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2. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ 
 

2.1.  SPECIFIKACE ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání školní družiny přispívá k cílenému 

ovlivňování volného času dětí ve ŠD. Je založen na přímých zážitcích z činnosti, dětské 

zvídavosti, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat. Vzdělávací a výchovná činnost 

ve ŠD učí žáky praktické „životní zručnosti“ pro život. 

Do školní družiny jsou žáci přihlašování zákonnými zástupci na základě dobrovolnosti. ŠD 

nemá závazné cíle zájmového vzdělávání. V družině se podporují a také rozšiřují poznatky, 

které žák závazně získává ve škole. 

Školní družina klade důkaz na oblast výchovy, vzdělávání a trávení volnočasových aktivit  

(v čase pro dítě z hygienického hlediska nejvýhodnější). 

 

1. Odbourávání přípravy na vyučování v klasické formě. Z hygienického hlediska nelze 

zařazovat přípravu na vyučování hned po obědě (po vyučování). Tím, že po 15:00 

hodině, kdy by to již bylo vhodné, ve školní družině pracují dva nebo tři kroužky 

a zájem zákonných zástupců o psaní úkolů je nulový, zařazujeme přípravu na 

vyučování formou kimových her (zkouška paměti), pranostik, lid. zvyků, říkadel 

a volného čtení. 

2. Máme zavedený systém, že si dítě v daný den může vybrat činnost kteréhokoli 

oddělení (dle zájmu, nálady, sympatie, kamarádů). 

3. Práce v kroužcích nás hodně motivuje a vyhovuje nám i dětem. Děti si vyberou 

činnost, kterou mají rády. Práce s těmito talenty je víc než radostná. 

4. Zapojujeme do kroužků děti z 1. stupně školy. Z nich většina se časem přihlásí k řádné 

docházce do školní družiny.  

5. Připravujeme zařadit nejlépe v měsíčních plánech, integrované bloky, které budou 

odrážet plán práce + téma školy + plány práce v kroužcích. 

6. Práce v kroužcích bude odrážet život školní družiny a školy. 

 

Cíle ŠVP: 
  

1. Cílem vzdělávacího programu je rozvíjení klíčových kompetencí, které děti získávají ve 

vyučovacím procesu. 

2. Povedeme je k tomu, aby uměly pozorovat přírodu a život kolem nás. 

3. Pomůžeme dětem všemi formami výchovy i osobní empatií poskytnout spolehlivý 

základ všestranného vzdělávání orientovaného zejména na situace blízké životu a na 

praktické jednání.  

4. Náš školní vzdělávací program si představujeme jako otevřený kruh, do kterého budeme 

přijímat stále nové informace důležité pro život našich dětí. 

5. Průběžně se budeme snažit o to, aby si děti uvědomily své já; já – člověk; přírodu 

a zemi, na které žijeme – žijeme a pomáháme přírodu chránit. 
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Našim výchovně vzdělávacím programem, který je založen na všestranném rozvoji 

osobnosti dítěte, budeme:  

1. rozvíjet při všech činnostech navzájem komunikaci mezi dětmi a usilovat o to, aby si 

navzájem naslouchaly, 

2. vést děti ke spolupráci – respektovat práci v týmu a umět vlastní práci ohodnotit, 

3. vést děti k tomu, aby byly tvořivé, zodpovědné, svobodné osobnosti, aby uměly 

uplatňovat svá práva a plnit povinnosti, uměly dodržovat pravidla, 

4. rozvíjet citovou výchovu – vnímavost, empatii, citové vztahy k sobě, lidem, přírodě, 

spolužití lidí ve ŠD, v rodině. 

5. učit je ochraně svého zdraví a vést je k zodpovědnosti za své zdraví – tělesné 

i duševní. Využívat pohybových aktivit a relaxace, 

6. pěstovat u dětí toleranci, ohleduplnost k lidem, jiným kulturám a duchovním 

hodnotám. 

 

Klíčové kompetence 

 

Jednotlivé cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí. Činnosti ve ŠD posilují klíčové 

kompetence, které děti uplatňují při své osobní seberealizaci v životě. 

