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ŠKOLNÍ DRUŽINA – ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 

I. Charakteristika školní družiny 

          Školní družina se nachází v prvním patře základní školy a tvoří spojovací mezník mezi nižším a 

vyšším stupněm. ŠD má k dispozici dvě místnosti, ve kterých tráví děti svůj volný čas. Kapacita 

naplněnosti je 55 dětí. Provozní doba školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední 

družina. Ranní provoz trvá v době od 6.00 do 7.45 hod. Provoz odpolední družiny začíná po ukončení 

vyučování od 11:45 do 16:00 hodin. Domů odcházejí děti samy nebo v doprovodu rodičů či sourozenců 

dle smluvených podmínek.  

 

II. Vybavení 

a) materiální a prostorové 

Prostory ŠD jsou vybaveny účelným a praktickým nábytkem - větší či menší skříně na hračky, 

stavebnice, stolní a námětové hry, učitelský stůl a stoly pro větší počet dětí. 

Na celkovém vzhledu ŠD se podílejí také žáci. Pro výtvarné práce dětí slouží nástěnná sisalová 

plocha nebo závěsné police na stěnách určené k vystavení různých prací a výrobků. 

Hrací koutky jsou určeny k námětovým hrám (kadeřnictví, na školu, u lékaře, na obchod atd.). Podlaha 

herny je pokryta kobercem. Děti si mohou hrát a sedět na zemi, či na dětských sedačkách a gauči. K sezení 

mohou používat i velké gymnastické míče, které výborně protahují celé tělo.  

Ke školní družině patří i velká místnost, v níž mohou děti hrát stolní tenis, pohybové hry s míčem, 

florbal, či nacvičovat divadelní a pohybová představení. 

V odpoledních hodinách mohou děti využívat prakticky veškerých prostorů základní školy. Ke 

sportovním účelům slouží malá a velká tělocvična a rovněž sportovní areál na školním hřišti. Děti mohou 



využívat i místní knihovnu, která se nachází v přízemí naší školy. K rozvíjení manuální zručnosti dětí 

máme k dispozici i keramický kroužek, ve kterém děti vyrábějí různé výrobky z hlíny - k tomu je 

vybavena učebna Vv keramickou pecí.  

B) technické 

V odpoledních hodinách můžeme využívat počítačovou učebnu základní školy. Přehrávač CD a 

radiomagnetofon slouží dětem k poslechu vlastních CD nebo pohádek. Děvčata si nacvičují disco tance a 

výstupy mažoretek. Ke sledování pohádek, či dětských televizních a naučných pořadů pro výuku slouží 

televize a video umístěné v herně. 

Veškeré elektrické spotřebiče a přístroje mohou děti používat nebo obsluhovat jen v přítomnosti 

dospělé osoby (vychovatelky). 

C) hygienické 

Místnosti ŠD jsou dostatečně prosvětleny okny směřujícími na jih. Proti slunci jsou nainstalované 

ve všech oknech žaluzie. Pod okny jsou připevněné radiátory, kryté bezpečnou lištou proti úrazu.  

 

III. Charakteristika pedagogického sboru ŠD 

Ve ŠD pracují dvě vychovatelky. Obě vychovatelky mají ukončené střední pedagogické vzdělání, 

obor vychovatelství.  

 

IV. Spolupráce ŠD s rodiči a zřizovatelem 

Naše ŠD se zúčastňuje různých soutěží pořádaných v okrese Opava, ale také se podílí na 

vystoupeních a výzdobě školy při různých slavnostních příležitostech, či školních akcích - Den dětí, 

Drakiáda, Den učitelů, Vánoční a velikonoční výstava, Maškarní ples atd. 

Jakékoliv informace poskytují naše vychovatelky rodičům telefonicky nebo písemnými 

pozvánkami a vzkazy. 

 

V. Mezinárodní spolupráce 

V oblasti mezinárodní spolupráce pracuje ŠD jako nedílná součást školy. 

 

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

Pomáhat účastníkům zájmového vzdělávání při začleňování do dětského kolektivu a orientaci v něm. 

Respektovat individuální schopnosti a dovednosti dětí. Posilovat a rozvíjet zájem dítěte o smysluplné 

využití volného času. Poskytovat dětem dostatek možnosti a podnětů k rozvíjení tvořivosti a zájmů. 

Podporovat v osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost. Utvářet a prohlubovat vztah 

k životnímu prostředí, kulturním a historickým památkám. Vést k osvojování základních hodnot. 

Dodržovat pedagogické a hygienické návyky při práci a využívat všech možností odpočinku a relaxace. 



