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2. Charakteristika za řízení 
 

2.1 Umíst ění 
 
Školní družina je součástí přízemí budovy Obecního úřadu v Přepeřích a je 
využívána zároveň jako školní jídelna. Od budovy školy je vzdálena přibližně deset 
minut chůzí. 
Naše školní družina je rodinného typu. Provozní doba ve školní družině je denně 
v pondělí až pátek od 11.30 – 15.30 hod. 
ŠD má jedno oddělení. Kapacita oddělení je maximálně 30 žáků, v oddělení mohou 
být i integrovaní žáci. Odchody žáků jsou s doprovodem žáků nebo sourozenců dle 
zápisního lístku. 
 

2.2 Materiální podmínky 
 
V menší části místnosti je herna se skříňkami. Součástí ŠD je také šatna, sociální 
zařízení a velká lodžie po celé délce místnosti. Děti mohou využívat místní 
sokolovnu, travnaté hřiště, doskočiště pro skok do dálky a moderní hřiště s umělým 
povrchem. Družina je vybavena knihovnou, hračkami, stavebnicemi, moderním 
variabilním nábytkem a její útulnost a veselost podtrhuje barevné sladění celého 
interiéru. Zaměřujeme se převážně na tvůrčí a výtvarné činnosti. Prostředí školní 
družiny je bezpečné, odpovídající hygienickým normám. Respektuje estetická 
kritéria, výzdoba je mobilní, účastní se na ní žáci školní družiny. Výzdoba je 
obměňována, poskytuje rodičům obraz o práci jejich dětí ve školní družině. Děti jsou 
vedeny k šetrnému zacházení s vybavením školní družiny. 
 

2.3 Personální podmínky 
 
Personální podmínky jsou vyhovující. Zájmové vzdělávání žáků je řízeno 
kvalifikovanou vychovatelkou s pedagogickým vzděláním. Vychovatelka v rámci 
samostudia studuje odborné časopisy, dětské časopisy a čerpá poznatky z internetu. 
Spolupracuje s kolegyněmi z malých škol. 
 
 

2.4 Ekonomické podmínky 
 
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena na 100,- Kč měsíčně. O 
snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb. o 
zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se sociálním 
znevýhodněním. 
Výše úplaty je zaúčtována v pokladní knize. 
Dalšími finančními zdroji je příspěvek od zřizovatele na provoz školní družiny a 
finanční příspěvek státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje. 
Náklady na provoz školní družiny jsou hrazeny z příspěvku obce, který tyto potřeby 
pokrývá v plné výši.  
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3. Podmínky p řijímání uchaze čů 
 
O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných 
náležitostí v zápisním lístku, který je určen na období jednoho školního roku a je 
odevzdán ve stanoveném termínu. Jediné kritérium přijetí je věk dítěte (přijímány 
jsou děti od nejmladšího po naplnění kapacity ŠD). 
Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního až třetího ročníku, 
k pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci čtvrtého a pátého, pokud 
oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků. 
Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se v nich 
neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení, (žáci čekající na 
kroužek, při požádání rodičů z rodinných důvodů). 
 

4. Podmínky ukon čování vzd ělávání 
 
Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče 
písemnou formou vychovatelce ŠD. 
O podmínečném vyloučení rozhodne ředitel v případě závažného provinění se 
stanovením zkušební lhůty, a to na dobu nejdéle jednoho roku. 
O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě písemného návrhu 
vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. 
O podmínečném nebo úplném vyloučení rozhoduje ředitel ve správním řízení. 
 

5. Cíle, forma a délka zájmového vzd ělávání školní družiny 
 

5.1. Cíle zájmového vzd ělávání 
 
1. Rovný p řístup k zájmovému vzd ělávání všech žák ů školy 

Všem žákům ve školní družině jsou nabízeny činnosti bez rozdílu, žák volí 
z nabídky dle vlastního uvážení. 

2. Zohled ňování individuálních pot řeb žáků školní družiny 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zohledňováni volbou činností 
přiměřených jejich možnostem. Žákům je věnována individuální péče. 
Žáci se zdravotním postižením 

Činnosti a cíle zohledňují jejich postižení, nejsou však vyčleňováni ze 
společných činností, je jim věnována zvýšená individuální péče. 

Žáci se zdravotním znevýhodněním 
Činnosti a cíle zohledňují zdravotní omezení, je nabízena náhradní činnost, 
relaxační činnosti, odpočinek. 

Žáci nadaní 
Jsou podporováni v rozvíjení svého nadání, činnosti jsou dostatečně podnětné 
a rozvíjející. 

3. Vytvá ření postoj ů vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivost, so lidarity 
a důstojnosti všech ú častník ů zájmového vzd ělávání 
Ve všech činnostech jsou žáci vedeni ke vzájemné úctě a respektu, názorové 
snášenlivosti, solidaritě a důstojnosti. 



