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1. Identifikační údaje 
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Školní vzdělávací program školní družiny Prameny                 č.j.: ZS a MŠJ 217/2017/ZŠ  
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                             Jindřichov 18, 788 23 Jindřichov 
  
IČO:                                   709 94 366 
 
DIČ:                                   CZ 709 94 366 
 
REDIZO:                            600 148 068 
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                                          Základní škola      IZO: 102 668 507 
                                          Školní družina      IZO: 120 300 826 
                                          Školní jídelna       IZO: 102 980 837 
 
Kontakty:                         telefon: 583 231 418    739 266 701 
                                          e-mail: zs.jindrichov@centrum.cz 
                                          www.skolajindrichov.cz 
 
Ředitelka školy:              Mgr. Miroslava Buryšková 
 
Zřizovatel:                        Obec Jindřichov 
                                           Jindřichov 78, 788 23 Jindřichov 

Vedoucí vychovatelka:   Lenka Zavadilová 

Platnost  dokumentu:    od 2. 9. 2019 

Účinnost ŠVP ŠD:            od 2. 9. 2019  

 
   

Tento vzdělávací program je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu.  

 

Školská rada projednala ŠVP ŠD dne ……………………………..               

 

                                                                                                                              Mgr. Miroslava Buryšková 

                                                                                                                                               ředitelka školy  

 



4 
 

2. Charakteristika školní družiny 

2.1. Charakteristika ŠD 

Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy. Plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické 

nadání dětí, pomáhá dětem překonávat jejich handicapy. Má důležitou roli v prevenci negativních 

sociálních jevů a rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. 

Naše školní družina je součástí Základní školy a Mateřské školy Jindřichov. Nachází se v jejím přízemí, 

kde jsou pro její činnost vyhrazeny dvě herny. Materiální vybavení ŠD je na velmi dobré úrovni. Herny 

jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, pomůckami, deskovými hrami, stavebnicemi, časopisy, 

knihami, sportovním náčiním. V odpoledních hodinách jí jsou k dispozici prostory celé školy.  

K pohybovým aktivitám slouží zahrada ZŠ s herními prvky (lanová pyramida, trojhoupačka, vahadlová 

houpačka, fotbalové branky), fotbalové hřiště obce, obecní tělocvična i okolní příroda. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory jsou vybaveny z hlediska hygienického, prostorového a 

materiálního tak, aby splňovaly bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

Naše školní družina se v návaznosti na ŠVP školy zaměřuje především na oblast environmentální a 

osobnostně-sociální výchovy, dále rozvíjí některá témata projektové výuky a aktivně se podílí na 

organizaci školních a mimoškolních akcí.  

Snažíme se o vytváření těch nejlepších podmínek pro zájmové vzdělávání. 

2.2. Délka a časový plán 

Školní vzdělávací program ŠD je vytvořen na dobu jednoho vzdělávacího cyklu pro žáky 1.stupně ZŠ.  
Délka a časový plán vzdělávání probíhá ve školním roce v rámci provozní doby ŠD: 
 
6:00 – 7:00          11:30 – 15:30 

V rámci jednotlivých tematických okruhů využíváme další krátkodobější plánování: 

• každodenní působení vycházející z daného tématu s možností přizpůsobení se dané situaci, 

časovým podmínkám, věkovému složení žáků, individuálním možnostem a potřebám žáků, 

novým postupům, technikám, nápadům apod. 

• týdenní skladbu zaměstnání 

• příležitostné akce pro obě oddělení ŠD 

2.3. Podmínky přijímání uchazečů a ukončení vzdělávání ve školní družině 

K pravidelné denní docházce do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku naší základní školy. 

Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných zástupců s ujednáními uvedenými 

na přihlášce. 

• Celková kapacita školní družiny je 50 žáků. Ve školní družině pracují dvě oddělení. První 

oddělení navštěvují žáci 1. a 2. ročníku, druhé oddělení navštěvují žáci třetího až pátého 

ročníku. Délka vzdělávání dětí ve školní družině závisí na rozhodnutí rodičů, Nejvyšší počet 

účastníků je třicet. 



5 
 

• Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k 

vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. 

Písemná žádost (na celý školní rok) je také nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity.  

• Do ŠD se žáci přihlašují písemně (na začátku školního roku, vždy první dva dny školního roku). 

Dítě je možné odhlásit vždy ke konci pololetí (opět písemná žádost zákonných zástupců).  

• Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli 

seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.  

• Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo 

jiným významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, 

dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Toto 

rozhodnutí bude předem projednáno se zákonnými zástupci žáka a bude o něm vyhotoven 

písemný zápis.  

• Do ŠD je možno dočasně umístit děti nepřihlášené k pravidelné docházce z důvodu 

organizace vyučování, například při dělených hodinách nebo v době, kdy je z různých důvodů 

cíleně či neplánovaně přerušena výuka.  

• Součástí pravidelné činnosti je účast dětí na výletech, soutěžích, prezentacích a výstavách.  

• Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k 

pravidelné docházce. Tito jsou zaznamenáni do docházky nepravidelné.  

• Zákonní zástupci jsou seznámeni s Vnitřním řádem ŠD při zápisu do ŠD. S vychovatelkou řeší 

vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou. Rodiče mohou ŠD po 

dohodě s vychovatelkou navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na 

příležitostné akce ŠD.  

