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1.   Identifikační údaje 

 

 

Název zařízení:  Základní a Mateřská škola Mšené-lázně, okres Litoměřice, příspěvková 

organizace 

  

Sídlo zařízení:  Školní 121 

                         Mšené-lázně 

                         411 19 

 

Zřizovatel:    Obec Mšené-lázně 

 

IČO :    70698279 

 

Telefon ŠD:   416810999 

 

Web:    www.zsmsene.cz 

 

Ředitelka školy: RNDr. Mgr. Adéla Marschallová R., MBA 

 

Vychovatelky ŠD: Olga Marejková, Michaela Novotná, Klára Wasylyszynová 

 

Vedoucí vychovatelka: Olga Marejková 

 

Zpracoval:  Kolektiv pedagogických pracovníků zařízení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.  Charakteristika zařízení 
 

 

- Charakteristika 

- Umístění 

- Vybavení ŠD 

- Přijímání žáků 

 

Školní družina je součástí základní školy. Nachází se v přízemí budovy školy. 

Školní družina má tři oddělení. Prostory ŠD jsou vybaveny umývadlem, odpovídajícím 

zářivkovým osvětlením, tabulí, žákovskými stolky a židličkami, víceúčelovými skříněmi, 

válendou, hrnčířským kruhem a pecí. Dále video, DVD přehrávač, TV a piano. Družinové 

děti mohou také využívat počítačovou učebnu a hudebnu. K pohybovým aktivitám mohou pak 

také využít tělocvičnu a školní hřiště. V každé místnosti slouží na oddech žáků koberec, 

ostatní plocha – PVC. 

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně. Pitný režim je zajišťován pitnými fontánkami na 

chodbách. Materiální podmínky jsou velmi dobré. 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a 

výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, 

která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení 

zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně plní funkci sociální, tj. také dohled nad 

žáky. 

Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování 

žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností, 

zajišťuje předání informací přes webové stránky ŠD. 

Zápis se koná na začátku školního roku, přihlášku lze podat i v průběhu roku formou vyplnění 

zápisního lístku. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Odhlášení dítěte 

ze školní družiny musí být provedeno písemně zákonným zástupcem. 

Účastníci pravidelné denní docházky se zařazují do oddělení. Oddělení se naplňuje 

maximálně do počtu 30 dětí (bod 2§ 10 zákona 561/2004 ve znění pozdějších úprav). 

Školní družina je celotýdenní (po – pá) - ranní družina je v provozu od 6.00 hodin do 7.05, 

odpolední družina od 11.10 hodin a uzavírá se v 17.10 hodin. 

Během školních prázdnin a v den vyhlášení ředitelského volna je školní družina v provozu jen 

v případě nejméně 10 přihlášených dětí. 

 

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

družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny: tyto údaje jsou zaznamenány 

na zápisním lístku. Předem známou nepřítomnost žáka v družině oznámí. Omluvu 

nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít 

z družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče 

družině pouze písemně do notýsku nebo elektronicky. Není možné uvolnit dítě na základě 

telefonátu. 

 

Poplatek za školní rok určuje ředitelka školy dle zákona 561/2004 Sb., zákon o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Úplata je splatná 

předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách - za období září až leden a únor až červen. Výše 

úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Poplatek ředitelka školy stanovuje na 100,00 

Kč měsíčně, platí se půlročně 500,00 Kč. Škola přijímá platby v hotovosti i bezhotovostním 

způsobem. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti 



s hospodářkou školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče 

nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost. 

 

Pro školní družiny platí stejná ustanovení o BOZ, jako jsou ve školním řádu, pokud školní 

družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. keramickou dílnu) řídí se 

příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZ a 

záznam o poučení je zaznamenán ve třídních knihách jednotlivých oddělení. 

Kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí, popřípadě lékařské posudky jsou evidovány centrálně.  

Lékárnička první pomoci je umístěna v kabinetě školní družiny. 

 

Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole 

a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro 

žáky, který je vyvěšen v učebně. 

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky 

o základní škole, do jejíhož hodnocení chování se promítají formou, tj. udělování napomenutí, 

důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na 

vysvědčení. 

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím 

ředitelky školy z družiny vyloučen. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze 

školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň 

a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní 

družinu nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U školní družiny základních škol nemá 

tento akt povahu správního řízení. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou: Školní akademie, vánoční výstava a 

velikonoční výstava, kulturní vystoupení, pásma, výrobky. 