ŠVP – Školní družina při Základní škole Přepeře, okres Semily - příspěvková organizace 

 6 

4. Svobodný p řístup k poznatk ům soudobého stavu poznání sv ěta 
Do nabídky činností je vždy zařazena práce s informacemi – literaturou, 
internetem, časopisy, multimediální technikou, prostřednictvím kterých žák 
rozšiřuje své poznatky. 

5. Uplatňování moderních metod práce a p řístup ů 
Výchovně vzdělávací činnost je vedena moderními metodami práce a přístupy – 
skupinové a kooperativní činnosti, metody kritického myšlení, práce v centrech, 
práce s moderními technologiemi. 

6. Hodnocení žák ů vzhledem k dosahování cíl ů 
Hodnocení je vždy podnětné a optimistické, vždy umožňujeme žáku zpětnou 
vazbu, vedeme jím žáka k poznání svých rezerv a možností. 

 
Zaměření výchovn ě vzdělávací činnosti školní družiny: 
1. Získání všeobecného přehledu – návaznost na učivo 1. stupně. 
2. Environmentální vzdělávání - získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a 

jeho ochrana. 
3. Estetická výchova – rozvíjení estetického cítění, tvořivosti a fantazie dětí. 
4. Etická výchova – mravní a etické principy uplatňované ve všech činnostech. 
5. Rozvoj tělesné zdatnosti a zdravý vývoj žáka – zařazování tělovýchovných 
činností, sportovních her, pobyt venku, využití sportovního areálu v Přepeřích. 

 

5.2. Délka zájmového vzd ělávání 
Školní vzdělávací program školní družiny je koncipován jako roční – na školní rok.   
 

Časový plán zájmového vzd ělávání 
Evaluace jednotlivých činností a dosažených výsledků probíhá po uzavření roku.   
Kritéria hodnocení: 
1. Zda byly splněny všechny vzdělávací oblasti v jednotlivých blocích 
2. Zda byly naplněny cíle v jednotlivých vzdělávacích oblastech. 
3. Aktivita žáků jako celku, prospěšnost činností. 
4. Sledování jednotlivých žáků při činnostech. 
 
ROČNÍ PLÁN – výchovné a vzd ělávací činnosti školní družiny: návrhy činností 
 
Září - „Zpátky do školy“ 

• Seznámení se školním řádem a řádem ŠD, seznámení s prostory ŠD a jejím 
okolím 

• Básničky, pranostiky, pořekadla a hádanky 
• Seznamovací hry, hry ve skupinkách 
• Dožínkové slavnosti 
• Vzpomínky na prázdniny – kreslení obrázků, vyprávění 
• Kreslení pastelkami, kombinovaná technika (tempera + voskovka), práce s 

papírem lepidlem a nůžkami. Navlékání korálků. 
• Hudební chvilka – opakování lidových písní 

 
Říjen - „Za číná podzim“ 

• Drakiáda – pouštění draků na hřišti 
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• Změny v přírodě, sklizeň ovoce a zeleniny 
• Básničky a pořekadla 
• Slova nadřazená a podřazená – didaktické hry 
• Postřehové hry ve skupinkách 
• Hudební chvilka – Mravenci (Pavel Novák), písně na přání 
• VV – malba temperou + roztírání špachtlí, výroba z přírodnin a papíru, 

modelování z modelíny, kresba zvířat, která u nás zůstávají na zimu 
• Pobyt venku 
• Četba z knihy „Anička v zahradě“ 

 
Listopad – „Barvy podzimu“ 

• Pranostika a pořekadla 
• Sběr kaštanů a žaludů 
• Sběr listů a dalších přírodnin na vyrábění postaviček 
• Mozaika 
• Zásady správného stolování, zdravé a nezdravé jídlo (skupinové práce) 
• Moje nejoblíbenější jídlo – koláž 
• Hudební chvilka – Bude zima, bude mráz 

 
Prosinec - „Váno ční čas“ 

• Vánoční výzdoba družiny 
• Výroba adventního věnce a adventního kalendáře 
• Povídání o vánočních zvycích našich předků – porovnávání s vánocemi, která 

máme teď 
• Vyšívaná přáníčka – hvězda 
• Hudební chvilka – vánoční koledy a básničky (zpěv + poslech) 
• Moje vánoční přání 
• Mikuláš, čert a anděl 

 
Leden - „Zimní radovánky“ 

• Vyprávění zážitků z vánočních prázdnin 
• Zimní sporty, jaké zimní sporty provozuji já, bezpečnost při sportu 
• Sáňkování a bobování 
• Vitamíny jako prevence před onemocněním, druhy onemocnění, jak si počínat 

při onemocnění, úrazu. 
• Ovoce a zelenina 

 
Únor - „Z pohádky do pohádky“ 

• Masopust, karneval 
• Četba nejznámějších českých pohádek + dramatizace 
• Moje nejoblíbenější pohádka 
• Zpívání písní z pohádek 
• Výroba kulis 
• Výroba masek na karneval 