2.4. Spoluúčast rodičů 

• Činnost školní družiny je podle zákona 561/2014 Sb. a dle § 11 vyhlášky 74/2005 Sb., o 
zájmovém vzdělávání, v platném znění, poskytována za úplatu, jejíž výši a podrobnosti 
stanovuje Směrnice o úplatě za zájmové vzdělávání ve ŠD.  

• Úplata je splatná předem, je rozdělena do tří splátek za období září – prosinec, leden – 
březen a duben – červen.   

• Úplata za zájmové vzdělávání činí 70,- Kč měsíčně při pravidelné docházce 
• Při nepravidelné docházce činí úplata 35,- Kč.  
• Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: 

účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné 
nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci 
náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo účastník svěřený 
do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní 
sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 
 

 

2.5. Personální obsazení školní družiny 

Zájmové vzdělávání ve školní družině zajišťují dvě pedagogické pracovnice, které mají dostatek 
prostoru pro uplatnění vlastní iniciativy a nápadů dle své specializace a osobního zaměření, dále se 
průběžně vzdělávají samostudiem a v akreditovaných kurzech, které obnovují, upevňují a rozšiřují 
jejich kvalifikaci.  
 

Pravidelně s žáky hovoří o možném ohrožení zdraví a bezpečnosti při všech činnostech, o zásadách 
bezpečného chování, o riziku a odpovídajících následných opatřeních, se kterými se mohou žáci 
setkat ve škole, jejím okolí a při činnostech mimo školu. 
 
Ve vztahu k rodičům vstupují jako partner při výchově dítěte. Mohou si vzájemně radit, pomáhat, 
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informovat kdykoli osobně nebo telefonicky. 
   
Ve vztahu vychovatelka a dítě se snaží o vytvoření prostředí důvěry a navázání osobních vztahů 
s každým dítětem. Usilují o to, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a napomáhal 
vytvářet klidné a pro dětský kolektiv ničím nerušené prostředí. Důležitý je individuální přístup ke 
každému dítěti, zejména těm, kteří mají obtíže začlenit se a vyrovnat se v kolektivu. 
 
Pedagogičtí pracovníci poskytují dětem vhodné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté prostředí. 
Spontánní a řízené aktivity jsou vyvážené. Denní součástí pedagogických pracovníků je tvořivá 
improvizace – pružné reagování na okamžitou situaci a potřeby dětí. 

 

2.6. Bezpečnost a ochrana zdraví 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí jako ve školním řádu. 
Všechny vychovatelky jsou řádně proškoleny v poskytování první pomoci. 
Pedagogický pracovník před sportovními aktivitami ve školní družině i mimo budovu školy připomíná 

dětem stále zásady bezpečnosti a ochrany zdraví a dbá na jejich dodržování. 

Děti přihlášené do ŠD jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví a záznam o tomto poučení je 

uveden v Přehledech výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD. 

Děti jsou rovněž povinny dodržovat pravidla bezpečného chování při vycházkách mimo školu, 

dodržují přitom přesně pokyny pedagogického pracovníka. Při přecházení vozovky zastaví vždy první 

dvojice při jejím okraji. Do vozovky vstupuje jako první vychovatelka a zastavuje provoz, vozovku pak 

opouští jako poslední. 

Děti jsou povinny okamžitě vychovatelce hlásit jakékoli poranění nebo nevolnost. 

Děti dodržují dobu pobytu ve ŠD předem dohodnutou mezi rodiči a vychovatelkou. Mimořádné 

dřívější uvolnění je možné jen na základě písemné žádosti rodičů, nebo při osobním vyzvednutí dítěte 

rodiči. 

Po ukončení ranního provozu ŠD odchází žáci pod dozorem vychovatelky do tříd. 
 
Žák odchází ze ŠD dle pokynů rodičů uvedených v přihlášce k zájmovému vzdělávání. Odchází-li žák ze 
ŠD sám, přebírá rodič za žáka plnou odpovědnost. 
 
Za přechod žáků na zájmové činnosti zodpovídají vedoucí jednotlivých kroužků. Vedoucí kroužků si 
žáky převezme v jednotlivých odděleních ŠD a po skončení je opět předá vychovatelce. 

 
Děti odvádí do školní družiny třídní učitelka a předává je vychovatelce, při příchodu do školní družiny 

po skončení vyučování si děti ukládají aktovky a jiné věci na určené místo. Děti jsou povinny okamžitě 

po příchodu předat vychovatelce písemné vzkazy rodičů o změně odchodu domů. Nikdy neodcházejí 

domů bez oznámení této skutečnosti vychovatelce a bez rozloučení. Dětem je zakázáno opouštět 

prostor ŠD za jakýmkoliv účelem bez dovolení vychovatelky. 

Děti šetrně zacházejí s majetkem ŠD. Při jeho úmyslném poškození bude ŠD požadovat od rodičů 

odpovídající náhradu. Do ŠD děti nenosí cenné věci a větší obnos peněz. 

Děti se ve ŠD chovají zdvořile a ohleduplně k dospělým i k sobě navzájem. Vychovatelka nestrpí 

jakékoli uplatňování fyzického a psychického násilí mezi dětmi! Jakékoli projevy násilí a šikany ihned 

projednávají s rodiči dítěte a ředitelkou školy. 
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Všechny děti, které navštěvují ŠD se řídí pokyny školního školy a vnitřního řádu školní jídelny. 

Pitný režim je zajišťován každý den rodiči a školní jídelnou. Pitný režim respektuje hygienická 

pravidla. 

