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Dnešní dítě je lépe fyzicky vyvinuto než v předchozích generacích, je mentálně vyspělejší 
a dokáže provádět činnosti, k nimž děti v minulých letech dospívaly později. 

Také časová zaneprázdněnost rodičů je stále větší. Místo toho, aby dětem vyprávěli a 
četli, zajistí jim přehrávače, počítače, trenéry. 

To vše je dáno postupem vpřed, a proto o to víc děti potřebují zařízení typu školní 
družiny. 
Každé dítě je osobnost a je nutné respektovat jeho zájmy a potřeby. 

Naším úkolem je naslouchat dětem a vytvářet velký prostor pro rozvoj dětských zájmů. 
Je nutné, aby s námi dítě prožívalo radost a pohodu, uvolnění po vyučování, našlo uspokojení 
při pestré a přitažlivé činnosti. 
 
 

 

 

 

Motto: 

„Jak se z neználků 

stanou všeználci“ 
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2.  CÍLE  ŠVP  ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 Každé dítě je osobnost a je nutné respektovat jeho zájmy a potřeby. Naším úkolem je 

naslouchat dětem a vytvářet velký prostor pro rozvoj dětských zájmů. Je nutné, aby dítě s námi 
prožívalo radost a pohodu, uvolnění po vyučování, našlo uspokojení při pestré a přitažlivé 
činnosti. 

 Velký důraz je vnáší ŠD potřeba klást na: prohlubování základních hygienických návyků a 
sebeobsluhu. 

 Rozvoj osobnosti člověka. 
 Získávání všeobecného přehledu v návaznosti na učivo. 
 Rozvíjení zručnosti, dovednosti, rytmu a pohybu formou výchov. 
 Uplatňování zásad demokracie: Práva a povinnosti dítěte (každé dítě má svá práva, ale i 

povinnosti) 
 Utváření vědomé národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní i 

náboženské skupině. 
 Vysvětlování rovnosti žen a mužů ve společnosti. 
 Uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana. 
 Opakování pravidel bezpečnosti, ochrana zdraví. 

 
1. Výchova ke zdravému životnímu stylu 

 výchova k odpovědnosti za svou osobu 

 výchova ke stravovacím návykům 

 učíme se pečovat o své zdraví (zdravá skladba potravin, pitný režim, osobní hygiena, 
sport, otužování, rozvíjení citových stránek osobnosti, pěstování pracovních návyků a 
dovedností) 

 
2. Posilování komunikačních dovedností 

 kultivace slovního projevu 

 rozvíjení slovní zásoby a schopnosti ji přiměřeně používat, schopnost poslouchat  

 komunikace a uplatnění ve skupině 

 komunikace v různých sociálních prostředích 
 
3. Zvyšování sociálních kompetencí 

 rozvíjení sociální orientace (odpovědnost za své chování, učíme se svobodně a 
odpovědně řešit konkrétní životní situace) 

 snaha dítěte o důvěryhodnost 

 pravdomluvnost a morální kvalita 

 posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přejímat důsledky svého 
chování 

 
4. Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování 

 učíme dítě ovládat se, odstraňovat negativní citové reakce 

 vypořádávání se se stresem 

 jak překonávat náročné životní situace, nepodléhat jim 

 boj s nedostatky a s neúspěchy 
 
5. Schopnost najít své místo ve skupině a ve společnosti 
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 pomoci dítěti najít sebe samého 

 objektivní hodnocení vlastních šancí, možností 

 zvyšování zdravého sebevědomí, hledání vlastní bezpečné sociální skupiny 
6. Formování životních postojů 

 vedeme k úctě, k hodnotám 

 tolerance, úcta k druhým, ochota pomoci 

 vytváření vlastního sebevědomí 

 posilujeme schopnost nepodléhat cizím vlivům 
 
 
 

3.  KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti 
získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat se všemi 
činnostmi zájmového vzdělávání. 
 
