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Kontakty: 
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Kontakty ŠD: 721 944 418

1. Konkrétní cíle výchovně – vzdělávací práce ve školní družině

1. Rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání (spolupráce s vyučujícími I. stupně) 

2. Osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 

3. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako svobodná osobnost 

působící na své okolí. 

4. Podněcování žáků k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů. 

5. Vedení žáků k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 

6. Rozvíjení schopností spolupráce a respektování práce a úspěchů vlastních i druhých. 

7. Vytváření u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací. Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě. 

8. Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný. 

9. Vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám. Učit je žít společně s ostatními lidmi. 

10. Učit děti smysluplně využívat volný čas. 

2. Obsah a časový plán



Činnosti jsou plánovány a organizovány v souladu s potřebami žáků: 

a) zohlednit stupeň únavy žáků, dobrovolnost, pestrost a variabilitu 

b) ponechat dostatek času pro spontánní aktivity, seberealizaci, kompenzaci možných 

školních neúspěchů 

c) zaměřit se na rozvoj sociálních kontaktů, poskytovat žákům dostatek prostoru a času pro 

individuální, skupinovou práci 

d) přípravu na vyučování realizovat převážně neformální zábavnou formou 

e) nabízet žákům zajímavou náplň volného času s rozvíjením a upevňováním pracovních, 

estetických, pohybových a sociálních dovedností. 

3. Obsahy a formy činnosti ve ŠD

Pravidelná činnost – týdenní skladba zaměstnání. 

Příležitostné akce – výstavy, filmová představení, vystoupení např. pro důchodce, pro budoucí 

prvňáky. 

Odpočinkové činnosti – poslechové činnosti, individuální hry, ale také odpočinek (relaxační 

činnosti) – tělovýchovné aktivity. 

Příprava na vyučování – přírodovědné vycházky, divadelní hry, kolektivní četba. 

Spontánní aktivity – klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry v rámci 

ranního pobytu ve ŠD. 

Zájmové činnosti – výtvarné, hudební, tělovýchovné a pracovní činnosti

4. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně 

nadaných

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 oblastech jejich zájmů. 

ŠD jsou vybaveny nábytkem, stolečky a židličkami přizpůsobenými věku dětí, pohovkou, 

kobercem, televizí, videem, DVD přehrávačem, sportovním náčiním, hračkami, stolními 

hrami a pomůckami, knihami, časopisy.

ŠD jsou každoročně doplňovány novým spotřebním i materiálním vybavením.

Děti se stravují ve školní jídelně.

I., II. a III. oddělení ŠD se nachází v přízemí školy, IV. oddělení v prvním patře.



Děti z prvních a druhých tříd mají společnou šatnu vedle ŠD, starší děti mají šatní skřínky u 

šaten svých tříd.

V blízkosti školy se rozkládá městský park, minoritské zahrady, hřiště DDM s průlezkami a 

horolezeckou stěnou. Ke sportování a relaxaci využíváme i dětské hřiště u gymnázia.

5.  Přihlašování a odhlašování žáků 

a) Přihlašování je prováděno písemně při použití tiskopisů zápisních lístků. Toto 

přihlášení má platnost do konce aktuálního školního roku. Případné odhlášení žáka před 

skončením školního roku provedou rodiče písemně. 

O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

Do školní družiny jsou přednostně zařazováni žáci 1. stupně ZŠ, jejichž rodiče chodí 

do zaměstnání (nečerpají rodičovskou dovolenou apod.). Dalším kritériem je přednostní 

přijímání žáků z 1.-3. ročníků ZŠ. 

Do školní družiny lze výjimečně zařadit i žáky, kteří do ní nejsou přihlášeni. Jedná se 

o situace, kdy je z rodinných důvodů neplánovaně pozměněna výuka. 

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny 

sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou 

zaznamenány na zápisním lístku. 