V případě nevyzvednutí dítěte rodiči do konce provozu ŠD (do 15,30) se vychovatelka telefonicky 

spojí s rodiči, zjistí příčinu jejich opoždění a dohodne se s nimi na dalším postupu o převzetí dítěte ze 

ŠD. Vychovatelka vždy dbá na bezpečnost a ochranu zdraví dítěte. 

V době nepřítomnosti vychovatele zabezpečují provoz ŠD ostatní pedagogičtí pracovníci školy. Z 

vážných provozních důvodů je provoz ŠD zajištěn pobytem dětí v MŠ. 

Prostory a vybavení ŠD odpovídají platným normám bezpečnosti práce a ochrany zdraví dětí a jsou 

pravidelně kontrolovány. 

ŠD má k dispozici lékárničku první pomoci s potřebným vybavením a seznamem telefonních čísel 

zdravotnických zařízení. Vychovatelka byla seznámena se zásadami poskytování první pomoci. 

V případě úrazu nebo poranění dítěte je zajištěno ošetření a rodič nebo zákonný zástupce dítěte je o 

události informován. Úraz nebo poranění je zapsán do Knihy úrazů. 

ŠD dbá na dodržování hygienických a psychosociálních podmínek. Vychovatel vytváří pohodové 

prostředí, které je podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Společnými prožitky s dětmi vytváří 

vhodné sociální klima. 

 Vychovatelky přihlíží k základním fyziologickým potřebám dětí a vytváří podmínky pro jejich zdravý 

vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. V každodenní činnosti je vždy vyvážený 

poměr spontánních a řízených činností. Denně je zajištěn dostatečně dlouhý pobyt venku, pokud to 

počasí dovolí. 

Vychovatelky vždy volí činnosti věkově přiměřené a respektuje individuální potřeby dětí. Děti se 

spoluúčastní na plánování činností ŠD a jeho následném hodnocení. 

2.6.1. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

• Činnost družiny je plánována podle ročního plánu v týdenních cyklech tak, aby odpovídala 
požadavku odpočinku, relaxace a zájmových činností dětí 

• stravování žáků probíhá ve školní jídelně, která je umístěná v přízemí, naproti chodbě do ŠD  

• sledujeme vhodný stravovací a pitný režim  

• pitný režim je zajištěn po celou dobu provozu školní družiny částečně rodiči a částečně školní 
jídelnou 

• herny školní družiny slouží po obědě k odpočinkové a zájmové činnosti  

• zajišťujeme bezpečné pomůcky 

• dodržujeme čistotu, větrání, teplo a světlo v užívaných prostorách 

• pro svou činnost využíváme zahrady ZŠ, fotbalové hřiště, tělocvičnu obce a ostatní prostory 
školy 

• součástí ŠD je sociální zařízení 

• seznamujeme dětí s provozním řádem školy 

• předcházíme úrazům dětí, vyvarujeme se všech možných rizik 

• v případě nemoci a úrazu má vychovatelka seznam telefonních kontaktů na zákonné zástupce 
žáků  

• všechny vychovatelky jsou řádně proškoleny v poskytování první pomoci  
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• lékárnička pro poskytnutí první pomoci je umístěna na chodbě školní družiny 

• důležitá telefonní čísla jsou vyvěšena na nástěnce na horní chodbě a v ředitelně školy 

• na začátku školního roku a průběžně při nových činnostech jsou žáci poučeni o bezpečnosti a 
vhodném chování  

 
2.6.2. Psychosociální podmínky  

• vhodnými aktivitami seznamujeme děti s ochrannou před násilím, šikanou a dalšími 
patologickými jevy 

• spolupracujeme s třídní učitelkou a zákonnými zástupci dětí  
• volíme činnosti přiměřené věku dětí, motivujeme je hodnocením a vytvářením příznivého 

sociálního klima 
• vedeme děti k respektování potřeb jedince  

 
2.6.3. Zvláštní režimy práce 

• Práce žáků s počítači 

žáci pracují s počítači tak, aby činnost u počítače trvala maximálně 30 minut. U počítače 
pracují žáci samostatně nebo ve skupince tří žáků nejvíce činnost na hřišti a zahradě  
 

• Činnost na školní zahradě 

za pěkného počasí je přednostně využíván pobyt venku před pobytem v místnosti ŠD. Pro činnost 
venku musí být žáci vhodně oblečeni vzhledem k počasí a prováděné činnosti. Žáci, kteří nemají k 
prováděné činnosti vhodné oblečení nebo vybavení se této činnosti neúčastní a jsou zaměstnáni 
jinou vhodnou činností na stejném místě akce mimo objekt ŠD a školy 
 

• Aktivity mimo objekt ŠD a školy 

o akcích mimo objekt ŠD jsou žáci a jejich rodiče informování minimálně den předem. Všechny 
akce začínají a končí v objektu ŠD. Odchod žáka z akce je možný pouze na základě předem 
dodané písemné žádosti zákonného zástupce žáka.  

 

2.7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Školní družina se pravidelně podílí na akcích organizovaných školou (např. Den otevřených dveří, 

Pasování prvňáčků, Vánoční posezení, sportovní akce, zahradní slavnost apod.). Spolupracujeme se 

zákonnými zástupci dětí, Klubem rodičů, Vilou Doris v Šumperku aj.) Provoz školní družiny je 

přizpůsoben potřebám dětí a rodičů. Komunikace mezi vychovatelkou a třídními učiteli dětí je na 

vysoké úrovni. 

Školní družina pravidelně spolupracuje s rodiči. Připravuje besídky a kulturní představení pro rodiče. 

Plánuje a připravuje program na společenské akce pro veřejnost. Prezentuje výrobky na veřejnosti při 

vánoční a velikonoční výstavě.  