 

Práce s dětmi se speciálními potřebami 

Spolupráce podle situace, která byla dána pedagogicko-psychologickou poradnou. 

 

Personální podmínky 

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny tři vychovatelky mají 

pedagogické vzdělání. Vychovatelky se vzájemně doplňují ve svých specializacích: Základy 

práce s počítačem, komunikace pomocí internetu, tělovýchovná činnost, výtvarná činnost, 

hudební činnost, práce s keramickou hlínou a jiné nekonvenční techniky, základy ručních 

prací, logopedická prevence… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Cíle vzdělávání 
 

 
1. Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole, ke vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a 

čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových vědomostí pro 

jeho osobní všeobecný rozhled - umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro 

celoživotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení 

problémů, pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi. 

 

2. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti 

v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či 

naučené písni, využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních 

prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a 

uvědomit si sama sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a své 

postoje/psychohygiena. 

 

3. Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům 

- oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní 

situace, pomoc staršího mladšímu při činnostech 

- samostatné řešení problému, vytvoření postoje k problému 

- rozvíjet kamarádství, rozpoznání lidí ve třídě, skupině, družině 

- vést ke komunikaci 

- rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

- vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a 

majetku 

 

4. Naučit žáka správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým 

- oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole při doučování, zdravení a pomoc starším 

občanům v obci-setkávání se při obědech, výstavách, vystoupení, vítání občánků apod. 

- oslovování a etika při jednání s příchozími do školy 

-  rozpoznání špatného člověka, předcházení a prevence před vlastním ohrožením, využití 

preventivního protidrogového programu a šikany formou socializačních her a Kruhu 

pravdy a pohody 

- vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám, hodnotám 

- vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem 

 

5. Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a 

přírodě 

- učit žáky aktivně chránit zdraví a být za ně zodpovědný 

- účastnit se školního programu v oblasti environmentální výchovy 

- vysvětlovat neznalé či nepochopené pojmy 

- využívat akcí preventivního programu proti šikaně a protidrogového programu 

- využívat vycházek a výletu do okolí k monitoringu skládek, hledání zdravého prostředí 

pro živočichy a rostliny 

 

 

 

 

 



Cílové kompetence 
 

I. Cílové kompetence k učení 

 

- žák pochopí nutnost přípravy na vyučování, aktivně se účastní didaktických her a 

výukových programů na PC, v rámci sebevzdělávání samostatně čte a třídí informace, 

používá encyklopedie, internet a zdokonaluje se v problémových předmětech 

 

II. Cílové kompetence komunikativní 

 

- žák je schopen vyjádřit své myšlenky, poznatky, názory v souvislém ústním projevu, 

naslouchá ostatním spolužákům a pedagogům a zapojuje se do diskuse (Kruh pravdy a 

pohody, komunitní kruh, besedy) 

 

III. Cílové kompetence sociální a personální 

 

- podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině, přispívá k upevňování dobrých 

mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 

IV. Cílové kompetence občanské 

 

- respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, chápe základní 

principy zákonů a společenských norem, je si vědom svých práv a povinností (seznámení 

s řádem ZŠ a ŠD), chrání, oceňuje a podílí se na kulturním a historickém dědictví a 

aktivně se zapojuje do kulturního života (besedy o státních svátcích, významných dnech, 

Den otevřených dveří ZŠ, vánoční vystoupení, Den matek, vstup prvňáčků do ZŠ), chápe 

základní ekologické souvislosti a environmentální problémy (Den Země, Zdravé zuby) 

 

 

V. Cílové kompetence pracovní 

 

- používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, pracuje kvalitně s výhledem 

nejen na funkčnost i citový výsledek výrobku, využívá svých získaných zkušeností 

v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na povolání, v oblasti využití počítačové techniky se 

zapojuje do přípravy na vyučování formou opakování nabytých vědomostí využitím 

školních výukových programů, umí zadat jednoduché vyhledávání na internetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Člověk a jeho svět 

 
1. Místo, kde žijeme 

 

Domov: okruh rodiny a jejích členů, organizace života rodiny, zdravé prostředí v rodině, 

posílení vztahů k rodině, výroba dárků pro členy rodiny (Den matek), spolupráce s rodinou  

Škola: vstup do školy, bezpečná cesta do školy, okolí školy, školní režim, vytvoření kladného 

vztahu ke škole 

 