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má 

žák odejít ze ŠD jinak, či s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče 

písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině sdělí zákonný zástupce též písemně. 

b) Družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům i případnou přípravu na 

vyučování. 

c) Při ukončení zájmového vzdělávání ve ŠD bude dítěti předán pamětní list. 

d) Hrazení úplaty 

Stanovená výše úplaty je 200,- Kč za měsíc, pro povinnost této platby postačí i 

jednodenní přítomnost žáka v daném měsíci. 

Platba se provádí na účet školy č. 173869265/0300 s uvedením variabilního symbolu

pro jednotlivé žáky. 

Platba je možná na každý měsíc zvlášť – vždy nejpozději do 20. dne v měsíci - nebo 

na větší časový úsek, nejvýše na pololetí tak, aby toto nepřesahovalo do nového kalendářního 

roku. 

Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti: 



a) pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle 

zákona č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná 

oprávněná osoba 

b) pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento 

příspěvek nebo jeho část je vyplacena. Pro oba případy je nutno předložit řediteli školy 

písemnou žádost s uvedením důvodů a kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního 

příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu 

příslušný příplatek skutečně vyplacen.

Pokud za dítě není zaplacen poplatek do konce druhého měsíce, vychovatelka ŠD o 

tom uvědomí ředitele školy, který může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní 

družiny.

6. Materiální podmínky ŠD

Prostor ŠD tvoří:

 3 místnosti a 1 místnost v běžné třídě 

 hygienické zařízení pro dívky 

 hygienické zařízení pro chlapce

 hygienické zázemí pro pedagogické pracovníky 

 1x uzamykatelná šatna 

Další prostory využívané pro činnost ŠD:

 tělocvična školy (dle rozvrhu hodin) 

 školní hřiště 

 školní zahrada 

7. Popis personálních podmínek ŠD

Počet vychovatelek se řídí dle potřeb školní družiny. 

8. Ekonomické podmínky ŠD

 státní rozpočet: platy, náhrady platů, učební pomůcky, další vzdělávání pedagogických 

pracovníků 



 provozní rozpočet (město): vodné, stočné, odběr tepla a elektrické energie, zařízení ŠD, 

hygienické prostředky 

 provozní poplatek (rodiče): spotřební materiál 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny:

 Vhodná struktura režimu žáků v družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané 

režimem družiny a skladbou zaměstnání. 

 Vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků). 

 Zdravé prostředí užívaných prostorů družiny – podle platných norem (vlastní vybavené 

prostory, odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, rozměry sedacího a 

pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů). 

 Ochrana žáků před úrazy. 

 Výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů (např. 

zpracování a zveřejnění provozních řádů, tělocvičen), pravidelná kontrola prostor a zařízení z 

hlediska jejich bezpečnosti. 

 Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, praktická 

dovednost vychovatelek poskytovat první pomoc.

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Žáci přicházejí do ŠD od 6.00 hod. do 7.45 hod.. 

2. Přezují se ve svých šatnách a dojdou na oddělení. 

3. Nezdržují se na chodbách. 

4. V 7.45 hod. odcházejí žáci samostatně do svých tříd. 

5. Odpolední provoz ŠD je denně od 11.35 hod do 16.00 hod.. 

6. Po skončení vyučování předá vyučující žáky vychovatelce ŠD. 

7. Na oběd odcházejí žáci společně pod vedením vychovatelek. 

8. Činnost žáků ve ŠD určuje skladba zaměstnání. 

9. Žáci neničí hry ani vybavení ŠD, udržují pořádek ve skříňkách s hrami, dbají příkazů 

vychovatelek. 

10. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí písemně (na přihlášce) družině rozsah 

docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. 



11. Žák ze ŠD odchází v hodinu uvedenou na přihlášce. 