 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu ŠD 

ŠVP školní družiny navazuje na ŠVP ZŠ a MŠ Jindřichov Prameny. Vychází z požadavků pedagogiky 
volného času, naplňuje klíčové kompetence, které se prolínají všemi činnostmi zájmového vzdělávání 
ŠD, zpracovanými v ročních plánech jednotlivých oddělení.  

 



9 
 

Našim hlavním cílem a posláním je: 
 

• rozvíjet potřebu účelného trávení volného času, vlastních zájmů a zálib 

• vytvářet návyky pro udržení zdravého životního stylu 

• usilovat o vytvoření kladného vztahu k přírodě 

• vést děti k uvědomění si potřeby přírodu chránit 

• objasňovat smysluplnost požadavků (proč se má něco udělat) 

• vytvářet si pravidla a hranice chování 

• poskytovat zpětnou vazbu – pokud je třeba něco zlepšit či napravit, ukazujeme si jak 

• oceňovat správné chování a úsilí 

• přispívat k rozvíjení a uspokojování potřeby sebeúcty 

• rozvíjet zdravé sebevědomí 

• procvičovat umění se rozhodnout a poskytovat možnost si vybrat 

• posilovat vnitřní motivaci a učit se důležitým dovednostem a návykům pro život 

• poznávat, že mít emoce je v pořádku, přijímat je jako součást života 

• procvičovat efektivní komunikační dovednosti 

• zakládat naše vzájemné vztahy na důvěře a vzájemném respektu 

• uspokojovat potřebu bezpečí a sounáležitosti spoluprací dětí 

• zajišťovat bezpečné klima péčí o dobré vztahy mezi dětmi navzájem a mezi dětmi a 

dospělými  

3.1. Klíčové kompetence a strategie jejich naplňování  

V návaznosti na ŠVP školy i ve ŠVP školní družiny naplňujeme některé z tematických okruhů. 

Naplňování klíčových kompetencí představuje dlouhodobý proces, jedná se o souhrn vědomostí, 

dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu docházky do školní družiny. Budou se 

prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.  

1.Kompetence k učení  

 
• dítě se učí s chutí, započatou práci dokončí 

• klade si otázky a hledá na ně odpovědi  

• získané vědomosti si dává do souvislosti  

• učí se kriticky zhodnotit své výkony 

• učí se vědomě i spontánně 

• učí se pracovat s jednoduchými textovými zdroji (učebnice, časopisy, knihy, dětské 

encyklopedie apod.)  

2. Kompetence k řešení problému 

• dítě si všímá dění okolo sebe 

• hledá různé varianty řešení problémů 

• přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 

• rozlišuje správná a chybná řešení 

• dokončuje započaté činnosti 

• svá rozhodnutí se učí obhajovat  



10 
 

3. Kompetence komunikativní 

• dítě ovládá řeč 

• slušně a srozumitelně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky 

• komunikuje bez ostychu se svými vrstevníky i dospělými 

• dokáže promluvit na veřejnosti 

• učí se naslouchat druhým  

4. Kompetence sociální a interpersonální 

• dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech 

• uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese za ně důsledky 

• projevuje ohleduplnost, citlivost 

• rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu 

• spolupracuje ve skupině 

• odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem 

• dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis  

 5. Kompetence občanské a pracovní 
• učí se organizovat, řídit a hodnotit 

• odhaduje rizika svých nápadů 

• k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně 

• uvědomuje si práva svá i druhých 

• dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých 

• chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí 

• učí se znát svá práva, ale i práva ostatních 

• učí se vnímat různorodost kulturních komunit a rozumět jejich rozdílným hodnotám 

• odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem 

• učí se bezpečně a účelně používat pomůcky a nářadí  

 6. Kompetence k trávení volného času 
• dítě se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času 

• umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic  

• rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech 

• dokáže odmítnout nevhodnou nabídku k trávení volného času  

 
3.2. Druhy činností zájmového vzdělávání 

• odpočinkové činnosti 

• rekreační činnosti 

• zájmové činnosti 

• příprava na vyučování 

• jiné činnosti 

Obsah a náplň jednotlivých činností přizpůsobujeme časovým podmínkám, věkovému složení dětí, 

individuálním možnostem a potřebám žáků, aktuálním novým postupům, technikám a nápadům. 
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Odpočinkové činnosti 

Mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě, popř. v ranní družině a dále 

kdykoliv během dne. Jejich organizace a náplň plní psychohygienické poslání. 

• četba a poslech, práce s dětskými časopisy 
• hry tvořivé, námětové, společenské, stolní, tvarové, konstruktivní, hry s pravidly a bez pravidel 
• besedy, rozhovory, vyprávění 
• kreslení, omalovávání 
 
Rekreační činnosti 
 
Slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a 
spontánní činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné 
relaxace žáků po soustředění ve vyučování. Mohou být realizovány venku, nebo v tělocvičně 
 
• spontánní hry dětí 
• relaxační pobyt na zahradě 
 
Zájmové činnosti s tělovýchovným, s hudebním a hudebně – pohybovým zaměřením, výtvarným a 
pracovně – technickým zaměřením 
  
Rozvíjejí osobnost žáka. Umožňují žákům seberealizaci, další rozvoj pohybových dovedností a 
poznání. Mohou být zařazeny jako součást činnosti oddělení ŠD jako řízená kolektivní nebo 
individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita   
   
• kondiční cvičení, průpravná cvičení, rytmická gymnastika a tanec, akrobacie 
• atletika, základy sportovních her, pohybové hry 
• vycházky a výlety do přírody, spojené s prohlubováním vlastivědných a přírodovědných poznatků 
• turistika, pohybové činnosti dle ročního období 
• dopravní činnosti 
• pěvecké, poslechové, instrumentální, taneční činnosti, hudebně pohybové hry a soutěže 
• práce s různými výtvarnými technikami, s různými druhy papíru, s netradičním materiálem, 

práce s přírodninami, využití odpadových materiálů, modelování, řemeslná tvorba, tradice, zvyky 
 
Příprava na vyučování 

Zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, např. zábavné procvičování učiv 
formou didaktických her, práce s knihou a časopisy, křížovky a rébusy apod. 

