebírají 

zodpovědnost za své dítě od odchodu dítěte na zájmový kroužek až po dobu jeho 

návratu do školní družiny. 

 Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky uvedené na zápisovém lístku, 

pokud má dítě odejít s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče písemně. 

 

 

Práva a povinnosti rodičů: 

 

 Mají právo informovat se na chování a prospěch svého dítěte. 

 Mají právo vznášet připomínky a podněty k práci školy a vychovatelek u vedoucí 

vychovatelky, nebo u ředitele školy. 

 Mají právo své dítě písemně odhlásit z docházky do ŠD. 

 V zájmu bezpečnosti dítěte jsou rodiče povinni hlásit jakoukoli změnu v docházce do ŠD, 

taktéž jakoukoliv změnu zdravotního stavu dítěte. 

 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Odchod žáka před stanovenou dobou je 

možný pouze na základě písemné omluvy rodičů. 

 

 



Práva a povinnosti žáků: 

 

 Řádně docházet do zařízení školní družiny. 

 Dodržovat vnitřní řád školní družiny, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byly seznámeny. 

 Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školní družiny vydané v souladu s 

právními předpisy nebo vnitřním řádem školní družiny. 

 Odchod žáka ze ŠD (do šatny, na WC) vždy oznámí pedagogickému pracovníkovi. 

 Žáci zařazeni do ŠD mají právo účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. 

tematických akcí zajišťovaných ŠD. 

 Žák má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které podporují 

jeho duchovní, morální a sociální rozvoj. Má právo na ochranu před informacemi, které 

škodí jeho morálnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku. 

 Žák má právo na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor 

musí vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporují zásadám slušnosti a dobrého 

občanského soužití. Jeho názorům musí být dána náležitá váha. 

 Žák má právo na klidnou, pohodovou a přátelskou atmosféru.  

 Žák má právo na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech. Na odpočinek, hru a 

oddechové činnosti odpovídající jejich věku. 

 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do 

soukromého života a poškozování pověsti a cti. 

 Informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by měly vliv na průběh vzdělávacích činností ŠD. 

 Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem. 

 Oznamovat školní družině údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné 

pro průběh činností nebo bezpečnosti žáka a změny v těchto údajích. 

  Žák se ve školní družině se chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů 

pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje řád školy. Chová se tak, aby neohrozil 

zdraví svoje, ani jiných osob. 

 Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná v rozsahu docházky uvedené v 

zápisním lístku. Odhlásit ho mohou zákonní zástupci k prvnímu dni následujícího měsíce. 

 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. 

 Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. 

Při úmyslném poškození her, hraček je na rodičích požadována oprava, případně 

zakoupení nové.  

 Žák nenosí do školní družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit 

zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Za cenné předměty jako šperky a mobilní 

telefony si každý žák ručí sám. Na pokyn vychovatelky mohou po stanovenou dobu tyto 

předměty předat do úschovy a vychovatelka zajistí jejich bezpečnost. 

 Je povinen ohlásit každý úraz pedagogickému pracovníkovi. V případě úrazu zajistí 

vychovatelka první pomoc žákovi, u vážného poranění lékařské ošetření. Oznámí úraz 

zákonnému zástupci žáka, zapíše úraz do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu.  

 Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí budovu bez 

vědomí vychovatelek. 



  Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a 

zdraví škodlivých látek). 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: 

 

 Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo školní družinu tak, aby 

neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno v době mimo 

činnost zdržovat se v prostorách školní družiny, pokud nad nimi není vykonáván dozor 

způsobilou osobou. 

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině nebo 

mimo školní družinu při akci pořádané školní družinou žáci hlásí ihned vychovatelce nebo 

pedagogickému dozoru. 

 Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního 

roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede 

vychovatelka záznam do třídní knihy. 

 Všichni zaměstnanci školní dužiny jsou povinni přihlížet k základním fyziologickým 

potřebám dětí a žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení 

vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a 

bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je 

jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých 

schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě 

náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče 

postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v 

doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské 

knížce tyto údaje: adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno 

ošetřujícího lékaře. 

 Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. 

Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané 

formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem 

nebo který se o něm dověděl první. 

 Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školní družiny nesmí žáky v době dané rozvrhem 

činnosti ŠD bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je 

samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti školní 

družiny. 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje školní družina vždy jedním zaměstnancem – pedagogickým 

pracovníkem. 

 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a 

na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se 

vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému 

došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. 

 Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji 

činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se 



příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o 

poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. 

 

 

 

Závěrečné ustanovení: 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen  

zaměstnanec - vedoucí vychovatelka školní družiny. 

2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí 

skartačním řádem školy. 

3. Řád školní družiny nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním. 

4. Řád školní družiny nabývá účinnosti dnem:  

 

 

V Počátkách dne: 

 

 

 

     Mgr. Kamila Randlíková                                                     Mgr. Jaroslav Blažíček 

        vedoucí vychovatelka                                                                ředitel ZŠ 



Přílohy 
 

Vzdělávací  oblast   :  Člověk a jeho zdraví 
 

Vyučovací  předmět   :  Školní družina 
 

Ročník   : I.- III. Oddělení 
 

  
Školní družina 

I.- III. 

Oddělení 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - osvojuje si kolektivní projev 

 - zapojuje se do diskuze 

 - respektuje názory druhých 

 - spolupracuje ve skupině 

 - umí poskytnout pomoc nebo o ni 

při řešení problému požádá 

 - vytváří si pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - umí říci ne nevhodným nabídkám 

 - dodržuje pravidla slušného 

chování 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

Žijeme v bezpečném světě? 

 - povídáme si o každodenních 

malých problémech, které na nás 

doma a venku číhají, ale i o 

nebezpečných situacích během 

pobytu venku, ve škole nebo i 

doma 

 - čteme pohádky a příběhy na 

dané téma 

 - učíme se důležitá telefonní 

čísla 

 - sestavujeme seznam zásad 

bezpečného chování ve ŠD, doma 

i na ulici 

                 

OSV Osobnostní sociální 

výchova – sociální rozvoj 

 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - dodržuje hygienické návyky 

 - osvojuje si kolektivní projev 

 - zapojuje se do diskuse 

 - respektuje názory druhých 

 - spolupracuje ve skupině 

 - umí poskytnout pomoc nebo o ni 

při řešení problému požádá 

 - vytváří si pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - dodržuje pravidla slušného 

chování 

        

Pečujeme o své zdraví.   

 - vyprávíme si o vlastních 

zážitcích s nemocemi, zraněními 

 - povídáme si, proč k těmto 

zraněním, nemocem zřejmě 

došlo, hovoříme o tom, jak 

zabránit nebo předejít různým 

nemocem a zraněním 

 - povídáme si o zdravotní 

prevenci, dodržujeme hygienické 

návyky, pitný režim 

 - hrajeme hry: "u doktora, co 

uděláš, když......." 

 - dodržujeme zásady bezpečnosti 

při činnostech ve ŠD 

 - besedujeme o tělesně 

postižených 

                    

OSV Osobnostní sociální 

výchova – osobnostní rozvoj 



 - zhodnocení výsledků svých 

činností 

 - umožnění zažít každému dítěti 

úspěch 

 - vedení k ohleduplnosti 

 - respektování pravidel a názorů 

druhých 

 - spolupráce ve skupině 

 - dodržujeme pravidla slušného 

chování 

 - možnost výběru činnosti dle 

vlastního zájmu dítěte 

 - přispívá k rozvoji tělesné 

zdatnosti, otužování a sportovního 

chování 

Hýbeme se pro zdraví. 

 - seznámíme se s pravidly 

pohybových a míčových her, s 

bezpečnostními opatřeními 

během těchto her 

 - na vycházkách, školním hřišti 

hrajeme pohybové a míčové hry 

 - při nepříznivém počasí cvičíme 

v tělocvičně: cvičíme na nářadí, 

hrajeme soutěživé hry 

 - pořádáme sportovní soutěže, v 

družstvech, skoku z místa, v 

běhu..... 