1. KOMPETENCE K UČENÍ 

 práci dokončí, dává věci do souvislostí, má elementární poznatky o světě lidí, kultury, 
přírody i techniky, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším 
učení, klade otázky a hledá na ně odpovědi, odhaduje své síly 

 
2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU 

 všímá si dění i problémů okolo sebe, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá 
logické, matematické, empirické postupy, rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí 
k cíli), a řešení, která funkční nejsou – dokáže mezi nimi volit, chápe, že vyhýbání 
neřešení problému nevede k cíli 

 
3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE 

 ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vhodně formulovanými 
větami, domlouvá se gesty i slovy, komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i 
dospělými, rozšiřuje slovní zásobu, dovede využít informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knihy, encyklopedie, počítač, telefon…) 

 
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 – přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi 
lidmi 

 
5. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE 

 učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, 
odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i práva 
druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i 
společenské), dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých 

 
6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU 
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 orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové 
činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i 
individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku k trávení volného 
času 

4. PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

ŠKOLA PRO VŠECHNY 
 
Všechny děti potřebují lásku, a zejména ty, co si ji nezaslouží. 
 
 

1. ZÁŘÍ Škola volá 

2. ŘÍJEN Krásy podzimu 

3. LISTOPAD Dušičky 

4. PROSINEC Advent - čas lásky a porozumění 

5. LEDEN Sněhová vločka 

6. ÚNOR Ryba a Vodnář - co nového pozná? 

7. BŘEZEN Co se dozví včelka Mája 

8. DUBEN Když jaro zaťuká 

9. KVĚTEN Mateřídouška 

10. ČERVEN Splněný sen 

 
 

Plán prací ve ŠD na školní rok 
Plánované činnosti v oblastech: 
Odpočinková činnost 
Rekreační činnost 
Zájmová činnost 
Přehled činností mimo hlavní úkoly: 
a) Odpočinková činnost: 
volné rozhovory, povídání na přání, četba na pokračování - rozbor, práce s dětským časopisem, volné 
kreslení, omalovánky, hry dle vlastního výběru, stolní a společenské hry, video - kreslené pohádky, 
přírodovědné dokumenty. 
b) Rekreační činnost: 
vycházky do blízkého okolí ZŠ, vycházky s námětovými hrami ve volné přírodě, hudebně pohybové hry, 
závodivé hry, hry na hřišti, prohlubování znalosti o přírodě a její ochraně, dramatizace pohádek, 
tělovýchovné chvilky. 
c) Zájmová činnost: 

 pracovní činnost: 
stavění z konstruktivních stavebnic, stříhání předkreslených tvarů, lepení a sestavování výrobků z 
přírodnin, tiskátka z brambor a ovoce, výzdoba velikonoční, vánoční, symbolické výrobky, dárečky, 
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ozdoby, přání, úklid hraček, malé opravy hraček, třídění hraček, vystřihovánky, skládačky z papíru, 
práce s textilem, vlnou, navlékání korálků, modelování; 

 estetická činnost: 
malování, kreslení, hry s barvami, zapouštění, otiskování, foukací fixy, ilustrace k pohádce, kreslení tuží 
a perem, rozpíjení barev, rozlisování teplé a studené barvy, kombinace v oblékání; 

 sportovní činnost: 
závodivé hry, sportovní disciplíny (běh, skok, hod), hry s míčem (házení, chytání), sportovní soutěže s 
různým náčiním (švihadlo, obruče, tyče), vycházky do okolí, cvičení s hudbou, překážkové dráhy na 
hřišti a v tělocvičně, TV chvilky, rozhovory o významu sportu, překonávání přírodních překážek (skok, 
seskok, přelézání, podlézání), pohybové hry s pravidly (vybíjená, kopaná); 

 přírodovědná činnost: 
pozorování změn v přírodě, pozorování zvířat a ptáků, sběr přírodnin, rozdíly mezi stromy, rostliny 
léčivé, jedovaté, ochrana přírody, chování v přírodě, lesní a domácí zvířata; 

 příprava na vyučování: 
psaní domácích úkolů, péče o sešity, učebnice, pouzdro, četba z dětských časopisů, opakování a 
procvičování poznatků při různých (didaktických hrách, využití mediální výchovy - zábavné a vzdělávací 
programy na počítači; 

 sebeobslužná činnost: 
návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, děkování, oslovení, udržovat vzhled družiny, dbát o 
svůj zevnějšek; 

 bezpečnostní opatření: 
v průběhu celého školního roku pravidelné opakování zásad chování dětí na silnici, v prostorách školy, 
osobní bezpečnost. 
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ZÁŘÍ 