 

Obec, kde žijeme: důležitá místa v obci - OÚ, obchod, pošta, knihovna, zdravotní středisko, 

požární stanice, autobusová zastávka, vlakové nádraží 

- podíl na prezentaci vlastními pracemi žáků, účast na vítání občánků, vánoční besídka 

pro veřejnost, akademie   

Naše vlast: besedy o státních svátcích a významných dnech republiky, Praha-hlavní město a 

její památky, ostatní významná města a jejich historie, významná místa naší vlasti 

 

 

2. Lidé kolem nás 

 

Osvojení zásad slušného chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i 

mimo slovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální 

výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s internetem, vyhledávání informací). (Kompetence 

k řešení problémů, komunikativní, sociální) 

 

 

3. Lidé a čas 

 

Budování správného režimu dne a jeho dodržování, sestavování a dodržování režimu školní 

družiny (účelně), pravidelné návyky na přípravu na vyučování, smysluplné využití 

volnočasové aktivity. (Kompetence k trávení volného času) 

 

 

4. Rozmanitost přírody 

 

Vycházky a pobyty v přírodě, seznámení se s proměnlivostí a rozmanitostí přírody, 

pozorování změn a následné výtvarné zpracování, sběr přírodnin, péče o pokojové rostliny, 

práce s knihou, encyklopediemi, internetem. (Kompetence k učení) 

 

 

5. Člověk a jeho zdraví 

 

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní 

hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. 

Besedy na toto téma v rámci prevence. Výchova ke zdravému životnímu stylu. V návaznosti 

na učivo rozvíjet zkušenosti s ošetřením nemocného nebo zraněného člověka, naučit žáky 

používat důležitá telefonní čísla. Podílení se na sběru papíru a beseda o důležitosti třídění 

odpadu. Celoroční projekt s názvem „Tajuplný hrad aneb po stopách rytíře Bonifáce“. 

(Kompetence komunikativní, sociální, občanské) 



CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ            

  

 UČIT SE ZNÁT 

            UČIT SE JAK NA TO 

            UČIT SE ŽÍT SPOLEČNE 

            UČIT SE BÝT 

 

- výchova ke zdravému životnímu stylu 

- posilování komunikačních dovedností 

- zvyšování sociálních kompetencí 

- schopnost najít své místo ve skupině a ve společnosti 

- formování životních postojů  

- výchova k odstraňování sociálně patologických jevů (kouření, drogy, šikanování) 

 

 
4.  Obsah vzdělávání 

 

 

Naše školní družina nabízí: 

- zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, 

odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací 

- podporu citlivých vztahů k lidem, ochrany přírody, svého zdraví, otevřené 

komunikace, schopnosti spolupráce a respektu k druhému 

- příjemné, přátelské klima, ovzduší tolerance a ohleduplnosti, jasný režim a pravidla 

- rozvoj tvořivosti a estetického vnímání 

- respekt k individuálním dovednostem a schopnostem žáků, k jejich mentální úrovni 

- spojení žáků různých věkových skupin, kdy si navzájem pomáhají a předávají své 

zkušenosti a dovednosti 

- základy k osvojování klíčových kompetencí, především organizace a náplně volného 

času 

 

Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na 

vyučování. 

 

Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou. 

 

Příležitostné akce nejsou zahrnuty v týdenní skladbě, jsou to například besídky, karneval, 

spoluorganizace školních soutěží, vánoční a velikonoční výstavy, vystoupení pro rodiče a 

veřejnost (školní akademie apod.). 

 

Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě a dále pak dle 

potřeby, kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové 

činnosti apod. 

 

Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími 

pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

 



Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci 

možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou 

kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může 

být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede 

vychovatelka ŠD. 

 

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, 

není to však povinná činnost školní družiny. Může jít o vypracování domácích úkolů (pouze 

se souhlasem rodičů) nebo zábavné procvičování formou didaktických her (včetně řešení 

problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, získávání 

dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti školní družiny (např. vycházky, 

poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

 

 

5. Délka a časový plán 

 
Časové dotace jednotlivých činností jsou jen orientační.  