 
Březen - „Za číná jaro“ 

• Pozorujeme změny v přírodě. Porovnáváme roční období. 
• Změna v oblékání. Změna sportovních aktivit. 
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• Velikonoce – zvyky a tradice, malování a zdobení kraslic, výroba 
velikonočních věnců a dekorací 

• Velikonoční básničky a písničky 
 
Duben - „Zví řata kolem nás“ 

• Můj domácí mazlíček – vyprávění, kresba 
• Zvířata a jejich mláďata 
• Zvířata v ZOO 
• Jak se správně starat o domácí zvíře, zvířata v útulcích 
• Poslech a poznávání zvuků zvířat 
• Encyklopedie „Zvíře“ 

 
Květen – „Jaro v plném proudu“ 

• Závody a soutěže – příprava na atletické závody 
• Výroba z květin a přírodnin 
• Poznáváme květiny a stromy kolem nás – poznávačka 
• Den matek – výroba dárečků pro maminky 
• Bezpečnost při sportovních aktivitách 
• Návštěva u lékaře – scénky 
• Jak správně zavolat pomoc (policie, záchranná služba, hasiči) 

 
 
Červen - „Prázdniny jsou za dve řmi“ 

• Porovnáváme zimní a letní přírodu (stromy, květiny, teplota...Jak se 
oblékáme.) 

• Příprava na školní akademie – opakování písní, dramatizací 
• Výrobky z papíru – origami 
• Prázdniny – plánování, balení věcí. Co nesmím zapomenout na tábor, 

dovolenou? 
• Úklid školní družiny, třídění stavebnic. 

 
Pobyt venku: 

• Denně procházka nebo pobyt na hřišti nebo u jezu 
• Samostatná hra – sběr přírodnin, úklid domečků 
• Soutěže – hry s míčem, závody v běhu a hodu. 
• Poznávání krajiny kolem nás 
• Orientace v místě, kde bydlím 
• Poznávání květin a stromů kolem nás 
• Pohybové hry 
• Dodržování pravidel hry a fair play 

  
 

5.3. Formy zájmového vzd ělávání 
Jedná se o: 

• pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost 
• individuální práce s nadanými dětmi nebo s dětmi se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
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• využití nabídky spontánních činností 
• Činnosti ve školní družině se člení na: 
• zájmové činnosti 
• rekreační činnosti 
• odpočinkové činnosti 

 

6. Obsah zájmového vzd ělání 

6.1. Obsah vzd ělávání v ŠD 
Obsah vzdělávání vychází ze vzdělávacích  oblastí, které jsou definovány 
v Rámcovém vzdělávacím programu (dále jen RVP) pro základní vzdělávání: 
 
1. Člověk a jeho svět 
2. Člověk a společnost 
3. Člověk a příroda 
4. Umění a kultura 
5. Člověk a zdraví 
6. Člověk a svět práce 
 
Pro účely vzdělávacího plánu ŠD byly vybrány následující oblasti (kapitoly). 
 

6.1.1. Kapitola Člověk a jeho sv ět 
Je jedinou vzdělávací oblastí v rámci RVP, která je koncipována pouze pro 1. stupeň 
základního vzdělávání a je rozdělena do pěti tematických okruhů: 
 
1. Místo, kde žijeme  - v tomto tematickém okruhu žáci poznávají nejbližší okolí, 
organizaci života v rodině, ve třídě, ve škole, v obci a společnosti 
2. Lidé kolem nás  – v tomto tematickém okruhu si žáci osvojují zásady vhodného 
chování a jednání s lidmi, poznávají význam a podstatu pojmů - tolerance, empatie, 
vzájemná úcta…, poznávají, jak se lidé sdružují, seznamují se základními právy a 
povinnostmi 
3. Lidé a čas - tematický okruh je zaměřen na budování správného režimu dne a 
jeho dodržování, sestavování a naplňování režimu ve školní družině, pěstujeme úctu 
k času druhých, učíme se využívat svůj čas, využíváme smysluplné volnočasové 
aktivity 
4. Rozmanitost p řírody  – v tematickém okruhu se seznamujeme s proměnlivostí a 
rozmanitostí živé i neživé přírody 
5. Člověk a jeho zdraví  – v tomto tematickém okruhu mají žáci poznat sami sebe, 
získávají ponaučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a o odpovědnosti za 
své zdraví 
 

6.1.2. Kapitola Um ění a kultura 
V etapě základního vzdělávání je oblast Umění a kultura zastoupena vzdělávacími 
obory Hudební výchova  a Výtvarná výchova . 
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6.1.3. Kapitola Člověk a zdraví 
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je vymezena a realizována v souladu s věkem 
žáků ve vzdělávacích oborech Výchova ke zdraví  a Tělesná výchova , do níž je 
zahrnuta i zdravotní tělesná výchova. 
 