 - hrajeme silové a úkolové hry 

                      

EV Environmentální výchova 

 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - dodržuje hygienické návyky 

 - osvojuje si kolektivní projev 

 - zapojuje se do diskuze 

 - respektuje názory druhých 

 - spolupracuje ve skupině 

 - umí poskytnout pomoc nebo o ni 

při řešení problému požádá 

 - vytváří si pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - dodržuje pravidla slušného 

chování 

 - utváří si představu o lidském 

organismu 

Jak funguje lidské tělo? 

 - v encyklopediích hledáme 

obrázky lidského těla, 

seznamujeme se s jednotlivými 

částmi 

 - kreslíme obrys našeho těla, 

dokreslujeme orgány, oblékáme 

naše tělo (papírová koláž) 

 - povídáme si o smyslech, 

hrajeme hru: "poznáváme všemi 

smysly" 

 - z knihy "Člověk" čteme 

zábavná fakta a zajímavosti  

                    

  



 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - dodržuje hygienické návyky 

 - osvojuje si kolektivní projev 

 - zapojuje se do diskuze 

 - respektuje názory druhých 

 - spolupracuje ve skupině 

 - seznamuje se se zásadami zdravé 

výživy 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

 - rozeznává zdravou a nezdravou 

stravu 

Jíme zdravě?   

 - povídáme si o oblíbených 

jídlech, co se doma nejčastěji 

vaří, jak potraviny nakupujeme 

 - vytváříme talíř 

nejoblíbenějšího jídla - koláž 

malba 

 - jmenujeme zdraví prospěšné a 

škodlivé potraviny, sjednotíme 

žebříček zdravých potravin 

 - povídáme si o vitamínech, 

čteme pohádku, vyrábíme 

panáčka Vitamínů 

 - hrajeme smyslové a pohybové 

hry 

 - vyrábíme postavičky z 

odpadního materiálu 

 - čteme si pohádky: "Jak pejsek s 

kočičkou pekli dort, Otesánek" - 

hledáme poučení 

 - vliv reklamy na naše stravování    

                     

MV Mediální výchova 

 



 

Vzdělávací  oblast   :  Lidé kolem nás 
 

Vyučovací  předmět   :  Školní družina 
 

Ročník   : I. - III.  Oddělení 
 

  
Školní 

družina 

I. - III.  

Oddělení 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 - dítě rozpoznává vhodné a nevhodné 

chování 

 - vnímá problémové situace, rozpozná 

problémy a hledá vhodné řešení 

 - komunikuje na odpovídající úrovni 

 - osvojuje si kolektivní projev 

 - zapojuje se do diskuze 

 - respektuje názory druhých 

 - spolupracuje ve skupině 

 - umí poskytnout pomoc nebo o ni při 

řešení problému požádá 

 - upevňování zásad slušného chování  

Základy společenského chování. 

 - povídáme si o slušném chování - 

používáme slova: prosím, děkuji, učíme 

se jak koho zdravíme 

 - na základě znalostí hrajeme 

didaktické hry: požádáme o radu, 

pozdravy, jak se chováme v obchodě, u 

lékaře, ve škole… 

 - hrajeme, jak se správně zachovat a jak 

ne 

 - malujeme protiklady 

 - ve dvojicích ukazuje, jak se k sobě 

správně chovat 

 - povídáme si o nespraveném chování 

ve škole, ale i chování dospělých, 

důvody, proč se tak chovají (problémy, 

pocit méněcennosti, drogy, šikana....) 

 - besedujeme na téma drogy, šikana, 

krádež, kouření, týrání....děti říkají své 

názory, povídáme si o tom, jaké jsou 

postihy, jak by je děti trestaly samy 

 - vytváříme nástěnku - obrázky, fotky, 

příběhy, čísla linek důvěry, policie, 

hasiči, záchranná služba 

povídáme si o tom, kdo se s čím setkal  

OSV Osobnostní 

sociální výchova 



 - dítě rozpoznává vhodné a nevhodné 

chování 

 - vnímá problémové situace, rozpozná 

problémy a hledá vhodné řešení 

 - komunikuje na odpovídající úrovni 

 - zapojuje se do diskuze 

 - respektuje názory druhých 

 - umí poskytnout pomoc nebo o ni při 

řešení problému požádá 

 - upevňování zásad slušného chování 

 - nahlédnutí do odlišného způsobu 

života 

 - tolerance lidí s postižením 

Nejsme tu jenom my, zdraví..... 