 
Jiné činnosti 

Činnosti organizované pro více jak jedno oddělení, besedy, výstavy, projektové dny, … 
 
Obsah a náplň jednotlivých činností přizpůsobujeme časovým podmínkám, věkovému složení dětí, 
individuálním možnostem a potřebám žáků, aktuálním novým postupům, technikám, nápadům apod. 

Kroužky školní družiny 
 

• taneční 

• hra na flétnu 

• tvoření 

• sportovní hry 
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Činnost kroužků je každoročně upravována podle zájmu dětí. 
 

 

3.3. Formy zájmového vzdělávání 

Činnost ŠD uskutečňujeme těmito formami zájmového vzdělávání: 

• pravidelnou 
• nabídkou spontánních činností 
• příležitostnou   
• individuální činnost 
• osvětová činnost   
 
Pravidelná forma činnosti je každodenní činnost přihlášených dětí v oddělení ŠD dle týdenní skladby 

zaměstnání. Patří sem také pravidelná činnost zájmových kroužků, které jsou součástí zájmové 

činnosti ŠD a jsou vedeny pedagogickým pracovníkem ŠD. 

Nabídka spontánních činností je rovněž určena dětem přihlášeným ke každodenní docházce do ŠD. 

Jedná se o spontánní aktivity, které jsou zahrnuty do denního režimu oddělení. Jde o hry v závěru 

školní družiny, klidové činnosti po obědě a spontánní hry při pobytu venku. 

Příležitostná forma vzdělávání je určena nejen dětem přihlášených do ŠD, ale i rodinným 

příslušníkům a dalším zájemcům. Jedná se o slavnosti, sportovní dny, besídky, exkurze, výlety, 

návštěvy filmových představení a programů. Tyto akce jsou zahrnuty do nabídky družinových akcí a 

akcí v době vedlejších prázdnin a dnů ředitelského volna. 

Individuální činnost – vytváření podmínek pro individuální práci a rozhovory s dětmi. 

Osvětová činnost vede děti ke stravovacím návykům, zdravé výživě, zdravému životnímu stylu, první 

pomoci, prevenci sociálně patologických jevů a k ochraně životního prostředí. 

 

 

3.4. Metody zájmového vzdělávání 

Metody výchovně – vzdělávacího působení můžeme charakterizovat jako cesty k dosažení výchovně – 

vzdělávacích cílů. 

Ve školní družině se setkáváme s těmito metodami:   

• slovní (monologické, dialogické, práce s knihou)  

• názorně-demonstrační (pozorování, předvádění, obrázky, projekce)  

• praktické (pohybové a pracovní dovednosti, grafické a výtvarné činnosti, pracovní činnosti)  

V pravidelné, příležitostné a spontánní činnosti využíváme též následující metody: 

• Hra – přináší napětí, uvolnění, radost, prožívání různých rolí, prožívání smyslových zážitků, 

vybízí k přemýšlení o věcech a jevech kolem nás, zlepšuje motorické schopnosti žáků, rozvíjí 

fantazii a představy.  

• Učení – nenásilnou a zábavnou formou navazuje na získané vědomosti z vyučování a dále je 

rozšiřuje, žáci získávají nové dovednosti, zkušenosti, návyky, vědomosti, schopnosti a 

postoje.  
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• Výlety, vycházky a exkurze – spojuje pobyt na zdravém vzduchu se cvičením postřehu, 

paměti, obratnosti, rychlosti a pohotovosti, umožňuje získávání nových zážitků z přírody, z 

nových dětských her, podporuje kladný vztah k přírodě.  

• Besedy, vyprávění, diskuse – přitažlivou formou cvičí postřeh, udržuje důležité informace    v 

paměti a podporuje tvořivé myšlení.  Zájmové aktivity – rozvíjí výtvarné, rukodělné, 

praktické, hudební a sportovní schopnosti žáků, dává prostor k tvořivosti, dává vyniknout v té 

oblasti, která vyhovuje schopnostem a možnostem žáků.  

• Skupinové činnosti – učí žáky spolupracovat, pomáhat si, dodržovat pravidla.  

• Motivační projekty – zábavnou formou připomíná zvyky a tradice, státní svátky a významné 

dny. 

• Odpočinkové aktivity – umění relaxace, uvolnění, meditace.  

 
3.5. Pravidla a průběh vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků  
         mimořádně nadaných  
 

 
Naše škola stanoví pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP žáka se speciálními 
vzdělávacími potřebami, IVP žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, IVP nadaného a mimořádně 
nadaného žáka a PLPP nadaného a mimořádně nadaného žáka. 
Školní družina je připravena spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a v součinnosti se 
zákonnými zástupci žáků zabezpečit kvalitní zájmové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, a to včetně žáků mimořádně nadaných. 
 