Téma: "Škola volá" 

Cíle Kompetence 

My jsme jedna rodina 

 Poznávání spolužáků a výchovných pracovníků                                                                                                

 Seznámit dítě s právy a povinnostmi                                                                                                                                                                                             

 Upevňování kolektivu a kamarádských vztahů              

 Vytváření vztahů k národnostním menšinám 

Umím všechno ze školy? 
 Ověřování schopností, návyků a znalostí                      

 Rozšiřování dovedností VV, PV, HV, TV                                

 Šetrné zacházení s majetkem školy 

Jaké mám možnosti 

 Pravidla chování ve ŠD                                               

 Koníčky, přání, představy                                            

 Četba, televize, počítače, výstavy, exkurze                       

 Nebojíme se vyjádřit svůj názor nahlas 

Poznámky: 

Téma: "Máme rádi zvířata" 

Cíle Kompetence 

Mezinárodní den zvířat 
 Důležitost zvířecích mazlíčků v životě dětí                            

 Ochrana ohrožených zvířat a živočichů                                     

 Týrání zvířat 
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Poznámky: 

 
 
 
 

ŘÍJEN 

Téma: "Krásy podzimu" 

Cíle Kompetence 

Kouzelný strom 
 Určování jehličnatých a listnatých stromů 

 Poznávání hub a plodů lesa 

 Chování člověka v lese 

Dostaveníčko s podzimem 

 Podzimní módní přehlídka – barevnost, fantazie 

 Výroba masek s podzimními symboly (houba, 
rybář, lesní skřítek, javorová víla, …) 

 Spolupráce s rodiči 

Poštovský panáček 
 Význam služeb pošt 

 Napiš pohled svému kamarádovi 

 Návštěva pošty 

Poznámky: 
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LISTOPAD 

Téma: "Dušičky" 

Cíle Kompetence 

Dušičkový čas 
 Úcta k rodičům a blízkým 

 Zamykání studánek, zazimování zahrádek 

 Příroda má odpočívat 

Halloween 
 Dovednost, zručnost, fantazie 

 Bezpečné zacházení s nožem, zápalkami 

Postižený kamarád 
 Mezinárodní den nevidomých 

 Úcta a pomoc postiženým spoluobčanům 

 Tolerance  

Semafor 
 Nebezpečí úrazu na cestách a přechodech 

 Povinnosti chodců 

 Chování v dopravních prostředcích (druh dopravy) 

Poznámky: 
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PROSINEC 

Téma: "Advent – čas lásky a porozumění" 

Cíle Kompetence 

Čertíci z pytle ven 
 Kontrast dobra a zla, strach, odvaha 

 Pohyb, mimika, tanec 

Purpura na plotně 

 Projevy lásky mezi členy rodiny a kamarády 

 Umět odpouštět, dát novou šanci 

 Vánoční zvyky a tradice 

 Vánoční výzdoba, dárky 

 Posezení u stromečku, obdarování dětí 

Poznámky: 
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LEDEN 

Téma: "Sněhová vločka" 

Cíle Kompetence 

Poslání Tří králů 
 Charitativní pomoc slabším a postiženým 

 Tradice a zvyky 

Tělocvična – můj kamarád 

 Učíme se přijmout prohru i vítězství 

 Upevňování zdravého vývoje cvičením a pohybem 

 Zdravá soutěživost 

 Seznamujeme se s tělovýchovným nářadím a 
náčiním 

Ve zdravém těle zdravý 
duch 

 Seznámení s lidským tělem 

 Být zdráv znamená být šťastný a v pohodě 

 Rizika úrazů a nemocí 

 Prevence  

Poznámky: 
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ÚNOR 

Téma: "Ryba a vodnář – co nového poznáš" 