 - besedujeme na téma "handicap", jaké 

známe, kdo se s čím setkal, co tito lidé 

umí, nebo naopak v čem potřebují 

pomoci a jak tím můžeme tuto pomoc 

poskytnout 

 - hrajeme celodenní didaktické hry 

zaměřené na různé druhy postižení - 

zrakově postižení(šátky) - píšeme, 

používáme další smysly, zkoušíme 

sebeobsluhu apod. 

VDO Výchova 

demokratického 

občana 

 - dítě si osvojuje základy postupů při 

krizových situacích 

 - rozvíjení slovní zásoby a 

vyjadřovacích schopností 

zapojení do diskuze 

 - umí poskytnout pomoc nebo o ni při 

řešení problému požádá 

Situace hromadného ohrožení. 

 - povídáme si o požárech, jejich 

nebezpečí, jak vznikají, jak se jim 

vyhnout (nebrat sirky, zapalovač, 

pyrotechniku, nesázet nic do ohně), jak 

reagovat při vzniku 

 - besedujeme o první pomoci - obrázky, 

brožury 

 - hrajeme dramatické hry - na lékaře, na 

hasiče.... 

 - vyrábíme si z různých krabiček auta 

hasičů, policie, sanitky s čísly telefonů 

 - na nástěnku heslovitě vypíšeme, jak 

postupovat při vzniku krizových situací 

- požáru, zavolání lékařské pohotovosti.. 

 - volnou technikou vytváříme výkresy 

k danému tématu 

  



 - dítě využívá získané znalosti k 

vytváření představ o svém oblíbeném 

povolání 

 - respektuje názory druhých 

 - dítě si osvojuje a s pomocí zvládá 

různé výtvarné techniky 

Povolání.  

 - povídáme si o povolání, která známe, 

čím bychom chtěli být a proč 

 - napíšeme si různá povolání a 

připisujeme k nim klady a zápory 

 - malujeme, čím bychom chtěli být 

 - vytváříme koláž různých povolání 

 - hrajeme "Pantomimu" - kdo jsem - 

odpovědi ANO - NE, dovtípit se daného 

povolání 

 - soutěž v družstvech - napíšeme si 3 - 

5 slov, z kterých poznáme povolání 

(např. RECEPT - JEHLA - BARVA) 

  

 - uvědomění si důležitosti jednotlivých 

svátků 

 - dítě rozpoznává vhodné a nevhodné 

chování 

 - vnímá problémové situace, rozpozná 

problémy a hledá vhodné řešení 

 - komunikuje na odpovídající úrovni 

 - zapojuje se do diskuze 

 - respektuje názory druhých 

 - upevňování zásad slušného chování 

 - nahlédnutí do odlišného způsobu 

života - od každodenního stereotypu 

 - zážitková pedagogika 

Slavíme........................ 

 - Den matek - povídáme si o roli 

maminek v životě dětí 

 - malujeme svoji maminku 

 - vyrábíme dárečky pro maminky a 

výzdobu na besídku 

 - pořádáme besídku 

 - Mezinárodní den dětí - povídáme si o 

životě dětí v různých zemích, jak se liší 

 - pořádáme oslavu MDD - soutěže, 

stanoviště, odměny 

 - rozloučení se školním rokem - 

povídáme si, jak budeme trávit 

prázdniny 

 - mimořádné akce mimo budovu školy: 

zábavné odpoledni plné her a soutěží + 

nocleh 

 

 

   

                   

MKV Multikulturní 

výchova 

 



 

Vzdělávací  oblast   :  Rozmanitosti přírody 
 

Vyučovací  předmět   :  Školní družina 
 

Ročník   : I. - III. Oddělení 
 

  
Školní družina 

I. - III. 

Oddělení 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - seznámení s problematikou hvězdné 

soustavy 

 - dítě si utváří představy o naší planetě 

 - spolupráce ve skupině 

 - respektuje názory druhých 

 - dodržuje pravidla slušného chování 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