6.1.4. Kapitola Člověk a svět práce 
Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a svět práce je rozdělen na 1. stupni 
na čtyři tematické okruhy Práce s drobným materiálem, Konstruk ční činnosti, 
Pěstitelské práce, P říprava pokrm ů. 
 

6.2. Klíčové kompetence 
 
1. Kompetence k u čení - učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně 
odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a 
dalším učení. 
2. Kompetence k řešení problému  - všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při 
jejich řešení užívá logické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k 
cíli. Započaté činnosti dokončuje. 
3. Komunikativní kompetence  - ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, 
kultivovaně komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými. 
4. Sociální a interpersonální kompetence  - samostatně rozhoduje o svých 
činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje 
ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, 
šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit, respektuje jiné, je 
tolerantní. 
5. Činnostní a ob čanské kompetence  - učí se plánovat, organizovat, řídit a 
hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a 
povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 
zdravé a bezpečné prostředí, dbá na své zdraví i zdraví druhých. 
6. Kompetence k trávení volného času  - orientuje se v možnostech trávení volného 
času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v 
organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou 
nabídku volného času. 

6.1. Rizika 

6.1.1. Rizika ovliv ňující a narušující výchovn ě vzdělávací činnost 
• Časová rozdílnost při nástupu žáků do družiny po vyučování 
• Více ročníků v oddělení 
• Kroužky, zájmové činnosti 
• Střídání přítomnosti žáků na činnost 
• Odchody žáků domů a předávání žáků rodičům 
• Časový prostor na činnosti 
• Zapomnětlivost žáků 
• Zdravotní potíže žáků (alergie, bolesti, nevolnost) 
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7. Podmínky bezpe čnosti práce a ochrany zdraví 
 
Vhodná struktura režimu ŠD zajišťuje prostor pro dostatek relaxace a aktivního 
pohybu žáků. 
Žáci jsou poučováni o bezpečnosti a chování v prostorech družiny, ale i mimo ně a 
jsou pod dohledem vychovatelky. Všechna poučení jsou zapsána vychovatelkou do 
třídní knihy. 
Školní družina je vybavena prostředky první pomoci a vychovatelka ovládá 
praktickou pomoc při jejím použití. 
 

8. Podmínky vzd ělávání žák ů se SVP 
 
Účastníci zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami jsou 
individuálně integrováni do oddělení školní družiny s využitím speciálních 
pedagogických postupů. Vychovatelka družiny úzce spolupracuje s PPP, SPC, 
případně jinými poradenskými zařízeními. 
V případě začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné zajištění 
asistenta pedagoga pro účastníka a účast vychovatelky školní družiny na dalším 
vzdělávání v oblasti speciální pedagogiky. 
Dále by bylo nutné zajistit vybavení speciálními didaktickými a kompenzačními 
pomůckami např. zápůjčkou ze speciálních škol, či jejich zakoupení. 
Veřejnost je informována o možnosti začlenění žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami formou webových stránek. 
 
 
Specifické pedagogické cíle pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami: 

• začlenění do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře 
• podpůrná opatření k začlenění do činností – asistent pedagoga, speciální 

pomůcky, individuální péče 
• činnosti respektující možnosti žáka – činnosti shodné na úrovni žáka 
• specifické činnosti s cílem reedukační péče o žáka 

 
Rozvoj mimořádně nadaných žáků je zajištěn vytvářením podmínek k rozvíjení jejich 
nadání zabezpečením dostatku studijního materiálu, přístupu k internetu, individuální 
prací se žákem, vytvářením podnětného prostředí k rozvoji jejich tvořivosti. 
Vychovatelka spolupracuje s výchovnou poradkyní a PPP. 
Vhodné zájmové aktivity: 

• literární tvořivost, výtvarná tvořivost, realizace pohybových aktivit, 
matematické soutěže, přírodovědné soutěže, společenskovědní soutěže 

• umožnění vedení ostatních dětí, umožnění realizovat řízení kolektivu 
• umožnění navštěvovat zájmové kroužky školy se staršími dětmi 
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9. Závěr 
 
Snažíme se, aby v našem prostředí byl pořádek, místo pro soucit, svobodného ducha 
a radost. 
Řídíme se heslem: „Respektovat a být respektován!“ 
Chceme vychovat z našich dětí lidé šťastné, úspěšné a tvořivé, kteří dokáží pokojně 
žít s ostatními lidmi, přijímají je a pomáhají jim. 


