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Poslání školní družiny 
Hlavním účelem a posláním školní družiny při Základní škole ŠKOLAMYŠL je poskytovat žákům v klidném a 

bezpečném prostředí zájmové vzdělávání, možnost odpočinku a relaxace po školním vyučování.  

 

Charakteristika školní družiny 

 
1. Školní družina při Základní škole ŠKOLAMYŠL poskytuje zájmové vzdělávání v souladu s § 111 a § 

118 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 74/2205 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

2. Školní družina staví na stejných principech (pilířích) a filozofii jako škola, svojí činností na ni 

přirozeně navazuje. 

3. Pro školní družinu je prioritou vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém se všichni účastníci cítí dobře, 

mohou se chovat přirozeně, být sami sebou. To vše při respektování společně dohodnutých 

pravidel, respektu ke všem přítomným a samotnému prostředí školní družiny. 

4. Školní družina umožňuje účastníkům odpočinek a relaxaci, vytváří prostor pro zájmové vzdělávání, 
které naplňuje prostřednictvím: 
a) pravidelných výchovných, vzdělávacích a zájmových činností; 
b) odpočinkových činností a přípravou na vyučování; 
c) příležitostných výchovných, vzdělávacích, zájmových a tematických rekreačních činností; 
d) otevřené nabídky spontánních činností. 

5. Obsah činností ve školní družině tematicky volně navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, 

reflektuje 4 roční období, svátky a tradice. 

6. Konkrétní obsahová náplň programu školní družiny reaguje na potřeby dětí, zohledňuje aktuální 

situaci. 

7. Školní družina je provozována v prostorách ZŠ ŠKOLAMYŠL v Litomyšli. Vybavením a uspořádáním 

odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cíle školní družiny 
Pro činnost ve školní družině jsou voleny takové metody a formy práce, které směřují k naplňování těchto 

cílů: 

• vést žáky ke spolupráci, 

• rozvíjet schopnost vzájemné tolerance (umět přijmout druhého takového, jaký je), 

• vytvářet motivující prostředí k osobnímu rozhodování, k přijímání zodpovědnosti, 

• vést žáky k respektování pravidel slušného chování a morálních hodnot, 

• vést žáky k citlivému vnímání prostředí a přírody, 

• vytvářet bezpečné prostředí k rozvoji sebepoznání, posilovat zdravé sebevědomí, 

• vést žáky ke vzájemné komunikaci, 

• vytvářet podmínky pro rozvoj slovní zásoby, 

• rozvíjet schopnost řešit konflikt v klidu a efektivně, 

• vést žáky k umění naslouchat druhým, k umění sdělit svůj názor a přijmout názor ostatních a vyjádřit své 

pocity, 

• poskytnout prostor pro relaxaci. 

 

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky činnostně 

zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány 

a rozvíjeny:  

 

3. 1. Kompetence k učení: 

• učí se s chutí, 

• započatou práci dokončí, 

• klade si otázky a hledá odpovědi, 

• umí zhodnotit své výkony, 

• všímá si souvislosti mezi jevy, 

• získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 

3. 2. Kompetence k řešení problémů: 

• všímá si dění okolo, 

• snaží se řešit situace, 

• chápe, že vyhýbání se řešení nevede k cíli, 

• rozlišuje správná a chybná řešení, 

• započaté činnosti dokončuje, 

• nenechá se odradit neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení. 

3. 3. Kompetence komunikativní: 

• rozvíjí slovní zásobu, 

• souvislými větami formuluje myšlenky, otázky a odpovědi,  

• vyjadřuje své pocity řečí, gestem a dalšími prostředky, 

• naslouchá druhým,  

• komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, 

3. 4. Kompetence sociální a interpersonální,     

• je odpovědný za své chování,   

• respektuje zájmy jiných, 

• je tolerantní k odlišnostem jiných, 

• vnímá a dokáže se postavit proti nespravedlnosti, agresivitě a šikaně, 



 

 

• dokáže si poradit nebo požádat o pomoc, 

• rozpoznává vhodné a nevhodné chování. 