Země a vesmír kolem ní 

 - v encyklopediích a na internetu 

hledáme snímky sluneční soustavy, 

povídáme si o planetách 

 - vyprávíme si o podmínkách pro život 

na Zemi 

 - čteme si pohádky o Slunci, Měsíci, 

hvězdách 

 - výtvarnými technikami vyrábíme 

plošné a prostorové práce k tématu 

 - povídáme si o mimozemském životě, 

zda je možný, malujeme, jak si 

představujeme mimozemšťana, 

pojmenováváme jej 

  

 - utváření pozitivního vztahu k přírodě 

 - poznávání a ochrana přírody 

 - spolupráce ve skupině 

 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - respektuje názory druhých 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

 - dodržuje pravidla slušného chování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana přírody 

 - povídáme si, co pro nás znamená 

příroda a prostředí kolem nás, jak 

můžeme ovlivnit životní prostředí 

 - vysvětlujeme si, jak člověk poškozuje 

přírodu a jak tomu zabráníme 

 - besedujeme na téma: "Jak mohu 

pomoci při ochraně přírody kolem nás?" 

 - na vycházce si ukazujeme správná a 

špatná řešení v oblasti ekologie 

(skládky, odpadky, třídění odpadu) 

 - povídáme si o důležitosti vody pro 

život 

 - udržujeme čistotu v okolí školy, 

třídíme odpad (plasty, papír) 

EMV 

Environmentální 

výchova 



 

 - vytváříme si pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

 - dodržuje pravidla slušného chování 

 - umí poskytnout radu, pomoc, nebo o 

ni při řešení problému požádá 

 - spolupracuje ve skupině 

 - dodržuje pravidla slušného chování 

 - vede děti k ohleduplnosti 

Jaro 

 - povídáme si o přírodě na jaře (změny, 

barvy, rostliny, živočichové) 

 - čteme si pohádky, příběhy, básničky o 

jaru 

 - pořádáme tematické vycházky do 

různých lokalit (les, louka, řeka, 

zahrada) 

 - různými výtvarnými technikami 

(malbou, kresbou, koláží, kašírováním, 

mozaikou) a za pomocí různých 

přírodnin vytváříme prostorové a plošné 

práce na jarní téma 

 - pečujeme o pokojové rostliny 

 - v encyklopediích hledáme méně 

známé živočichy, seznamujeme se s 

nimi 

  



 - umožnění zhodnocení jejich činnosti 

 - upevňování zásad slušného chování 

 - bezpečnost při činnostech o 

prázdninách 

 - spolupracuje ve skupině 

 - zapojuje se do diskuze 

 - vytváří si pozitivní představu o 

efektivním využití svého volného času 

 - dodržuje pravidla slušného chování 

Léto 

 - charakterizujeme období léta, 

povídáme si o změnách v přírodě 

(teplota, barvy, květiny, dozrávání 

plodů, žně) 

 - povídáme si o prázdninových plánech 

 - pořádáme vycházky do různých 

lokalit 

 - čteme si o letních pranostikách, 

hrajeme hádankářskou soutěž 

 - hrajeme pohybové a smyslové hry s 

letní tématikou 

 - různými výtvarnými technikami 

vytváříme plošné a prostorové práce s 

letní tematikou, zdobíme prostory ŠD, 

chodby školy. 

  

 - spolupráce ve skupině 

 - efektivní využití volného času 

 - zapojuje se do diskuze 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

 - dodržuje pravidla slušného chování 

 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - zážitková pedagogika 

Podzim 

 - povídáme si o změnách příroda na 

podzim (počasí, barvy, příprava na 

zimu, plody) 

 - pořádáme tematické vycházky do 

různých lokalit 

 - sbíráme přírodniny pro využití ve 

výtvarných pracích 

 - vyrábíme prostorové a plošné práce s 

podzimní tématikou 

 - seznamujeme se s podzimními 

pranostikami 

 - hrajeme pohybové a smyslové hry s 

podzimní tématikou 

 - čteme si podzimní pohádky, příběhy o 

lese 

 - soutěžíme o nejlepšího a 

nejoriginálnějšího draka 

  



 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - seznámení s problematikou hvězdné 

soustavy 

 - dítě si utváří představy o naší planetě 

 - spolupráce ve skupině 

 - respektuje názory druhých 

 - dodržuje pravidla slušného chování 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