 

Odpočinkové činnosti 

- jsou to klidové činnosti, které se zařazují ihned po obědě 

- doba trvání cca 30 minut 

  

Rekreační činnosti 

- jejich posláním je kompenzace (vyrovnání zátěže) a regenerace (znovuobnovení sil) 

- tvoří nedílnou součást denního režimu 

- jejich zařazení do týdenního plánu ŠD je závislé na ostatních činnostech, většinou jsou 

však zařazeny kolem 13. hodiny, tedy po odpočinkových činnostech, nedlouho po 

obědě v podobě relaxačních her, při kterých se děti uvolní, odpočinou si po náročném 

dopoledním vyučování, načerpají nové síly, je možné je také zařadit po výchovném 

bloku, tedy kolem 15. hodiny, a to v podobě činností, které vycházejí ze spontaneity 

dětí (honičky, lezení, přeskoky, pohybové a míčové hry, soutěže apod.) 

- doba trvání 30 – 45 minut 

 
Možné náměty pro rekreační hry 

- relaxační hry a cvičení 

- pohybové a míčové hry 

- osobnostní, dramatizující a didaktické hry 

- sezónní činnosti (hry s vodou, hry na sněhu a na ledě, hry s pískem, hry v přírodě) 

- tělovýchovné chvilky a kondiční cvičení  

  

Sebevzdělávací činnosti 

- příprava na vyučování, která se zařazuje 2 - 3 hodiny po obědě (tedy mezi 15. - 16. 

hodinou, kdy u dětí stoupá křivka výkonnosti) 

- doba trvání se řídí věkem (5 – 20 minut denně) 

- tyto činnosti mají vést k upevnění, upřesnění, opravení, rozšíření poznatků 

- organizuje se buď individuálními činnosti (dítě samo dojde k výsledku), nebo 

frontálně (skupina dojde k výsledku) 

- v individuálních případech je možné poskytovat pomoc s vypracováním domácích 

úkolů (dlouhodobá nemoc dítěte, dítě ze sociálně slabé rodiny) 



- vychovatel nepůsobí jako učitel, ale jako rovnocenný partner 

 

Možné náměty pro sebevzdělávací činnosti 

- didaktické hry 

- konzultace (musí vycházet ze zájmu dětí) 

- doplnění, rozšíření poznatků z matematiky, z českého jazyka, … 

- individuální vypracování domácích úkolů (se souhlasem rodičů) 

 
Zájmové činnosti 

- řízená činnost, která se zařazuje denně (většinou po rekreačních činnostech) 

- doba trvání (30 – 45 minut) 

- posláním těchto činností je rozvoj stávajících zájmů, nabízet nové druhy aktivit, rozvoj 

nových zájmů, vést k účelnému trávení volného času 

 

Druhy zájmových činností: 

a) společensko-vědní  

b) pracovně – technické  

c) přírodovědné 

d) esteticko-výchovné (hudební, výtvarná, literární a dramatická) 

e) tělovýchovné a sportovní 

f) dopravní  

g) ekologie 

 

Celoroční program školní družiny a jeho časové rozvržení jsou závislé na jednotlivých 

složkách činností ŠD. 

Činnosti jsou rozděleny do čtyř ročních období. Podzim (září, říjen, listopad), zima (prosinec, 

leden, únor), jaro (březen, duben, květen) a léto (červen). 

 

 

CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 
Plán je rozvržen do čtyř bloků po čtyřech ročních období – podzim, zima, jaro, léto. Bude 

realizován jako celoroční hra všech oddělení pod názvem „Tajemný hrad aneb po stopách 

rytíře Brunclíka“. Všechny výchovné složky se vzájemně prolínají. Hrad má čtyři hlavní 

brány s názvy ročních období, každý vchod odemykáme symbolickým klíčem. Po odemčení 

každého z vchodů čekají na děti tři tajemné komnaty s názvy měsíců.  Např. PODZIM – 

komnaty s názvy září, říjen, listopad. V každé z komnat se ukrývá plno tajemství, nových 

poznatků, poučení, zábavy a her. A na nás - vychovatelkách je, abychom dětem pomohly tato 

tajemství odkrýt.  