V průběhu výchovně vzdělávacího procesu pracuje vychovatelka s pokyny a doporučeními PPP nebo 
SPC, spolupracuje s třídními učiteli, proškoluje se v dané problematice. 
 

• Cílem je začlenit žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo žáky mimořádně nadané 
do přirozeného prostředí školní družiny i do širší společnosti. 

 

• Podmínkou je shoda mezi rodinou a školní družinou k cestě integrace, možnost konzultace s 
odborníky, příprava vychovatelky po stránce odborné i organizační, eliminace zdraví 
ohrožujících situací. 

 

• Ke způsobům práce patří obohacení a rozšíření zájmového vzdělávání, pomoc se začleněním 
do kolektivu, konzultace s rodiči, zařazování činností stimulujících další rozvoj, poskytování 
volnosti ve způsobu zájmového vzdělávání. 

 

• Používání individuálního přístupu, začlenění do běžných činností ŠD, zajištění vhodných 

didaktických a kompenzačních pomůcek 

 

Pro rozvoj mimořádně nadaných dětí a žáků jsme schopni se zaměřit na zájmové vzdělávací aktivity 

na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální i emocionální inteligence. Jsme schopni vytvořit 

podmínky k zařazení účastníka do aktivit určených vyšším věkovým skupinám. Pravidelným 

vzděláváním pedagogických pracovníků můžeme také zajistit odbornou připravenost a spolupráci se 

školským poradenským zařízením i se školou.  
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4. Obsah vzdělávacího programu ŠD 

 
ŠVP ŠD navazuje na ŠVP základní školy Prameny a je tvořen na dobu jednoho vzdělávacího cyklu. 

Obsahuje a nabízí výběr možných činností, které vychovatelky přizpůsobují časovým podmínkám, 

věkovému složení žáků, individuálním možnostem a potřebám žáků, aktuálním novým postupům, 

technikám, nápadům apod. Obsah vzdělávacího programu je zpracován do Tematického plánu ŠD, 

který se člení do tematických okruhů: 

• Místo, kde žijeme  

• Lidé kolem nás  

• Lidé a čas 

• Rozmanitosti přírody  

• Člověk a jeho zdraví  

• Umění a kultura  

• Člověk a svět práce  

 

 

Člověk a jeho svět  
 

Tematické 
okruhy 

Obsah   Kompetence 
 

Místo, kde 
žijeme 
 

• blok pro adaptační období dětí ve ŠD  

• seznamování děti s organizací a činností školní družiny 

• vytváření pravidel, rozvoj společenských návyků ve styku s 
dětmi i dospělými  

• bezpečné chování v dopravních situacích a v dopravních 
prostředcích při cestě do školy 

• Jsem chodec, jsem cyklista, dopravní značky 

• co je to rodina a kdo do ní patří,  

• upevňování a rozvíjení citových vztahů, 

• naše bydliště – náš domov, zaměstnání rodičů, neúplná 
rodina… 

• Moje obec a okolí 

• Adresa bydliště, orientace v obce,  

• Zajímavosti našeho kraje a jeho historie 

• Zvyky, tradice 

3,4,5  
 
 
 
1,2,4 
 
 
2,3,4 
 
 
 
1,2,5 
 

Lidé kolem nás 
 

• Můj přítel, můj kamarád  

• budování důvěry a empatie mezi kamarády  

• základy a dodržovat zásady slušné komunikace s druhými 
lidmi, 

• rozvíjení řečové a jazykové dovednosti, základy 
společenského chování 

• tolerance k lidem jiných národů, seznamování s jejich 
kulturami, tradicemi, zvyky,  

• učíme děti poznávat jiné kultury, jiné národy, zvířata a 
přírodu celého světa, učíme děti radovat se z nového 
poznání a nových zážitků 

1,2,3 
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• seznamování s povoláním formou námětových her, 
poznávání povolání podle oblečení, nářadí apod. 

 
 

Lidé a čas 
 

• Začíná škola - nový režim dne, co je povinnost a co zábava, 
pravidla chování ve škole, péče o školní potřeby, úklid 
aktovky, domácí příprava 

• význam změny času v přírodě, znaky a odlišnosti ročních 
období, pozorování a porovnávání 

• Svátky a oslavy - zvyky a tradice jednotlivých ročních 
období, významné dny, pranostiky dříve a dnes 

• správný režim dne a využití volného času, povídání o 
prožitých zážitcích a plánech do budoucna, naše současnost, 
minulost a budoucnost celoročně 
 

1,4,6 
 
 
 
1,2,3 

 
 
1,5 
 
1,3,4 

Rozmanitosti 
přírody 
 
 

• sledování ročních období, znaky a odlišnosti, pozorování 
změn počasí, práce na zahrádkách a na polích, ekologické 
chování 

• pomoc při ochraně přírody, správné chování v lese, zvířata 
domácí a volně žijící, ptáci našich zahrad a lesů 

• barvy podzimu, sběr přírodnin a jejich využití v různých ZČ, 
podzimní počasí, jak se chystá příroda na zimu, podzimní 
radovánky 

• znaky zimy v přírodě, pomáháme zvířátkům a ptákům v lese, 
sledujeme a poznáváme stopy zvířat ve sněhu 

• jak se příroda probouzí, první jarní květiny, zvířata a jejich 
mláďat, jarní bouřky a aprílové počasí 

• příprava a plánování, tipy na výlety za poznáním a 
objevováním krás naší přírody, vybavení do přírody, správné 
chování v přírodě a k přírodě 