 

Klíčové kompetence 

1. Kompetence k učení 

Žáci  

• jsou obohacování o nové dojmy, prožitky, poznatky a hodnoty 

• učí se chránit své zdraví a bezpečnost  

• získávají poznatky k smysluplnému naplnění volného času 

• objevují nové skutečnosti k radosti a uspokojení z objevování a dosaženého výsledku 

• osvojují si a rozvíjejí  nové  pohybové dovednosti 

Vychovatel 

• předkládá dostatečné množství informačních zdrojů a sleduje pokrok všech žáků 

• vede žáka k ochraně svého zdraví, bezpečnosti a ochraně životního prostředí 

• vytváří u žáků pozitivní vztah k sportovním a pohybovým aktivitám 

 

2. Kompetence k řešení problémů 

Žáci 

• učí se řešit problémové situace běžného života formou her a dramatizace 

• pozorují, pojmenovávají a porovnávají zkušenosti 

• dovedou si pro pohyb vytvořit vhodné sportovní prostředí a pomůcky 

• promýšlejí pracovní postupy zadaného úkolu 

Vychovatel 

• dbá na to, aby hledání a objevování nového bylo pro žáky přirozené a přinášelo jim radost a 

uspokojení z poznaného 

• pomáhá žákům, aby došli k samostatným objevům, řešením a závěrům 

• vede žáky k vzájemnému naslouchání 

• dodává žákům sebedůvěru, podle potřeby žákům v činnostech pomáhá 

• snaží se rozvíjet u žáků tvořivost a fantazii 

 

3. Kompetence komunikativní 

Žáci 

• učí se řešit životní situace nenásilným způsobem, nevyžadovat si požadavky násilím 

• dokážou klást věcné otázky, učí se vzájemně naslouchat 

• snaží se dodržovat pravidla komunikace, spolupráce a skupinové práce 

• používají základní pojmy spojené s pohybovými činnostmi a prostředím 

 



 

Vychovatel 

• vede žáka k samostatnému a sebevědomému vystupování a jednání, k prezentaci vlastních 

myšlenek s názorů 

• vede žáky k prezentaci svých nápadů a názorů 

• vede žáky k vzájemnému naslouchání a oceňování přínosu druhých 

 

4. Kompetence sociální a interpersonální 

Žáci 

• chápe význam spolupráce při skupinové či párové práci 

• rádi soutěží, snaží se dosahovat lepších výkonů 

• pracují ve skupinách, vzájemně se doplňují a snaží se o dosažení kvalitního výsledku 

• rozvíjí tvořivost, rychlé rozhodování, organizační schopnosti 

• snaží se ve skupině pracovat tak zodpovědně, aby bylo dosaženo kvalitního výsledku 

Vychovatel  

• rozvíjí dovednost respektovat názory druhých 

• vede žáka k odpovědnosti za svou práci, chování a jednání, za svěřené předměty 

• umožňuje každému žákovi zažít úspěch 

• vede žáky ke spolupráci a vzájemné pomoci 

 

5. Kompetence občanská 

Žáci 

• učí se ohleduplnému vztahu k přírodě i výtvorům lidské práce 

• vytváří si kladný vztah k vlastní práci a práci jiných 

• vytváří si pozitivní vztah ke kulturním hodnotám 

• aktivně se zapojují do sportovních aktivit školy 

• vytvářejí si aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí 

Vychovatel 

• rozvíjí v žácích zájem o nejbližší okolí - významná místa 

• motivuje žáky k zájmu o kulturní dědictví 

• učí žáky ohleduplně posuzovat pohybové možnosti u sebe i jiných 

• vede žáky k rozpoznání kvalitně a nekvalitně provedené práce 

 

 



6. Kompetence pracovní 

Žáci 

• dodržují základní režimové návyky během dne - osobní hygiena, stravování 

• dodržuji pořádek ve svých věcech a ve věcech a prostorách školy 

• rozvíjejí a kultivují své výtvarné dovednosti a schopnosti 

• umí si vhodně rozložit pohyb v režimu dne 

Vychovatel 

• vede žáky k bezpečnému zacházení s běžnými nástroji a přístroji 

• vede žáka k dodržování základních návyků během dne 

• seznamuje je s významem pohybu pro zdraví a vývoj organizmu 

 

ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

Do školní družiny jsou přijímáni účastnici zájmového vzdělávání již od první třídy. Vzdělávání účastníků 

probíhá až do páté třídy, kdy je výchovně vzdělávací činnost ve školní družině ukončena. Ukončit činnost 

může účastník zájmového vzdělávání i dříve na písemnou žádost rodičů. 

 

OBSAH A FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

TÉMATICKÉ OKRUHY   POPIS ČINNOSTI, (ROZVÍJENÉ KOMPETENCE) 

 

 

Tvořivá dílna  

– výtvarná a pracovní činnost  Vystřihování geometrických tvarů (skládání panáčků, práce 

s nůžkami), skládání papíru, výroba draků, tisk listů,výroba zvířátek 

z přírodnin, vánoční ozdoby, loutky z papíru, kresba dopravních 

značek a dopravních prostředků, modelování zvířátek, pracujeme 

s hlínou, malování na sklo. 