3. 5. Kompetence občanské:        

• chová se odpovědně k sobě i druhým, 

• uvědomuje si svá práva i povinnosti, 

• dbá o své zdraví a bezpečí, 

• odhaduje rizika svého jednání, 

• vnímá krásy přírody a cíleně o ně pečuje, 

• chrání rodinné tradice, respektuje tradice v jiných rodinách, skupinách. 

3. 6. Kompetence pracovní a k trávení volného času: 

• své zájmy rozvíjí v individuálních i skupinových činnostech,  

• svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, 

• umí si vybrat zájmovou činnost, 

• dokáže se zapojit a uplatnit v kolektivu, 

• dodržuje vymezená pravidla, 

• používá bezpečné materiály, nástroje a vybavení, 

• dokáže odmítnout nevhodnou nabídku na využití volného času.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Principy školní družiny Základní školy ŠKOLAMYŠL 
Školní družina staví na stejných principech (pilířích) a filozofii jako škola, svojí činností na ni přirozeně 

navazuje. 

     

V činnosti školní družiny považujeme za stěžejní zejména tyto pilíře: 

Respektujeme jedinečnost každého dítěte: 

● Projevujeme vstřícnost, vřelost, zájem a respekt každému dítěti. 
● Vytváříme pro každé dítě rovné příležitosti k zapojení se do života školní družiny. 
● Stavíme na silných stránkách každého dítěte. 
● Podporujeme děti v rozvoji a učení, tak aby každý mohl dosáhnout svého osobního maxima. 
● Činnosti přizpůsobujeme věkovým zvláštnostem i individuálním dispozicím jednotlivých dětí 

(jejich stylu učení, temperamentu, schopnostem, osobnímu tempu…). 
● Přizpůsobujeme prostředí školní družiny a aktivity tomu, aby se na většině z nich mohly podílet i 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 
● Oceňujeme rozmanitost, která existuje mezi dětmi a rodinami v rámci komunity a snažíme se ji 

do činnosti školní družiny začlenit. 
 
Vedeme děti k samostatnosti, odpovědnosti a spolupráci: 
 

● Vedeme děti ke slušnému, poctivému a respektujícímu chování vůči ostatním a v očekávání téhož 
chování od druhých. 

● Klademe důraz na seberegulaci/sebeovládání. Usilujeme o to, aby nahrazovala vnější ukázňování 
dětí, byla dětmi pochopena a přijata jako jejich individuální odpovědnost. Důležitá jsou v tomto 

  
 

PILÍŘE ZŠ 
ŠKOLAMYŠL 

 

Respektujeme 
jedinečnost 

každého dítěte 

 

Vedeme děti 
k samostatnosti, 
odpovědnosti a 

spolupráci 

 

Užíváme efektivní 
vzdělávací 
strategie 

 

Vytváříme 
podnětné učební 

prostředí 
 

Systematicky 
plánujeme a 

vyhodnocujeme 

 

Spolupracujeme 
s rodinou a 
komunitou 

 
Pečujeme o růst a 

profesní rozvoj 



 

 

ohledu pravidla chování, která vytváříme společně dětmi. Práce s pravidly je součástí každodenní 
práce ve školní družině. 

● Vedeme děti k tomu, aby se podílely na výběru činností, zapojujeme je do plánování programu a 
rozhodování o věcech, které se jich týkají. 

● Dáváme dětem možnost volby (např. vybrat si činnost z předem stanovené nabídky, zvolit svůj 
způsob, jakým činnost vykonávat, vybrat si pomůcky, zdroje, materiály, s nimiž chtějí pracovat…); 

● Vedeme děti k tomu, aby formulovaly očekávání od své vlastní práce a prováděly sebehodnocení, 
které směřuje k větší samostatnosti a nezávislosti dítěte na osobě pedagoga ve družině. 