Cíle Kompetence 

I Valentýn má rád 
 Láska k rodičům, sourozencům, kamarádům 

 Láska k přírodě a všemu živému 

 Láska k rodnému městu, k vlasti, celému světu 

Masopust 

 Srovnání – dnešní stravování a stravování v době 
masopustu 

 Zdravá výživa 

 Význam ovoce, zeleniny, luštěnin, masa 

Pohádkový kolotoč 
 Vnímání pohádek – četba, poslech, dramatizace, 

ilustrace 

 Dobro vítězí nad zlem 

Poznámky: 
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BŘEZEN 

Téma: "Co se dozví včelka Mája" 

Cíle Kompetence 

Mája a kouzlo přírody 
 První kytky a rostliny 

 Ochrana přírody 

 Návrat stěhovavých ptáků 

Voda má, voda čistá 
 Neplýtvat vodou, ochraňovat vodní zdroje 

 Význam vody pro vše živé 

Ženy mají svátek 
 Význam žen ve vývoji dítěte 

 Projev úcty a lásky 

Poznámky: 
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DUBEN 

Téma: "Když jaro zaťuká" 

Cíle Kompetence 

Kutálí se vajíčko 

 Pomlázka a její význam (tradice, zvyky) 

 Velikonoce – začátek něčeho nového 

 Charakteristické znaky jara 

 Velikonoční výstavka 

Knihovnička  
 Seznámení dětí s českou a světovou literaturou 

 Návštěva knihovny 

 Přečti si svou oblíbenou knížku 

Malý kosmonaut 
 Naše planeta 

 Cestování vesmírem 

 Letectví a kosmonautika 

Poznámky: 
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KVĚTEN 

Téma: "Mateřídouška" 

Cíle Kompetence 

Vůně kytičky 

 Poznávání květin, rostlin 

 Léčivé a jedovaté druhy 

 Význam rostlin, keřů, stromů 

Ptačí rej 

 Rozvíjení fyzické zdatnosti, odhad fyzických sil, 
motorické dovednosti 

 Pohyb v místnosti, venku (vlastní projev pohybu, 
fantazie) 

Všímej si kamaráda 
 Ujasňování pojmů: společenské vztahy, 

podceňování, šikana, negativní jevy společnosti 

Poznámky: 
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ČERVEN 

Téma: "Splněný sen" 

Cíle Kompetence 

Honzíkova cesta 

 Poznávání nových krajin, zemí 

 Poznávání nových kamarádů 

 Bezpečnost při prázdninových aktivitách (koupání, 
opalování, stanování, jízda na kole, …) 

Hudební hrátky 
 Hudba a pohyb pro radost 

 Hudební styly, lidová a moderní hudba, hudební 
nástroje 

Poslední zvonění 
 Zakončení celoročního snažení 

 Využití různých forem (besídky, výlet, hry na hřišti) 

Poznámky: 
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5. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ 
 
 Podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech. 
 Podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití. 
 Účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi. 
 Nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost. 
 Vyjadřovat svůj názor, naslouchat jiným, hledat společná řešení. 
 Užívat spontánně celé prostředí ŠD za předpokladu dodržení smluvených pravidel. 
 Vykonávat samostatně činnosti související se samoobsluhou. 
 Individuálně uspokojovat své tělesné potřeby. 

 
 
 
 
 

6.  METODY A FORMY PRÁCE 
 

Uvedeným metodám a formám odpovídají i volené strategie (vzhledem k cílům): 
 Výklad 
 Skupinová práce 
 Vyprávění 
 Rozhovor 
 Komunitní kruh 
 Dramatizace 
 Beseda 
 Vědomostní testy 
 Soutěže 
 Diskuse 
 Ankety 
 Dotazníky 
 Práce s informacemi 
 Společné zvažování výběru multimediálních nabídek 
 Pohybové aktivity 
 Sportovní soutěže 
 Kvízy, křížovky, doplňovačky 
 Praktické dovednosti 
 Námětové hry 
 Spolupráce s rodiči a veřejností 
 Kroužky 
 Celodružinové akce 
 Relaxace 
 Orientace v prostoru 
 Exkurze, výlety 
 Návštěva kina, divadla 
 Hry pohybové, stolní, společenské, tvořivé, námětové, konstruktivní, didaktické 
 Četba vlastní, společná (využití dětských časopisů, knih) 
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7. CHARAKTERISTIKA ŠD 
   

ŠD je součástí školy. Prostory jsou umístěny v přízemních prostorách školy. Místnost ŠD má 
standardní vybavení. Využíváme televizi, video, DVD, CD přehrávač a počítače. 