 - pobyt dětí v zimní přírodě 

Zima 

 - povídáme si o změnách v přírodě 

(počasí, barvy, život zvěře, ptactva) 

 - čteme si pohádky, básničky, hádanky 

o zimě 

 - pořádáme vycházky do různých 

lokalit 

 - strojíme stromek pro zvěř a ptactvo 

 - hrajeme pohybové a smyslové hry na 

zimní téma 

 - vyrábíme prostorové a plošné práce se 

zimní tématikou 

EMV 

Environmentální 

výchova 

 



 

Vzdělávací  oblast   :  Lidé a čas 
 

Vyučovací  předmět   :  Školní družina 
 

Ročník   : I. - III. Oddělení 
 

  
Školní družina 

I. - III. 

Oddělení 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 - seznámení dětí s významnými 

osobnostmi Pelhřimovského okresu, 

kraje Vysočina 

 - spolupráce ve skupině 

 - kultivovanost projevu 

 - vedení dětí k ohleduplnosti 

 - zhodnocení přínosu významných 

osobností pro náš život 

Významní rodáci. 

 - povídáme si o známých rodácích v 

našem městě a přilehlém okolí (Ignác 

Jebavý, Otokar Březina, Josef 

Dvořák…) 

 - pořádáme tématikou vycházku k 

budovám, které se vážou k tomuto 

tématu 

 - čteme z děl známých osobností 

 - povídáme si o filmech s Josefem 

Dvořákem 

 - povídáme si o známých osobnostech v 

kraji Vysočina 

 

 

  

MV Mediální 

výchova 

VEGS Výchova k 

myšlení v 

evropských a 

globálních 

souvislostech 

 - seznámení dětí s významnými 

naučnými stezkami v jejich okolí 

 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - zapojuje se do diskuze 

 - seznámení dětí s informačními 

prostředky 

Naučná stezka cestou starých 

soukenických mistrů počáteckých. 

 - začátek stezky u Valchovské cesty - 

konec stezky u studánky sv. Ludmily 

 - kostel Božího těla, hřbitov, kostnice 

 - Valchovská cesta 

 - Počátecká valcha 

 - pramen sv. Ludmily 

  



 - seznámení dětí s informačními 

prostředky 

 - seznámení dětí s různými výtvarnými 

technikami - pomoc, je-li třeba 

 - dítě si vytváří pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - osvojuje si kolektivní projev 

 - spolupráce ve skupině 

 - možnost výběru činnosti dle vlastního 

zájmu dítěte 

 - možnost zažití úspěchu 

Slavíme Velikonoce 

 - čteme si o historickém původu 

Velikonoc (průběh, symbolika) 

 - na internetu hledáme velikonoční 

zvyky v jiných zemích 

 - povídáme si, jaké zvyky dodržujeme 

doma 

 - různými výtvarnými technikami 

(malba, kresba, kašírování, mozaika, 

dekupáž, koláž) vyrábíme plošné a 

prostorové práce vztahující se k 

Velikonocům 

 - zdobíme ŠD a chodby školy 

 - čteme si velikonoční příběhy, 

pohádky, hádanky 

 - hrajeme pohybové hry  

MV Mediální 

výchova 

 - upevňování duchovních hodnot 

Vánoc 

 - umožnění dětem zhodnocení jejich 

činnosti 

 - zadány úkoly, při kterých děti 

spolupracují a v případě potřeby si v 

činnostech pomáhají 

 - vedení dětí k ohleduplnosti 

 - vytváří si pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - zapojuje se do diskuze 

 - respektuje názory druhých 

 - osvojení si různých výtvarných a 

pracovních technik 

Vánoční čas 

 - vysvětlujeme si počátek oslav Vánoc, 

vyprávíme si o Adventu 

 - čteme si o svátcích během Adventu, 

dodržujeme některé zvyky (sv. Barbora, 

sv. Mikuláš) 

 - z přírodnin vyrábíme adventní 

věnečky na dveře 

 - na internetu hledáme, jak tráví 

Vánoce lidé z různých zemí 

 - vyrábíme zvykoslovné předměty 

(svícny, výrobky k výzdobě družiny, 

dětem domů) 