 

1,2,3 
 
 
 
1,2,3 

 
 
1,2 
 
1,2, 3 
 
 
2, 4, 7 

Člověk a jeho 
zdraví 
 
 

• vytváření zdravých životních návyků, pobyt na čerstvém 
vzduchu, umění relaxace a odpočinku, denní hygiena, 
prevence nemocí 

• bezpečné chování nejen ve škole, trénink první pomoci, 
důležitá telefonní čísla, nástrahy nebezpečí úrazů 

• Sportování, fair play chování, zdravé soutěžení, umění 
prohrávat, upevňování tělesné zdatnosti, rozvoj 
pohybových schopností, dovedností a návyků 

• Zdravá výživa, vitamíny a jejich význam pro naše tělo, 
vitamíny z přírody, vyvážená, strava, správné stravovací 
návyky 
 

1,6,7 
 
 
 
1,2,3, 4 

 
 
2, 4, 5, 7 
 
 
1,2 
 

Umění a 
kultura 
 
 

• kultura chování, stolování, oblékání, cestování, vystupování 
na veřejnosti, kreativní vyjadřování, osvojení estetického 
vnímaní světa 

• vylepšujeme nejbližší okolí svými pracemi a výtvory, tradiční 
i nové výtvarné techniky, rozvoj představivosti, fantazie, 
kreativity 

• umění vyjádřit se mluveným slovem i pohybem, umění 
improvizace, odstraňování zábran, sledování kulturního 
dění, návštěva muzea, kina a divadla 

3, 5, 6 
 
 
1,6 

 
1,3,6 
 
 
 
1,6 
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• rozvoj hudební paměti a představivosti – rytmizace, hra na 
tělo, instrumentální doprovod, jednoduché tanečky, 
hudební hry a pohádky, zpěv, poslech 
 

 
 

Člověk a svět 
práce 
 
 

• práce s tradičním i netradičním materiálem, kombinování 
technik a postupů, práce podle návodu a předlohy, 
námětové a konstruktivní hry 

• seznámení s prvky starých řemesel, povolání dříve a dnes, 
exkurze a výlety na různá pracoviště 

• význam rostlin, základní podmínky pro pěstování, pokusy 
klíčení semínek, rostliny jedovaté, rostliny léčivé  

• práce s knihou a časopisem, základní práce s počítačem, 
vyhledávání informací na internetu, ochrana soukromí, 
používání technických přístrojů z běžného života 
 

1,4,6, 
 
 
 
1,5,6, 

1,4,6 
 
1,2, 3 
 
1,2,6 

 

 

4.1. Očekávané výstupy:  

Žák: 

• pojmenovává dění kolem sebe, 

• citlivě vnímá okolní skutečnosti, 

• dává věci do souvislosti, 

• zvládne vyhledávat informace, 

• dokáže učinit rozhodnutí a snaží se řešit konflikty, 

• přijímá a odpovědně plní svěřené úkoly, 

• dokáže vyjádřit svůj názor a diskutovat s ostatními, 

• dokáže brát v úvahu názory druhých, 

• dokáže poslouchat a projevovat solidaritu 

• snaží se účelně využívat volný čas  

 
 4.2. Začlenění průřezových témat 
 

 
Sociální a osobnostní výchova  
 

Sociální a morální rozvoj   
 

Mezilidské vztahy, poznávání 
kamarádů a osob  
Komunikace 
 
Kooperace 
Řešení problému a rozhodovací 
dovednosti, hodnota, postoje, 
praktická etika  
 

• Vzájemné poznávání, uplatnění v kolektivu  

• Udržování dobrých vztahů, respektování druhého,  

• řeč těla, dialog, pozitivní komunikace, asertivní 
komunikace  

• Spolupráce v kolektivu 

• Rozvoj dovednosti pro řešení problémů a rozhodování.  

• Analýza vlastních a cizích postojů.  

• Odpovědnost, spolehlivost, spravedlnost, respekt  
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Osobnostní rozvoj  
 

Rozvoj schopnosti poznávání 
 
Sebepoznání  
 
Seberegulace 
 
 
Psychohygiena 
 
Kreativita 
 

• cvičení smyslového vnímání, paměti, pozornosti a 
soustředění, 

• Řešení problémů, posilování přirozených poznávacích 
citů. 

• Vztahy k druhým lidem moje psychika správné a 
nesprávné chování   

• Sebekontrola umění říci „ne“ 

• Rozumové zpracování problému uvolnění – relaxace 
efektivní komunikace  

• Rozvoj základních rysů kreativity rozvoj tvořivosti a 
tvořivého myšlení   

 
Výchova demokratického občana  
 

Občan, občanská společnost a 
stát 
 
Občanská společnost a škola 
 
Principy demokracie 

• Práva a povinnosti  

• Společné soužití 
 

• Demokratická atmosféra demokratické vztahy v kolektivu 

• Spolupráce s institucemi v obci 

• Respektování dohodnutých pravidel norma a řád 

 
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech   
 

Evropa a svět nás zajímá 
 
Objevujeme svět a Evropu 
 
Jsme Evropané 

• příběhy a zážitky z cest lidová slovesnost, tradice a zvyky 
našich sousedů 

• sběr informací z pobytu v jiných evropských zemích  
 

• sběr informací z pobytu v jiných evropských zemích 

 
 Environmentální výchova  
 

Ekosystémy 
 
Problémy životního prostředí a 
lidské aktivity 
 
Vztah člověka k životnímu 
prostředí 

• Péče o okolí školy sběr přírodnin a jejich zpracování  

• vycházky do lesa a parku 

• Den Země, ochrana přírody  

• Dopravní výchova 
 

• Naše obec  

• Životní styl péče o zdraví 

 
 Multikulturní výchova  
 

Kultura a její odlišnosti 
 
Mezilidské vztahy 
 
Etnický původ 
 

• Respektování odlišností jiných kultur vlastní kultura a 
zvyky 

• Tolerance a spolupráce, solidarita vztahy v rodině 

• Rovnocennost 

• Naslouchání druhých 
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Kultura jiných krajin 
Princip solidarity 