Základním úkolem družiny je vytvářet dětem příjemné, pohodové a esteticky přitažlivé prostředí a 
to je to, co většině dětí v našem obvodě chybí. 

K pohybovým aktivitám využíváme obě tělocvičny a školní hřiště. Denně jsou děti za dozoru 
vychovatelky a asistentky doprovázeny do jídelny DIDA v centru města. Zárukou je každodenní pobyt 
venku za každého počasí a vštěpování znalostí z dopravní výchovy, ze zdravého životního stylu při 
stravování a sebeobsluhy, jakož i tolerance a ohled na druhé. 
 
Kapacita:  

Máme jedno oddělení s průměrným počtem 25 - 29 dětí. Jde především o děti ze sociálně 
znevýhodněného prostředí. Stanovená kapacita ŠD je samozřejmě větší, avšak současný demografický 
vývoj její plné využití neumožňuje. 
 
Personální obsazení:  

Nyní pracuje ve ŠD jedna vychovatelka plně aprobovaná v oboru vychovatelství i MŠ. Vše od 
materiálního zabezpečení po vytváření ŠVP  a konkrétní práci s dětmi zajišťuje jeden člověk. K dispozici 
má jednu asistentku, která jí vypomáhá při organizaci různých projektů a celodružinových akcí. 
 
 

8. EVALUACE 
 

Prvním úkolem bude charakteristika výchozího stavu, abychom mohli provést pozdější 
hodnocení a srovnání. 

Oblasti evaluace budou vycházet z RVP, ale budou z nich vybrány prioritní oblasti, zásadní 
pro přípravnou třídu. Hodnocení také bude vyplývat ze zásad speciální pedagogiky. 

Možnosti a cíle se zhodnotí s ohledem na možnosti školy, přípravné třídy, na potřeby 
dětí, rodičů, veřejnosti, ale i zaměstnanců. 

Hlavními metodami, které budou použity, jsou rozhovor s rodiči a dětmi, pozorování, 
hospitace a v závěru školního roku dotazník či anketa. Doplňujícími metodami budou rozbor 
prováděných aktivit a vlastní pedagogické činnosti, analýza příčin neúspěchu. Výstupy budou 
dokumentovány. 

Stanovení kritérií k analýze vývoje bude dlouhodobým úkolem. Harmonogram 
autoevaluace bude zpracován s ohledem na evaluační činnost školy. Následně bude 
vypracováno vyhodnocení s návrhem vhodných doporučení a řešení. 
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9. SWOT ANALÝZA ŠD 

 
Silné stránky 
Nabídka pravidelných zájmových i nepravidelných jednorázových aktivit. 
Využití tělocvičen, hřiště i sídlištních zařízení (průlezek). 
Využití parku v blízkosti ZŠ. 
Možnost sebevzdělávání. 
Dobrá komunikace mezi zaměstnanci. 
Taktní vedení školy. 
Podpora učitelů a vedení. 
Tolerance vychovatelů a jejich schopnost empatie. 
Kvalitní vzdělávací a výchovný program. 
Každodenní pohyb a pobyt dětí venku. 
Individuální přístup k dětem se specifickými potřebami a k dětem nadprůměrně nadaným. 
Pravidelné uvolňování financí na nákup pomůcek. 
 
Slabé stránky 
Malé třídy vzhledem k množství zapsaných dětí. 
Postavení vychovatelek v očích rodičů. 
Vliv starších spolužáků. 
Narušování práce v ŠD – rozvrhy, zájmovými útvary, mimoškolní činností. 
Nemožnost většího využití velké tělocvičny. 
Nedostatečná informovanost ze strany vyučujících o náhlých změnách rozvrhu či akcích třídy. 
 