 

Když se chce, tak to jde 

- hudební činnost Soutěž ve znalostech a zpěvu, hra na orchestr, hry se zpěvem, 

Superstar družiny, vyjádření pocitů z hudby (malba) . 

 

Pojedeme na výlet  Naše hrady a zámky, co vše do batohu, jízda zručnosti na kole (správný 

cyklista), psaníčková soutěž (výlet do přírody), poznáváme okolní 

obce, besedujeme  jak člověk škodí a prospívá přírodě . 

 



S knížkami jsme kamarádi Četba knih a časopisů, vyrábíme obal na knihy, beseda v knihovně 

(pohádky), besedujeme o nejoblíbenější knize, kreslíme pohádkové 

prsteny, hrajeme loutkové divadlo, výstavky knížek (2x) . 

 

Odvážnému štěstí přeje Sportovní stezka odvahy, hry bez hranic (netradiční soutěže), 

překonávání rekordů, cvičíme naše smysly, učíme se toleranci a 

pravdomluvnosti. 

 

Umíme se chovat a jednat Cesta do školy (chování na ulicích určujeme dopravní značky), jak se 

chováme v divadle, knihovně, kině, obchodě, první pomoc (beseda), 

návštěva kina, vztahy mezi spolužáky, sourozenci (kouzelná slovíčka), 

bezpečně u sportu, hasičská soutěž. 

 

Jak se žije jinde Soutěž cestujeme  po světě (časopis Pastelka), četba pohádek z různých 

světadílů, vyrábíme pohádkové masky zvířat z cizích zemí. 

 

Svoji obec dobře známe Připravujeme soutěž ve znalosti naší obce, tradiční místní slavnosti 

(vyprávění, návštěva výstavky), pozorujeme okolní krajinu, kreslíme 

obec, u nás doma, náš dům, naše škola (beseda s ředitelkou školy). 

 

Dál, výš, rychleji  

- sportovní činnost Sportovní míčové hry, jednoduché soutěže s náčiním, kreslíme 

sportovce, soutěž Superman (překonávání rekordů). 

 

Oslava svátků Den Země (plakáty, pomoc při úklidu okolní školy, třídíme odpad), 

kouzelný čas Vánoc (balíme dárky, vyrábíme ozdoby, tvoříme přání, 

pečeme a zdobíme perníčky), Velikonoce (zdobíme kraslice, vyrábíme 

pomlázky, vyprávíme o zvycích), Masopust (tvoříme plakáty pro 

rodiče, vyrábíme masky), Den matek (beseda o maminkách, vyrábíme 

překvapení pro maminky). 

 

ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ 

Viz. Celoroční plán ŠD jednotlivých školních let 

 



PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ 

          Do školní družiny jsou přijímáni k pravidelné docházce žáci 1. stupně (přednostně žáci nižších tříd, 

u ostatních ročníků postupujeme individuálně dle naplněnosti družiny), a to na základě písemné přihlášky, 

kterou obdrží zákonní zástupci v průběhu první informační schůzky rodičů žáků 1. ročníku, respektive je 

k vyzvednutí v ŠD v měsíci září. zákonní zástupci sdělí na přihlášce rozsah docházky a způsob odchodu 

účastníka ze školní družiny. Přihlašování i odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka. 

      O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině a každou 

odchylku od docházky, od smluvené doby odchodu či odchodu s cizí osobou, jsou rodiče povinni písemně 

oznámit vychovatelce ŠD.  

 

PODMÍNKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A 

ŽÁKY MIMOŘÁDNĚ NADANÉ 

Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je hlavním cílem začlenit dítě do přirozeného prostředí 

školní družiny. Důležitými podmínkami je shoda mezi rodinou a školní družinou, možnost konzultace s 

odborníky a příprava vychovatelky po stránce odborné i organizační, případné začlenění práce školního 

asistenta. U žáků mimořádně nadaných se jedná především o volbu vhodných forem, zejména volba 

podnětných činností směřující k rozvoji talentu žáka. 

 

PRŮBĚH A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Na začátku každého školního roku jsou do školní družiny přijímáni žáci prvního stupně základní školy. 

Docházku do školní družiny ukončí posledním dnem školního vyučování nebo v průběhu školního roku na 

písemnou žádost rodičů. Pokud účastník soustavně narušuje činnost školní družiny nebo ohrožuje 

bezpečnost ostatních účastníků může být ze školní družiny vyloučen. O vyloučení žáka ze školní družiny 

rozhoduje ředitelka školy. 

 

DOKUMENTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

• Zápisní lístek – přihláška do školní družiny 

• Celoroční plán školní družiny – aktuální školní rok 

• Týdenní záznamy výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení vedené v elektronickém 

informačním systému školy 

• Vnitřní řád školní družiny 

• Školní vzdělávací program 

           ………………………………….. 

     Ve Štěpánkovicích dne 28. 8. 2022     Mgr. Elžbieta Stoczková 

     Tento ŠVP školní družiny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022          ředitelka ZŠ a MŠ Štěpánkovice 
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