• Zvláštnosti jiných etnických skupin  

• Nekonfliktní život mezilidské vztahy  

 
Mediální výchova  
 

Vnímání autora mediálního 
sdělení 
 
Interpretace vztahu mediálního 
sdělení a reality 
 

• Sdělení  

• Výběr a používání výrazových prostředků komunikace s 
okolím 

• Vytváření vlastního názoru 

 

5. Zveřejnění školního vzdělávacího programu 

• webové stránky školy 

• veřejně přístupné nástěnky 

• možnost nahlížení a pořizování opisů a výpisů 

  

6. Evaluace zájmového vzdělávání 

Hlavním cílem evaluace je objektivní zhodnocení kvality a efektivity zájmového vzdělávání. Toto 

zhodnocení nám slouží jako zpětná vazba. Jejím prostřednictvím vyvozujeme opatření vedoucí ke   

zkvalitnění zájmového vzdělávání.  

Vnitřní evaluace  

• průběžné sebehodnocení dosažených výsledků vzdělávání a výchovy, sebereflexe 

• hodnocení výchovně vzdělávací práce školní družiny vedením školy 

• vzájemná spolupráce, přehled o rozvoji dětí 

• hodnocení klimatu školní družiny 

• hodnocení realizace ŠVP školní družiny  

 Vnější evaluace  

• zpětná vazba ze získaných informací od rodičů a dětí 

• hodnocení zřizovatele a České školní inspekce 

• hodnocení veřejnosti podle prezentace výsledků školní družiny  

 Evaluace práce školní družiny a jejího ŠVP se zabývá:  

• činností družiny jako specifického školského zařízení 

• prací jednotlivých oddělení školní družiny – kvalita a efektivita - působením činností a 

vychovatelek na jednotlivé děti - personálním stavem školní družiny a úrovní DVPP 

vychovatelek - stavem materiálních podmínek (kvalita pracovního prostředí, vybavení 

nábytkem, pomůckami), zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví  

 Techniky evaluace a hodnocení  
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• průběžné denní hodnocení toho, co se povedlo, co ne a hledání příčin 

• kolegiální rozhovor na pedagogických či provozních poradách 

• neformální rozhovory o činnostech ve školní družině, zpětná vazba bezprostředních reakcí 

dětí. Zpětná vazba – zájem rodičů o činnost ve školní družině, veřejná prezentace výsledků 

činnosti školní družiny, pozorování dětí, rozhovory s dětmi i rodiči 

• na konci každého čtvrtletí provést analýzu naplnění plánovaných akcí – zhodnotit, co se nám   

povedlo, co méně a proč, zda činnost opakovat, za jakých podmínek provést změnu (nabídka 

dalších služeb a aktivit)  

Hodnotící kritéria 
 

• vedení činnosti ŠD 

• pestrost činnosti ŠD 

• individuální přístup k žákům 

• dodržování BOZ 

• rozvoj osobnosti žáka 

• spolupráce s rodiči, prezentace na veřejnosti 

• personální stav ŠD, úroveň dalšího vzdělávání vychovatelek 

• materiální podmínky, estetika prostředí 

 

 

 

 

                                                      ………………………………………………………..

            

                                                                                               Mgr. Miroslava Buryšková 

                                                                                                                        Ředitelka školy  
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.2. Aktivity školní družiny  

A.  Pravidelné aktivity: zájmové činnosti 

   Výstupy Kompetence 
 

Sportovní 
hry 

• míčové hry a jejich 
pravidla. 

• Florbal a jeho pravidla,   

• příprava na soutěže  

• Zvyšování fyzické 
kondice dětí, dbáme na 
to, aby měly radost z 
pohybu. 

Dítě se učí významu kamarádství, 
sportovnímu chování a týmové 
spolupráci. Zná pravidla hry, 
chápe význam kolektivního 
sportu. Umí se podřídit a 
rozhodovat se.  
Zdokonaluje koordinaci pohybu.  
Učí se zdravé soutěživosti a 
jednání fair play.   

1,2,3,4,6 

Tvoření • Dítě zkouší různé 
výtvarné techniky 
(kresba tuší, uhlem, 
temperou, barvou na 
sklo ..)  

• K práci využíváme 
přírodní materiály 
lepíme, stříháme, 
modelujeme ..  

• Dítě 

Dítě rozvíjí fantazii, představivost 
a cit pro ztvárnění daných témat. 
Ovládá základní výtvarné 
techniky.  
 

1,3,5,6 

Hra na 
flétnu 

• Dítě se seznamuje s 
různými autory písniček 
pro děti. Učí se je hrát 
na flétnu sólově tak ve 
sborech. 

• Učí se mít ze zpěvu 
radost a radost 
rozdávat. 

Dítě zvládá základní notovou 
osnovu, základní prvky zpěvu.  
Rozvíjí svou osobnost a učí se 
týmové práci a mít ze zpěvu 
radost  
 

1,3,4,5,6 
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