Příležitosti 
Dobrá dostupnost ZŠ i ŠD.  
ZŠ nabízí velké množství zájmových kroužků. 
Možnost zajištění odpadového materiálu k pracovním a výtvarným činnostem. 
Zkvalitnění interakce s rodiči. 
Možnost zapojit další aktéry pro práci s dětmi. 
 
Hrozby 
Konkurence ostatních škol. 
Nezaměstnanost matek – méně dětí. 
Výše družinkovného. 
Nevážení si hraček, majetku ŠD, ZŠ. 
Vliv starších kamarádů mimo školu. 
Nízká porodnost. 
Setkání s drogou, šikanou, rasismem. 
Nevhodná koordinace volnočasových nabídek a aktivit. 
Špatné a neoprávněné mínění o ŠD mezi rodiči v některých případech (je nutné vzdělávání 
pedagogických pracovníků, vhodná komunikace: dítě – vychovatelka, vychovatelka - rodič). 
Při špatném fungování ŠD získává zařízení špatné jméno. 
Zajištění hygienického a bezpečného prostředí pro děti (školní hřiště). 
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10.   KRÁTKODOBÉ PROJEKTY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
 

V průběhu školního roku se mohou děti ve školní družině zúčastnit též krátkodobých 
projektů, např: 
 Houbařská výstava 
 Podzimní výstava ovoce a zeleniny 
 Návštěva pošty 
 „Hledáme nové talenty" - pěvecká soutěž 
 „Bubu šou" - setkání duchů, čarodějů, strašidel 
 „Když se čerti rojí" 
 Vánoční posezení u stromečku 
 Prezentace vánočních výrobků na školní výstavě 
 Novoroční pouť- zábavní soutěže a atrakce 
 Zelený panáček - dopravní soutěž 
 Návštěva knihovny 
 Tančí celá družina - taneční soutěž 
 Překvapení pro děti (den dětí) 
 Zasloužím si odměnu - výlet 

 

Projekt - my jsme jedna rodina 
 

Děti pracují ve čtyřech skupinách. Každá skupina má svého tzv. asistenta. Jde o děti, které jsou 
vzorem a autoritou pro ostatní. Skupiny fungují jako rodina, kde starší jsou oporou mladším (např. 
sebeobsluha, vysvětlování pravidel ŠD, bezpečnost, …); a mladší se snaží vyrovnat starším. Mezi dětmi 
se vytvářejí přátelské vztahy a každé svým jednáním a chováním má snahu plnit zadané úkoly, soutěže, 
hry a posouvá svá poznání dále. Každé dítě je nezbytným článkem skupiny. Cílem je, aby se cítilo v 
pohodě a v bezpečí, radovalo se z dosažených úspěchů, pokroků, učilo se potlačovat nevhodné 
chování, záporné postoje, překonávalo překážky a dál vyvíjelo svou osobnost a talent. Učí se přijímat 
prohru, vítězství, vážit si a tolerovat jeden druhého a pod.. 

Práce ve skupinkách se osvědčuje. Děti pracují s chutí, mají velkou snahu být nejlepší a 
vychovatelka v tom dětem ze všech sil a ráda pomáhá. 

Děti se zapojují s plánem do projektu vychovatelky a též dle možností do projektů školy. 
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11.   DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Samostudium 
 Odborné časopisy (Informatorium, UN) 
 Dětské knihy a časopisy k načerpání motivů a inspirace 
 Odborné knihy, týkající se výchovné práce  
 (Marek Herman – Najděte si svého marťana) 

 
 
Semináře  
 Vzdělávací semináře v rámci ŠVP  
 Semináře zaměřené na obohacení činnosti vychovatele v praxi 
 Další semináře dle nabídek 

 
 
 
 