12. O dřívější uvolnění je třeba požádat písemně. 

13. Při odchodu ze ŠD musí být v oddělení pořádek.

10. Klíčové kompetence

• Kompetence k naplnění volného času: 

Žák je vnitřně motivován trávit smysluplně svůj volný čas, rozvíjí své zájmy ve spontánních i 

organizovaných, individuálních i skupinových činnostech, které si sám vybírá. Rozlišuje pro 

svou bezpečnost a zdraví nevhodné činnosti, dokáže odmítnout nevhodné nabídky pro trávení 

volného času.

• Kompetence komunikativní:

Žák komunikuje kultivovaně, naslouchá druhým, ovládá mimoslovní komunikaci. Myšlenky, 

sdělení, otázky a odpovědi vyjadřuje srozumitelně a asertivně. Formuluje svůj názor a 

respektuje názory druhých, má dostatečný prostor pro vyjadřování, rozumí různým typům 

textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků. Využívá získané 

komunikativní dovednosti k vytváření kamarádských vztahů a k vzájemné spolupráci mezi 

dětmi.

• Kompetence k řešení problémů: 

Žák se učí problém pochopit, přemýšlí o jeho příčinách. Chápe, že vyhýbání se problému 

nevede k cíli a hledá způsoby řešení. Obhájí si svá rozhodnutí, uvědomuje si za tyto 

rozhodnutí odpovědnost. Je schopen sebereflexe. Nenechá se odradit případným neúspěchem.

• Kompetence občanská a pracovní: 

Účastník rozpoznává nespravedlnost, šikanu, agresivitu a dovede se jim bránit. Uvědomuje si 

svá práva a práva druhých. Chová se zodpovědně s ohledem na zdraví své i druhých. Podílí se 

na rozvoji kvalitního životního prostředí. Osvojuje si pracovní návyky, dodržuje bezpečnost a 

bezpečně používá materiály, nástroje a vybavení ŠD. Respektuje kulturní hodnoty národa, 

etnika, sociální skupiny. V krizové situaci a situaci ohrožující zdraví a život postupuje podle 

pokynů kompetentních osob. Aktivně se zapojuje do veřejně prospěšných a charitativních 

aktivit.

• Kompetence sociální: 



Žák respektuje dohodnutá pravidla, spolupracuje v týmu, uvědomuje si svoji roli i role 

ostatních. Rozvíjí schopnost plánovat a organizovat. Odhaduje rizika svých nápadů, 

uvědomuje společenského chování. Spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit.

• Kompetence k učení: 

Žák se učí s chutí, své zkušenosti uplatňuje v praktických situacích. Dokončí započatou práci, 

kriticky ji zhodnotí. Klade si otázky a hledá na ně odpovědi. Získává vědomosti z 

rozmanitých zdrojů, které nabízí současný svět, získané poznatky dává do souvislostí a 

uplatňuje je v praktických situacích a v dalším učení. Rozvíjí kritické myšlení. 

11. Formy a metody práce

- hry (didaktické, námětové, společenské)

- vyprávění, rozhovory, besedy

- soutěže, kvízy

- práce s knihou, časopisy, společná četba

- kulturní akce – návštěvy výstav

- pobyt na čerstvém vzduchu – dětské hřiště, pískoviště, prolézačky

- přírodovědné vycházky, park, les, řeka

- zájmové činnosti – zaměřené na všestranný rozvoj s přihlédnutím k individuálním 

schopnostem dětí, výtvarné, hudební, pracovní, sportovní atd.

- individuální činnosti 

12. Cíle ŠVP ŠD

- Usnadnit žákům vstup do povinného pravidelného vzdělávání z rodinné péče a 

z předškolního vzdělávání.

- Probouzet v žácích kladný přístup ke škole a motivovat je pro celoživotní učení, podněcovat 

k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů.

- Naučit žáky rozlišovat čas odpočinku, relaxace a čas práce.

- Naučit žáky respektovat spolužáky, vrstevníky a pedagogy, správné zásady chování, rozvíjet 

kamarádství, schopnost komunikovat a spolupracovat.