1. Kompetence k učení; 

2. Kompetence k řešení problémů; 

3. Komunikativní kompetence; 

4. Sociální a interpersonální kompetence; 

5. Občanská kompetence; 

6. Kompetence k trávení volného času. 

 

Časový plán 

 

Na ŠVP navazuje roční plán, který je otevřený a má širší záběr. Výhodou takto sestaveného 

plánu je jeho operativnost, možnost reagovat na možné změny podmínek a propojovat či 

přesouvat témata během celé docházky žáků do družiny. Kompetence, které poskytuje školní 

výuka, ŠD jen rozvíjí a dále posiluje. Vhodným režimem školní družina zajišťuje dostatek 

časové dotace na jednotlivé výše uvedené činnosti. 

 

Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků se 

specifickými poruchami učení a žáků mimořádně nadaných 
 

U těchto žáků budeme při výběru činností, při motivování i hodnocení brát ohled na aktuální 

fyzický i psychický zdravotní stav. I jim vytvoříme podmínky k rozvoji jejich osobnosti 

volbou přiměřených metod a prostředků tak, aby nebyli izolováni od společnosti ostatních 

dětí, a při jejich začleňování do volnočasových aktivit jim bude věnována zvláštní pozornost. 

V případě docházky talentovaných jedinců do školní družiny budeme pro jejich rozvoj nabízet 

další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů a to i začleněním do různých zájmových 

klubů, soutěží, kulturních a jiných akcí. 
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Provázanost ŠVP školní družiny na ŠVP ZŠ U Lesa (1. stupeň) 

 

Žáci poznávají sebe i své nejbližší a vzdálenější okolí, učí se vnímat lidi a vztahy mezi nimi, 

všímají si podstatných věcných stránek i krásy lidských výtvorů a přírodních jevů, pozorují je 

a hovoří o nich. Učí se pozorovat a pojmenovávat věci, jevy a děje, jejich vzájemné vztahy 

a souvislosti. Vnímají své základní vztahy ve společnosti, způsob života, jeho přednosti 

i problémy. Vytvářejí si základní náhled do společnosti, přírody, zdraví, vyjadřují své 

myšlenky a reagují na názory a podněty jiných. 

 

Materiální podmínky 

 

Školní družina má k dispozici 3 oddělení vybavených nábytkem, který odpovídá vzrůstu žáků 

a uspořádáním umožňuje partnerskou komunikaci mezi nimi a vychovatelkou. Dále je možné 

využít kreativní dílnu, pomůcky pro výtvarné a pracovní činnosti, stolní hry, stavebnice, 

časopisy, knihy, tablety, sportovní náčiní. 

Výzdoba prostor je mobilní, žáci se na ní podílejí a využívají výsledky své tvořivosti. Je 

obměňována a sleduje práce dětí v ročních obdobích i podle dalších aktuálních inspirací. 

   

Při plánování nezapomeneme na: 

1. úzkou spolupráci se ŠD okolních škol (společné akce s dětmi), 

2. zúčastníme se a inspirujeme se projekty vyhlášené metodičkou šk. družin Karviná, 

3. příkladnou spolupráci s vyučujícími z 1. stupně, 

4. veřejné vystoupení kroužků pohybové výchovy (vystoupení pro rodiče + mateřské 

školky), povzbuzování jako roztleskávačky při fotbalových utkáních, 

5. připravíme fotbalový přebor školních družin o putovní pohár ředitele naší školy, 

6. zapojujeme výtvarný kroužek k estetizaci ŠD + projekt – jarmarky apod. 

Personální zabezpečení ŠD: 

 

1. ve školní družině pracuje 1 vedoucí vychovatelka a 2 vychovatelky,    

2. úvazky vychovatelek se řídí počtem zapsaných žáků ve školní družině. 

 

Nepřímá výchovná činnost zahrnuje: 

 

1. přípravu na výchovnou práci, 

2. vedení pedagogické dokumentace, 

3. přípravu a zajišťování materiálů pro práci s dětmi, 

4. účast na školeních a seminářích, 

5. styk s rodiči, 

6. další činnosti vyplývající z momentálních či dlouhodobých potřeb provozu ve ŠD. 
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Náplň práce vedoucí vychovatelky: 

 

1. je přímo řízena zástupkyni ředitele školy, účastní se provozních porad, 

2. odpovídá za úroveň výchovně-vzdělávací práce ŠD, 

3. odpovídá za pedagogicko-organizační opatření, 

4. dbá na dodržování správného režimu dne a řádu ŠD, 

5. kontroluje vedení pedagogické dokumentace, 

6. koordinuje činnost oddělení a využívání prostorů v ŠD, 

7. zajišťuje nákup pomůcek, materiálu, hraček, 

8. organizuje zápis žáků do družiny, rozděluje je do oddělení, 

9. řeší pedagogické, organizační a provozní problémy, 

10. sleduje odborný tisk a nabídku vzdělávacích akcí, 

11. koordinuje styk s rodiči, řeší jejich stížnosti a připomínky. 