 

Náměty činností v průběhu podzimu 

- poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace v okolí školy, malujeme dopravní 

prostředky, modelujeme, seznámení s řádem a pravidly ve školní družině 

- komunitní kruh, vytváření pravidel ŠD 

- vycházky do přírody, pro něž je vyhrazen čas 1x v týdnu celé odpoledne (určujeme, 

poznáváme, pozorujeme přírodu) 

- zpíváme, cvičíme, hrajeme si, kreslíme a malujeme na téma „Strom“ (jak vypadá 

strom na podzim, jeho změny a přeměny) 



Seznam rozvíjených kompetencí: 

1) cílové kompetence k učení 

2) cílové kompetence komunikativní 

3) cílové kompetence sociální a personální 

4) cílové kompetence občanské 

5) cílové kompetence pracovní 

 

PODZIMNÍ BRÁNA 
Komnata – září 

- kresba, malba na téma „Prázdniny“ (5) 

- shromažďujeme pohlednice a obrázky z prázdnin, z míst, které jsme o prázdninách 

navštívili, povídáme si o nich, z pohlednic vytváříme prázdninový vláček (2, 5) 

- seznámení s naší školou, podíváme se, co skrývají odborné třídy, kabinety…, 

zjišťujeme, kdo v naší škole pracuje, kdo školu řídí (2, 3) 

- seznamovací hry, hledáme naše jména v kalendáři, zapisujeme si všechny kamarády a 

jejich svátky, společně vytváříme veliký plakát s daty svátků a narozenin (5, 2, 4) 

- vyprávění o přírodě, čtvero ročních období a změny přírody v průběhu roku, hrajeme 

hry s tématy zvířat, přírody (napodobování zvuku zvířat, pantomima…) (2, 1) 

- výchova ke zdravému životnímu stylu 

- čteme si o přírodě, učíme se říkanky a básničky (1) 

- zpíváme známé dětské písně za doprovodu hudebního nástroje (housle, kytara, piano)  

(4, 5) 

- posloucháme hudební nahrávky (pohádky, písně)   

-  

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 

- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (zdravý životní styl) 

 

Komnata – říjen 

- vycházky do přírody (sbíráme kaštany, žaludy a jiné přírodniny, které podzimní 

příroda nabízí), tvoříme z přírodnin (navlékáme, otiskujeme, lepíme, tvoříme koláže) 

(5, 4) 

- zopakujeme si základní dopravní značky formou her  (1)  

- dramatizujeme pohádku (tvoříme kulisy, masky, kostýmy)  (5, 2, 4) 

- pozorování přírody, malba na téma „Podzimní strom“ (jeho změny a přeměny na 

podzim), v komunitním kruhu si povídáme o ochraně přírody, lesa  (5, 2) 

- výstava přírodnin v jídelně 

- zpíváme bez doprovodu, rytmická cvičení, relaxační hry pro uvolnění, dechová 

gymnastika (3) 



- navštívíme knihovnu v naší obci, seznámíme se s nabízenou literaturou pro děti (1, 4) 

- vytváříme přáníčka pro oslavence  (5) 

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci  (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 

- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (dopravní výchova) 

-  

Komnata – listopad 

- sběr listů (lisujeme, otiskujeme, všímáme si rozmanitosti tvarů, učíme se poznávat 

listy od jednotlivých druhů stromů – javor, dub, buk…)  (5, 1) 

- podzimní tradice- výrobky z přírodních materiálů, výroba kostýmů Halloween 

(strašidla, duchové…) 

- učíme se slušnému chování, poděkování, zdravení, ohleduplnost, pravidla správného 

chování v přírodě)  (2, 4, 3)  

- vyrábíme draka, učíme se píseň (báseň) o drakovi (5, 1)  

-  poučení o správném chování v dopravních situacích, na zastávce a přímo 

v autobuse, bezpečná cesta z a do školy  (1, 3, 4) 

- poslech hudebních nahrávek, hudebně pohybová hra a její obměny  (5) 

- naučíme se nové písničky (1) 

-  

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci  (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 

- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (Podzim) 

 

Náměty činností v průběhu zimy 

- pozorování ptáků a zvířat 

- která zvířata přes zimu spí, a která ne 

- výrobky z přírodnin, z různých druhů papíru, mozaiky z barevných sklíček (příprava 

na vánoční výstavu) 

- zpěv koled a vánočních písní, tradice a zvyky Vánoc, vánoční besídka spojená 

s rozdáváním dárků, zpěvem, diskotékou 

- vycházky do přírody, hry na sněhu 

- dramatizace různých situací, základy první pomoci 

- modelování (modelína, keramická hlína) 

- karneval ve školní družině 



- rozvoj čtenářské gramotnosti (čtení na pokračování, pohádky) 

- hry v místnosti zaměřené na rozvoj paměti a slovní zásoby 

- výzdoba třídy a školy 

- kresba na téma „vánoční strom“ (změny a přeměny v zimě) 