- Naučit žáky samostatně řešit problémy, obhájit si jejich řešení.

- Vést žáky k ochraně přírody, k ekologii a zdravému stylu života.

- Vést žáky k toleranci, k ohleduplnosti k lidem, kulturám a duchovním hodnotám.

- Prevence sociálně patologických jevů – vulgarismy, šikana, násilí.



- Individuální přístup k dětem.

13. Časový plán programu školní družiny

Podzim – září, říjen, listopad

‧ Zahajujeme školní rok, vítáme prvňáky

‧ Seznamme se – domov, bydliště, cesta do školy, seznámení se školou a okolím

‧ Lidé kolem nás – jak se žije jinde (ovoce, zelenina, stravování, denní režim, hodiny), 

všude žijí lidé, jak a kde bydlíme, nejsme všichni stejní, návštěva knihovny – výběr a 

půjčení knih, prohlížení, četba a povídání o knihách, návštěva parku, lesa, dětského 

hřiště, jak se správně chovat, kouzelná slovíčka, první pomoc, nebezpečné situace, 

zásady zdravé výživy

‧ Zvířata – domácí, v ZOO, v lese

Zima – prosinec, leden, únor

‧ Lidé a čas - Čas adventní, kouzelný čas Vánoc – tradice a zvyky, výroba ozdob a 

dárků, Putování časem – besedy s pamětníky (minulost, současnost, budoucnost) -

návštěva kostela, výstavy betlémů

‧ Člověk a jeho zdraví – chci být zdraví, hygiena, jídelníček, pobyt na čerstvém 

vzduchu, co nám škodí a co prospívá, práce s knihou, vyhledávání informací, cvičíme 

své smysly, čtení a dramatizace pohádek

‧ Doprava a dopravní prostředky – zásady chování v dopravním ruchu

Jaro – březen, duben, květen

‧ Rozmanitost přírody 

- Příroda okolo nás, máme rádi zvířata – vycházky do okolí, pozorování změn 

v přírodě, zvířata a jejich mláďata, domácí mazlíčci.

-Jak se budí semínko – Křemílek a Vochomůrka – četba pohádek, dramatizace, 

sledování DVD, péče o školní pozemek, rostliny

‧ Chráníme životní prostředí - třídění odpadu, Den Země, co do lesa patří, nepatří, 

čištění lesa 

‧ MDŽ, Den učitelů, Den matek – výroba dárků

Léto – červen

‧ Člověk a jeho zdraví – odvážnému štěstí přeje, soutěživé, míčové a pohybové hry, 

pobyt v parku, cvičení zručnosti, obratnosti a odvahy na dětských hřištích



‧ Poznáváme naše město – historie, památky, skanzen, naučná stezka, orientace ve 

městě a okolí

Celoročně

‧ Pozorujeme změny v přírodě, poznáváme přírodniny – hrajeme si s nimi a vyrábíme 

z nich, 

‧ vyprávíme se o ročních obdobích, 

‧ zpíváme písně, chráníme životní prostředí

‧ dodržujeme zásady čistoty a ochrany zdraví, otužujeme se

‧ chodíme na vycházky

‧ předcházíme úrazům

‧ pěstujeme vlastnosti důležité pro život v kolektivu kamarádů, tolerance, 

ohleduplnost, zdvořilost, důvěra, vzájemná pomoc a pořádek

‧ učíme se správně stolovat

14. Závěr

Děti vnímají svět kolem sebe, učí se vněm orientovat, poznávají přírodu, všímají si vztahů 

mezi lidmi, chtějí poznávat a tvořit. Při řešení hravých úkolů pociťují radost, to je první 

krůček úspěchu. Snahou všech vychovatelek je vytvořit takové prostředí, kde děti naleznou 

dostatek podnětu k činnostem a zároveň pocit bezpečí a pohody. Naší snahou je stále 

vylepšování prostředí areálu ŠD a nabízených činností.