 

Náplň práce vychovatelky: 

 

1. zajišťuje zájmové vzdělávání žáků podle ŠVP, 

2. dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, 

3. podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost dítěte, hygienické návyky a pravidla 

společenského chování, 

4. vytváří pestrou a zajímavou skladbu činností, využívá své odbornosti, 

5. navozuje radostnou atmosféru a komunikační prostředí, 

6. posiluje v dětech kladné city, sebevědomí, vytváří z žáků dobrý kolektiv, 

7. odpovídá za výsledky pedagogického působení a průběh činností, 

8. průběžně komunikuje s rodiči a seznamuje je s výsledky jejich dítěte. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

Vychovatelky vyhledávají a hodnotí možná rizika vyplývající z provozu ŠD a přijímají 

opatření k prevenci těchto rizik. 

Seznamují žáky s nebezpečím, ohrožujícím jejich zdraví a s postupy, které naopak zvyšují 

jejich bezpečnost. Je to součást výchovy ke zdravému životnímu stylu, který je chápán jako 

vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody. 

 

Organizace školní družiny: 

 

Provoz školní družiny: 

Pondělí: 06.00 – 07.45  11.45 – 17-00 

Úterý:  06.00 – 07.45  11.45 – 16.30 

Středa:  06.00 – 07.45  11.45 – 17-00 

Čtvrtek: 06.00 – 07.45  11.45 – 17-00 

Pátek:  06.00 – 07.45  11.45 – 16.00 

 

I. oddělení    žáci 1. tříd + PT 

II. oddělení    žáci 2. tříd 

III. oddělení    žáci 3. a 4. tříd  
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Ve školní družině pracuje pět kroužků: 

 

1. počítačový,      

2. výtvarný,       

3. pohybový dívky,      

4. míčové hry chlapci,     

5. badatelský.     

    

Formy vzdělávání 

1. párové učení ve skupině – dvojice, 

2. individuální práce, 

3. řízené, spontánní prožitkové učení – souvislost s běžným životem navodit situaci, 

4. didaktické hry, 

5. spontánní činnosti, zájmové aktivity, 

6. opakovací chvilky, volné chvilky, 

7. řízené činnosti – četba, vyprávění, … 

 

Tematické okruhy 
 

Karviná – je moje město 

- Město, ve kterém žiji, poznávám jej pomocí tematických vycházek, při kterých 

využívám dovedností z dopravní výchovy. 

- Jsem reprezentant své školy a ŠD, reprezentuji je svým chováním, dovednostmi 

a  sportovními výkony. 

- Jsem hrdý na své město, město plné zeleně a hornických tradic. 

 

Lidé kolem nás 

- Mám úctu k sobě, k ostatním lidem. 

- Učím se zvládat hygienické, kulturní návyky. 

- Komunikací s ostatními rozvíjím své vyjadřovací schopnosti i kladné vztahy se 

spolužáky. Vnímám odlišnosti jiných – jsem demokrat. 

 

Lidé a čas, ve kterém žijeme 

- Učím se zvládat svůj denní režim. 

- Poznávat historii naší země, Karviné. 

- Vnímám vesmír, Slunce, Měsíc, den, noc, hodinu… 

 

Příroda, ve které žijeme 

- Příroda je domov křehkých bytostí – chraňme ji i celou planetu. 

- Čisté nebe = modré nebe. 

Modré nebe - nad školou, 

           - nad Karvinou, 

           - nad Evropou. 

   Modrá je i vlajka spojené Evropy. 
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Člověk a zdraví 

- Nesu odpovědnost za své zdraví, zdraví svých blízkých a kamarádů. 

- Učím se základům poskytnutí první pomoci. 

- Znám všech 21 dopravních značek pro chodce, cyklisty. 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA SE ŘÍDÍ: 

 vnitřním řádem školní družiny, 

 režimem školní družiny, 

 časovým plánem a plánem akcí školní družiny, 

 organizací provozu – viz příloha ročního plánu. 