 

ZIMNÍ  BRÁNA  
Komnata – prosinec 

- Čertovský týden – výroba čertů  (5, 2, 3) 

- komunitní kruh – význam svátku Sv. Mikuláše 

- příprava „Mikulášské nadílky“ 

- výroba přáníček, ozdob, andělů, adventních věnců, svícnů, kapříků, dárkových taštiček 

a jiných vánočních drobností na prodejní vánoční výstavu pořádanou školou (5) 

- mozaiky s barevných sklíček (zdobení skleniček a misek)  (5) 

- zpěv vánočních koled a vánočních písní, poslech koled  (3, 4) 

- vánoční výzdoba školní družiny  (5, 4) 

- povídání a tradičních českých Vánocích, děti povídají na téma „Vánoční zvyky naší 

rodiny“  (2) 

- tělovýchovné chvilky a relaxační hry  (3, 5) 

- pohádky s otevřeným koncem (prostor pro dětskou fantazii a tvořivost, rozvoj slovní 

zásoby)  (2, 1)  

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci  (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 

- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (Vánoce) 

 

Komnata – leden 

- hra na lékaře (dramatizace různých situací, základy první pomoci a ošetření drobných 

poranění)  (2, 4) 

- soutěžíme ve stavění sněhuláka, závodíme v hodu koulí na cíl, bruslíme (dle počasí)  

(5) 

- uvědomujeme si různá nebezpečí při zimních radovánkách, povídáme si o nich, učíme 

se jim předcházet  (2, 1) 

- v komunitním kruhu hovoříme o sněhu a vodě (využití dětských encyklopedií)  (2, 1) 

- provádíme pokusy s vodou (vlastnosti vody, sněhu, ledu, odpařování)  (5) 

- posloucháme pohádky na CD, ilustrujeme, luštíme rébusy, hádanky, hlavolamy  (1) 

- tělovýchovné chvilky a relaxační hry  (3, 5) 

- malba na téma „Zimní strom“ (změny v zimě)  (5) 

- vyšíváme, tvoříme z textilu, kašírujeme  (5) 

- hry v místnosti na rozvoj smyslů, paměti a pozornosti (2, 3) 



 

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci  (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 

- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (Tři králové) 

-  

Komnata – únor 

- Karneval (výroba masek, kostýmů, výzdoba třídy, příprava občerstvení, soutěže, rej 

masek, tanec)  (5, 4, 3) 

- v komunitním kruhu si povídáme o masopustech  (2) 

- hudební nástroje (rozeznáváme je podle zvuku, využití CD, učíme se je řadit do skupin 

pomocí zábavných her a soutěží)  (1, 3) 

- zpíváme známé populární písně, rytmus, tempo  (5, 1) 

- v komunitním kruhu hovoříme o kouzelných slovíčkách (děkuji, prosím, omlouvám 

se) (2, 4, 1) 

- hrajeme si a učíme se formy společenského styku (podat si ruku, zdravit, požádat o 

něco, poděkovat) (3, 4) 

- lepíme, stříháme, skládáme, seznamujeme se s frotáží  (5) 

- besedujeme na téma vandalismus, opravujeme rozbité hračky, zevrubný úklid třídy  (2, 

5) 

- modelujeme z plastelíny (pohádkové postavy)  (5) 

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci  (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 

- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (Karneval) 

 

Náměty činností v průběhu jara 

- vycházky po obci a okolní přírodou, pozorování změn v přírodě, určování prvních 

jarních květin  

- Velikonoce (symboly, tradice, výrobky s velikonoční tématikou, kraslice) 

- pohybové hry na hřišti, na vycházkách, relaxační hry 

- komunitní kruh (povídání o profesi rodičů, jak pomáháme rodičům doma) 

- malba stromu (jak vypadá strom na jaře, jeho změny a přeměny) 

- učíme se písničky o jaru, rytmická a pohybová cvičení 

- podpora čtenářské gramotnosti, spolupráce s obecní knihovnou 



- pozorujeme klíčení semínek, pečujeme o květiny ve školní družině (přesazujeme, 

zaléváme, otíráme listy hadříkem) 

- vydáváme se za pokladem (odpolední hra v lese) 

- výzdoba třídy 

- tvoříme z netradičních materiálů (PET lahve, víčka, drátky, karton, obaly od 

potravin…), beseda o třídění odpadu a jejím smyslu,  

 