 - posloucháme a zpíváme vánoční 

koledy a písničky se zemní tematikou 

 - pořádáme vánoční besídku 

 - besedujeme o zážitcích z Vánoc 

(dodržování tradic, atmosféra, splnění 

přání) 

 - čteme si vánoční příběhy, hledáme 

poučení 

MKV 

Multikulturní 

výchova 



 - seznámení dětí s informačními 

prostředky 

 - seznámení dětí s různými výtvarnými 

technikami - pomoc, je-li třeba 

 - dítě si vytváří pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - osvojuje si kolektivní projev 

 - spolupráce ve skupině 

 - možnost výběru činnosti 

 - zážitková pedagogika 

 - dodržuje pravidla slušného chování 

Slavíme masopust 

 - vyprávíme si, proč se slaví masopust, 

jak vznikla tato tradice 

 - na internetu vyhledáváme podobné 

svátky ve světě 

 - čteme si příběhy a pohádky 

 - vyrábíme masopustní masky (koláž, 

malba), girlandy 

 - zdobíme ŠD, chodby 

 - pořádáme masopustní karneval, 

vyhlašujeme soutěž o nejhezčí masky, 

nejlepší tanečnici a tanečníka, 

soutěžíme v různých pohybových 

aktivitách 

VDO Výchova 

demokratického 

občana 

 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - zapojuje se do diskuse 

 - respektuje názory druhých 

 - spolupracuje ve skupině 

 - umí poskytnout pomoc nebo o ni  při 

řešení problému požádá 

 - vytváří si pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

 - vedení dětí k ohleduplnosti 

Režim dne doma a ve školní družině 

 - seznámení se s řádem ŠD, s prostory 

ŠD 

 - seznámíme děti s režimem ve ŠD, s 

aktivitami, které budou probíhat 

pravidelně a příležitostně 

 - společně si sestavíme pravidla 

chování a jednání 

 - čteme motivující příběhy a pohádky 

 - zjišťujeme volnočasové aktivity dětí, 

účast v zájmových kroužcích, kolik 

volného času zbývá na hraní, jak jej 

využívají 

 - dáváme příklady správného využívání 

volného času, klademe důraz na 

vyváženost aktivního a pasivního 

odpočinku 

 - povídáme si o prožitém víkendu, 

prázdninách, činnostech během týdne 

VDO Výchova 

demokratického 

občana 



 - osvojení různých výtvarných technik 

 - rozšíření slovní zásoby 

 - vytváření představy o svátcích 

čarodějnic 

 - spolupráce ve skupině 

 - dodržování pravidel slušného chování 

 - upevňování vztahů mezi dětmi ve ŠD 

 - respektuje názory druhých 

 - umožnění dětem zhodnocení jejich 

činností 

Slavíme 30. duben - čarodějnice 

 - v historických knihách hledáme 

zmínky o čarodějnicích 

 - čteme si příběhy a pohádky o 

čarodějnicích, strašidlech 

 - hrajeme pohybové hry k tématu 

 - na internetu hledáme zmínky o 

tradicích, mýtech tohoto období 

 - různými výtvarnými technikami 

(malba, kresba, koláž) vyrábíme 

čarodějnice, skřítky, obludy 

 - zdobíme ŠD, chodby 

  

 



 

Vzdělávací  oblast   :  Místo, kde žijeme 
 

Vyučovací  předmět   :  Školní družina 
 

Ročník   : I. - III. Oddělení 
 

  
Školní družina 

I. - III. 

Oddělení 

Výstupy Učivo Průřezová témata 

 - vytváření dostatku informací a 

poznatků 

 - dítě umí vyjádřit svůj názor 

 - umožnění dítěti zhodnocení jejich 

činností 

 - spolupráce ve skupině 

 - vedení dětí k ohleduplnosti 

 - umožnění zažít pocit úspěchu 

 - možnost vybrat si činnost dle 

vlastního zájmu dítěte 

 - vytváření představ o využití svého 

volného času 

 - s pomocí dítě zvládá orientaci v mapě 

ČR a okolní státy 

 - orientujeme se na mapě ČR formou 

kvízu (hory, nížiny, řeky, světové 

strany) 

 - čteme si vysvětlivky na mapě, 

vyhledáváme je 

 - popisujeme danou cestu (např. 