12.    POUŽÍVANÁ LITERATURA 
 
 Encyklopedie zvířat 
 Používaní literatury k výtvarným a pracovním činnostem (nakladatelství ANAGRAM): 
 Dekorování skla 
 Výtvarné náměty 
 Hrátky pro děti 
 Origami 
 Vařečky 
 Veselá zvířátka 
 Velká kniha SCOUBIDOU 
 Chytré dárky 
 Velká kniha školáka (nakladatelství LIBREX)  
 Barevné kamínky 
 Časopisy: Sluníčko, Mateřídouška, Informatorium 

Další literatura je využívána podle nabídky knihovny, podle potřeb a zájmů vychovatelek i 
děti ve školní družině 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŘEROV, BOŽENY NĚMCOVÉ 16 
 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Řád zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 sbírky a vyhláškou č. 74/2005 
sbírky § 8-10. 

Činnost ŠD navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Rozvrh Činnosti je sestaven 
tak, aby se střídaly klidné a pohybově náročné činnosti, práce, odpočinek i spontánní 
činnost. 

1. O přijímání dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy. 

2. Provoz ŠD je od 6:30 - 8:00 (nutný je příchod do 7:30) a po skončení vyučování do 
16:30. Ranní i dopolední provoz ŠD je v přízemí v herně č. dveří 32. ŠD využívá i jiné 
prostoty školy -  zejména tělocvičny, školní hřiště.  

3. Služby ŠD jsou poskytovány za úplatu. Poplatek musí být uhrazen vždy do patnáctého 
dne v měsíci. V případě nezaplacení v daném termínu má právo ředitel školy 
rozhodnout o vyřazení dítěte ze ŠD. Stravenky na obědy si rodiče zajišťují včas v 
kanceláři ŠJ tak, aby dítě vždy prvního v měsíci mělo oběd. Odhlašování obědů si 
rodiče rovněž zajišťují samí. 

4. Do ŠD se přihlašují děti I .  stupně na základě vyplněného zápisního lístku zákonným 
zástupcem s vyznačenou dobou pobytu ve ŠD a dobou jeho odchodu a uvedení osoby 
oprávněné k vyzvednutí dítěte. 

5. Rodiče jsou povinni nahlásit změnu kontaktních telefonních čísel, pro případ nemoci 
dítěte upozorní na případné zdravotní omezení. 

6. Docházka přihlášených dětí je povinná. Každou nepřítomnost je nutno omluvit. 
Výjimečně lze uvolnit dítě dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat 
datum, hodinu odchodu a podpis rodiče. Bez této žádosti nebude dítě uvolněno a na 
telefonické uvolňování nebude brán zřetel. 

7. Přechod dětí ze třídy do ŠD zajišťuje učitel a je za děti zodpovědný do doby jejich 
předání vychovatelce. 

8. Děti ŠD se řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem ŠD, které jsou vyvěšeny 
v oddělení ŠD. Pokud dítě soustavně narušuje školní řád a činnost ŠD, může být 
rozhodnutím ředitele vyloučeno. Též v případě, že rodiče opakovaně nevyzvedávají 
své dítě před ukončením provozní doby ŠD Děti dodržují předpisy, se kterými byly 
seznámeny a chovají se tak, aby neohrozily sebe a zdraví svých spolužáků. Dítě 
neopouští oddělení ŠD bez svolení vychovatelky a za dítě, které bylo ve škole a do ŠD 
se nedostaví vychovatelka nezodpovídá. 

9. S hrami a zařízením ŠD zachází dítě opatrně, aby nic nepoškodilo. Vypůjčené hry před 
vrácením urovná. Prokázané úmyslné způsobení škody hradí rodiče. 

10. Za věci jako jsou hračky, mobily, které si děti přinesou do ŠD vychovatelky 
nezodpovídají. 
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11. Při vycházkách a různých pohyb, aktivitách se děti převlékají do sportovního úboru. 

12. ŠD umožňuje dětem přípravu na vyučování a po dohodě s rodiči i možnost 
vypracování domácích úkolů za asistence výchovných pracovníků (vychovatelky, 
asistentky). 

 

Datum:         Vypracovala: 
 

Kontakty: ŠD – 581 297 937     Schválil ředitel školy: 
ZŠ – 581 297 921 
ŠJ – 581 701 554 

 

 