JARNÍ  BRÁNA 
Komnata – březen 

- malba, kresba na téma „Jarní strom“ (jeho změny a přeměny)  (5) 

- besedování o jarní přírodě (práce s encyklopediemi)  (2, 1) 

- společně zasazujeme semínka do květináčů, postupem času pozorujeme klíčení  (5, 1) 

- turnaj ve vybíjené, štafetové závody, překážková dráha, míčové hry  (5) 

- hra na řemeslníky, úředníky a jiné profese (pantomima, hry na toto téma), komunitní 

kruh (povídání o profesích rodičů, příbuzných, čím bych chtěl být já)  (2, 3) 

- zpěv písní (správné dýchání, rytmus), hudebně pohybová hra  (5, 1) 

- tělovýchovné chvilky a relaxační hry  (3, 5) 

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci  (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 

- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (Jaro) 

 

Komnata – duben 

- Velikonoce (malujeme kraslice, neobvyklé techniky zdobení, př. polepování drcenými 

skořápkami, omotávání vlnou apod., tvoříme velikonoční dekorace, výzdoba třídy, 

velikonoční zvyky a tradice)  (5, 4) 

- v komunitním kruhu besedujeme o tom, co je to plýtvání (penězi, energií, potravinami, 

časem), návrhy dětí na to, jak ušetřit, vyrábíme si vlastní peníze, učíme se s nimi 

hospodařit prostřednictvím různých her  (2, 5, 1) 

- řešení rébusů, hádanek, kvízů, hry na rozvoj smyslů  (1) 

- seznamujeme s keramickou hlínou, tvoříme výrobky 

- v komunitním kruhu hovoříme o smyslu třídění odpadu, hledáme kontejnery na 

tříděný odpad v obci, učíme se znát barevné rozlišení jednotlivých druhů kontejnerů – 

sklo, papír, plasty)  (2, 1) 

- malba vodovými, temperovými barvami, kresba a hry s tuší a barevnými inkousty  (5) 

- Den Země 

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci  (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 



- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (Ekologie) 

Komnata – květen 

-  soutěžní odpoledne s dopravní tématikou, jízda zručnosti, opakování základních 

dopravních značek, cesta do školy, dopravní značky v obci, BESIP  (1, 5, 2) 

- zajímavosti lidského těla, jeho funkce (využití encyklopedie), soutěže a kvízy „Moje 

tělo, jak ho znám“, hra hlava, ramena, kolena, palce  (1, 5) 

- tvoříme lidské tělo na arch balicího papíru, dokreslujeme nejdůležitější orgány 

v našem těle)  (5, 1) 

- rozvoj čtenářské gramotnosti, návštěva knihovny  

- učíme se telefonovat (oznámení úrazu, přivolání pomoci, hovoříme s linkou důvěry,  

- důležitá telefonní čísla, učíme se zásady první pomoci  (1, 2, 3) 

- v komunitním kruhu besedujeme o návykových látkách, s nimiž se můžeme setkat, 

odhalujeme další nebezpečí, která nás mohou potkat (odhozené injekční stříkačky), 

porušení zákona (krádeže, drogy, alkohol)  (2, 3, 4) 

- kreslíme křídou na asfalt, chodník, kreslíme klacíky do písku  (5) 

- hry se slovy, podporujeme literární tvořivost (pokoušíme se o pohádku), její 

vyhodnocení, text doplňujeme ilustracemi, dramatizace nejlepší pohádky (1, 2, 4) 

- zpěv písní o zvířatech, využití CD – poznáváme hlasy zvířat, napodobujeme  (5, 1) 

- kreslíme, malujeme (křídy, voskovky, uhel, vodové barvy)  (5) 

-  

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci  (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 

- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (Lidské tělo) 

 

LETNÍ  BRÁNA 
Komnata – červen 

- oslava Mezinárodního Dne dětí (soutěžní odpoledne plné her a zábavy, odměny pro 

děti)  (3, 4, 2, 5) 

- malba, kresba na téma „Letní strom“ (jeho změny a přeměny v létě)  (5, 2) 

- hrajeme hry na rozšíření slovní zásoby (slovní fotbal, město, jméno, zvíře, věc,…)  (1, 

2) 

- vystoupení na Školní akademii (dramatizace, zpěv, tanec)  (4, 2, 5) 

- výtvarné ztvárnění prázdninových představ  (5, 2) 

- vyrábíme z přírodních materiálů (šišky, větvičky, tráva, květiny, lýko)  (5) 