Ivančice - Olomouc) 

 - podle světových stran si ukazujeme 

sousední státy 

 - hrajeme didaktickou hru "Město, 

jméno, rostlina, zvíře věc" 

 - hledáme na mapě státy a jejich hlavní 

města 

 - vytváříme vlastní cestovní kancelář - 

nasbíráme různé fotky, pohlednice měst, 

hor, hradů, pláží, památky, místní 

zvyky, jídlo.... 

pročítáme knihy, brožury o ČR - 

památky, hrady, zámky.... 

 - soutěžíme s atlasem - kraje ČR, 

pohoří, nížiny, řeky..... 

VEGS Výchova k 

myšlení v 

evropských a 

globálních 

souvislostech 

 - dítě komunikuje na odpovídající 

úrovni 

 - osvojuje si kolektivní projev 

 - zapojuje se do diskuze 

 - respektuje názory druhých 

 - vytváří si pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

Státy světa 

 - besedujeme na téma: kde jsem byl o 

prázdninách, kam pojedu na hory, kde 

jsem byl nejdál, které státy jsem 

navštívil, jaké památky a místa v ČR 

jsem viděl 

 - malujeme vlajky různých států 

 - pracujeme v družstvech "Státy světa" 

- národnost, řeč, vytváříme nástěnku 

VEGS Výchova k 

myšlení v 

evropských a 

globálních 

souvislostech 



 - opakováním upevňujeme již získané 

vědomosti, dovednosti a poznatky 

 - spolupráce ve skupině 

 - umí poskytnout pomoc nebo o ni při 

řešení problému požádá 

 - vytváří si pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - vytváří si pozitivní vztah k 

manuálním činnostem 

 - dodržuje pravidla slušného chování 

 - umožňuje dítěti zažít úspěch 

 - vedení dětí k ohleduplnosti 

 - dítě se umí orientovat v dopravních 

značkách, zná základní pravidla 

bezpečnosti v silničním provozu 

Dopravní situace 

 - popisujeme cestu do školy - kudy 

chodíme, kolem kterých zajímavých 

míst, kolikrát přejdeme silnici, kolik 

minut nám trvá cesta 

 - zvládáme dopravní situace 

 - procházkou poznáváme dopravní 

značky 

 - malujeme dopravní značky 

 - vyrábíme dopravní značky 

 - vyrábíme vlastní město - hrací 

koberec (silnice, domy, značky...) 

 - malujeme dopravní prostředky podle 

své fantazie 

 - vyrábíme koláž dopravních 

prostředků - ve vzduchu, na zemi, ve 

vodě 

řešíme dopravní kvízy (dopravní 

značky, situace, vybavení kola) 

  

 - vytváření dostatku příležitostí k 

získávání nových informací a poznatků 

 - vhodné prezentování svého názoru 

 - děti hodnotí výsledky svých činností 

 - spolupráce ve skupině 

 - umožňuje každému dítěti zažít úspěch 

 - osvojují si kolektivní projev 

 - respektuje názory druhých 

 - vytváří si pozitivní představu o 

využití svého volného času 

 - s pomocí zvládá různé výtvarné 

techniky 

 - utváří si představu o svém okolí, o 

fungování jednotlivých institucí 

Bydliště a okolí. 

 - povídáme si o městě, kde bydlíme, 

poznáváme ulice, náměstí, památky, 

úřad, nemocnici, hasiče, policii, poštu .. 

 - poznáváme město vycházkou 

 - navštěvujeme muzea, výstavy 

 - besedujeme na téma: "co bych změnil 

ve svém bydlišti" 

 - malujeme budovu školy, svého 

bydliště, památky města, erb města 

 - navrhuje vlastní erb města, který ho 

charakterizuje 

 - navštěvujeme místní instituce (policii, 

úřad, poštu) - besedujeme s jejich 

pracovníky 

 - navštěvujeme místní knihovnu 

 - navštěvujeme " Den přírody, 

Svatováclavské slavnosti" 

VDO Výchova 

demokratického 

občana 

 

 