 

Všechny dokumenty jsou přístupné pro zákonné zástupce na nástěnce ŠD. 

 

Celkový počet dětí pro jednotlivý školní rok je maximálně 90. Kapacita i povolená hygienická 

norma budovy tomuto číslu odpovídá. Děti jsou rozděleny do tří oddělení po 30. 

Zápis dětí na daný školní rok je stanoven na poslední dva pracovní dny měsíce srpna a do 

prvních 14. dnů školního roku.  

Zápis je dále prováděn celoročně, pokud se v průběhu roku uvolní místo. 

Rodiče jsou při zápisu seznámeni s řádem, provozem a směrnicí o výběru úplaty za zájmové 

vzdělávání ve ŠD. U zápisu zákonní zástupci vyplní zápisní lístek o údajích dítěte včetně 

telefonních čísel pro kontakt (např. při onemocnění dítěte). 

 

Režim ŠD  

 vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu,  

 vhodný stravovací a pitný režim,  

 ochrana žáků před úrazy, dostupnost prostředků první pomoci,  

 zdravé prostředí užívaných prostorů družiny (světlo, teplo, čistota, větrání, rozměry 

sedacího a pracovního nábytku, hygienické vybavení prostorů v ŠD), výrazné 

označení nebezpečných částí využívaných prostorů. ŠD věnuje pozornost nejen 

vlastnímu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků, ale také formálnímu prokázání, 

že byla učiněna všechna opatření k minimalizaci možných úrazů. Ostatní důležité 

náležitosti obsahuje vnitřní řád školní družiny, který je zveřejněn jako samostatný 

dokument. 

 denně se upravují místnosti, aby vyhovovaly škole i družině, v poledne se vydatně 

větrají místnosti, dalším faktorem jsou přesuny žáků a vyšší koncentrace dětí v šatně. 

Tyto skutečnosti kladou vysoké nároky na bezpečnost, bdělost, ostražitost, kázeň, ale 

také na ohleduplnost, ochotu pomoci, kamarádství, kolegialitu, kreativitu, spolupráci i 

korektnost. 
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3. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY 

ZDRAVÍ  
 

Školní vzdělávací program obsahuje popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví,     

za nichž se zájmové vzdělávání ve ŠD uskutečňuje. 

Při všech činnostech ve školní družině je třeba zjišťovat možná rizika, která z činností     

vyplývají a současně přijímat opatření k jejich prevenci. Je nutné seznamovat děti     

s nebezpečím, které by mohlo ohrozit jejich zdraví a bezpečnost. Je potřeba zajistit dětem     

bezpečnost nejen fyzickou, ale také sociální a emociální. 

 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: 

 

1. vhodnou strukturou programu a skladbou zaměstnání umožňujeme dětem zapojit se do 

činností, které preferují, nabízíme jim hry, které rozvíjejí jejich vědomosti, 

umožňujeme dětem zapojit se do činností dle jejich zájmů, 

2. stravování je zajišťováno v jídelně školy a pitný režim je podle věkových 

a individuálních potřeb dětí pravidelně zajišťován v součinnosti se školní jídelnou, 

3. v prostorech užívaných ve ŠD je pro děti zajišťováno zdravé prostředí, co se týče 

pracovního nábytku, odpovídajícího světla, tepla, čistoty, větrání podle platných 

norem, 

4. při veškerých činnostech ve ŠD jsou k dispozici bezpečné pomůcky, při jejíchž 

používaní jsou děti poučeny o nebezpečí, které by mohlo ohrozit jejich zdraví 

a způsobit úraz,  

5. ve ŠD je umístěna lékárnička vybavená potřebným zdravotnickým materiálem, na 

dostupném místě jsou k dispozici kontakty na lékaře, 

6. při všech činnostech ve ŠD se snažíme vytvářet prostředí pohody, příznivé sociální 

klima, navozovat potřebu komunikace a kamarádství, vést děti k toleranci, uznání, 

spolupráci a pomoci druhému, 

7. respektujeme potřeby jedince a jeho osobní problémy, 

8. při všech činnostech máme na mysli věkovou přiměřenost, při hodnocení postupujeme 

v souladu s individuálními možnostmi dítěte, dostatečná zpětná vazba, 

9. ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy, 

10. při všech činnostech ve školní družině je hlavním momentem všestranný prospěch 

dítěte. 

 

 

 

 

 

 

 