-  týden splněných přání, týden plný radosti (aktivity na přání dětí)  (3, 4, 5, 2, 1)  

- dechové cvičení a relaxační chvilka 



- posloucháme písničky z pohádek 

- pěkné počasí budeme využívat hlavně pro pobyt na školním hřišti a pro vycházky po 

obci  (4) 

- příprava na vyučování (vypracování domácích úkolů, didaktické hry)  (1) 

- výstava prací dětí ze ŠD v prostorách školy (4) 

- hrajeme sportovní hry, míčové hry, cvičíme hmat (poznávání předmětů podle hmatu, 

poznávání kamaráda) (4) 

- využití výukových programů na PC (Den dětí) 

 

 

6.  Hodnocení a evaluace 

 
Hodnocení  

Běžná činnost, kterou ve škole vykonává pedagog průběžně po celý rok. Cílem je poskytnout 

žákovi zpětnou vazbu, jak danou problematiku zvládá. Konkrétní návod, jak má žák 

postupovat, aby problémy odstranil. Je zaměřená na individuální pokrok každého žáka. 

 

Metody a formy evaluace 

- pozorování (stav, kvalita a výsledky pedagogického procesu) 

- rozhovory (vzájemně vychovatelky mezi sebou, s učiteli, s žáky, s rodiči, s vedením 

školy) 

- ankety (pro žáky, pro rodiče) 

- rozbory dokumentace (vychovatelky, vedení školy) 

- pozorování, hospitace, kontroly 

 

Kritéria evaluace 

Podmínky činnosti: dostatek vybavení, metodických materiálů, uspořádání prostoru 

 

Organizace činnosti: motivace, dodržování specifičnosti práce školní družiny, individuální 

přístup k žákům, respektování jejich zvláštností a mentální úrovně, využití času vyhrazenému 

pro jednotlivé činnosti, zajištění bezpečnosti, funkčnosti hodnocení 

 

Činnost vychovatelek: jednání s žáky, způsob komunikace, navozování přátelské, pracovní 

atmosféry, vyžadování a dodržování pravidel, režimu, zvládání režimu, pestrost volených 

činností 

 

Personální zabezpečení: kvalifikovanost vychovatelek, sebevzdělávání 

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Spolupráce s rodiči, prezentace na veřejnosti 

 

Volný čas jako prevence sociálně patologických jevů 

Nevhodné využívání volného času a znevýhodněné rodinné prostředí s nedostatkem podnětů a 

aktivit bývají hlavním zdrojem asociálního chování dětí a mládeže. Je jasné, že pokud dítě 

vidí doma správný příklad ve využívání volného času, napodobuje většinou chování svých 

blízkých (sportování, kultura, četba apod.) Naopak v rodinách, kde nemá dostatek vedení ve 



volnočasových aktivitách, sám hledá a tápe a mnohdy sklouzává pod vlivem médií, kamarádů 

a part k tendencím patologického chování a jednání. 

Dalším důležitým faktorem z hlediska prevence se stává škola. Místo, ke kterému by dítě 

mělo navázat pozitivní vztah, kladné emoce a prostředí důvěry. Škola by se měla snažit 

poskytnout každému dítěti možnost prožít úspěch, a v těch činnostech, které by je bavily a 

jejichž prostřednictvím by získala na dítě patřičný vliv, příležitost k pozitivním aktivitám, 

které mu z nejrůznějších důvodů, např. sociálních, nemůže rodina poskytnout a po kterých 

dítě touží. Děti mají možnost ve volném čase rozšiřovat své zájmy ve školních družinách, 

školních klubech, či v zájmových kroužcích na škole, které vedou zkušení pedagogové a kde 

se má dítě možnost dále rozvíjet. Jde jen o to, podnítit u dítěte zájem a dát mu možnost jej 

dále rozvíjet, správně jej motivovat a neodradit od další práce, aby neměla formu dalšího 

vyučovacího procesu, ale aktivity, s kterými dítě souhlasí a má samo touhu se ve svých 

zájmech dále realizovat. 

 

 

7. Dokumentace školní družiny 
 

Ve školní družině se vede tato dokumentace:  

- zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce 

- celoroční plán činností 

- třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně 

docházky dětí 

- roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy 

- řád školní družiny, rozvrh vyučovacích hodin 

 

 

 

 

 

 

ŠVP platné od 1. 9. 2016 
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