● Podporujeme dovednost dětí ocenit se navzájem, zaujmout a objasnit vlastní stanovisko. 
● Podporujeme děti v samostatnosti (samostatná práce dětí – individuální, párová, skupinová 

převládá nad hromadnými činnostmi přímo řízenými pedagogem). 
● Vytváříme dětem prostor k vyjádření vlastního názoru (komunitní kruh, individuální rozhovory). 
● Vedeme děti k osobní zodpovědnosti za péči o životní prostředí a prostředí školní družiny, 

vytváříme příležitosti, v nichž děti mohou tuto osobní zodpovědnost prožívat v praktických 
situacích. 

● Připravujeme pro děti činnosti, které vyžadují jejich vzájemnou spolupráci, interakci, rozdělení rolí. 
● Aktivity plánujeme tak, aby mezi dětmi docházelo ke komunikaci a spolupráci napříč ročníky. 

 

Užíváme efektivní výchovně vzdělávací strategie 

● Využíváme širokého spektra výchovně vzdělávacích metod a organizačních forem práce 
(individuální, skupinové i hromadné činnosti). 

● Maximum času ve školní družině věnujeme zážitkové pedagogice, činnostnímu prožitkovému 
učení, samostatným aktivitám dětí (individuálním i skupinovým), kdy jako pedagogové přecházíme 
do role pomocníka, pozorovatele, facilitátora procesu. 

● Navazujeme na integrovanou tematickou výuku/projektové vyučování školy. 
● Užíváme organizační formu „kruh“, v němž děti mají příležitost učit se dovednostem jako je 

naslouchání, vyjadřování vlastního názoru, pocitů, prezentacím vlastní práce a dalším 
komunikativním kompetencím. 

● Vytváříme situace, v nichž se děti nebojí riskovat a dělat chyby. Chybu chápeme jako nezbytnou a 
důležitou součást učení, za kterou dítě netrestáme. 

● Nabízíme dětem aktivity podporující objevování, experimentování, kladení otázek, tvořivost; 
● Užíváme postupy, v nichž mohou děti uplatnit své silné stránky a vyjádřit se prostřednictvím 

pohybu, hudby, dramatizace, graficky, slovně – ústně/písemně. 
● Do činnosti školní družiny zapojujeme dle předem dohodnutých pravidel i informační technologie. 
● Maximum času (pokud to počasí dovoluje) věnujeme odpočinkovým, relaxačním a pohybovým 

aktivitám dětí při pobytu venku. 
 

Systematicky plánujeme a vyhodnocujeme 

Plánování: 

● Při plánování činností školní družiny vycházíme z cílů stanovených ve školním vzdělávacím 
programu ŠD, zohledňujeme vývojovou úroveň dětí, jejich individuální potřeby a přání, kterým 
konkrétní plánované aktivity přizpůsobujeme. 

● Při plánování činností pedagogický tým školní družiny spolupracuje s pedagogy školy s cílem 
zajistit přirozenou kontinuitu vzdělávací nabídky a tematickou provázanost (Podporujeme tím 
učení se v souvislostech, prohlubování dovedností dětí získaných ve škole. Vždy s vědomým, že 
školní družina není pokračováním školního vzdělávání.) 

● Plánujeme aktivity, při nichž mohou spolupracovat děti napříč všemi ročníky. 
● Do vzdělávacích plánů začleňujeme také aktivity navržené dětmi a rodiči. 



 

 

Hodnocení: 
● Vedeme děti k sebehodnocení, ve kterém se každé dítě vyjadřuje ke své práci či chování. 
● Zpětnou vazbu zaměřenou na průběh či výsledek činnosti podáváme dětem popisným jazykem bez 

hodnotících soudů (jako věcnou informaci, která dítě nezahanbuje, netrestá ani neodměňuje). 
 
Vytváříme podnětné prostředí: 

● Vytváříme prostředí, které je pro děti fyzicky bezpečné, přehledně strukturované, navozuje pocit 
bezpečí a atmosféru „domova“, odpovídá jejich věku, individuálním potřebám a umožňuje jim 
pracovat na široké škále aktivit. 

● Prostředí školní družiny je uspořádáno tak, aby umožnovalo společnou práci celé skupiny (prostor 
pro společné setkávání v kruhu na koberci) i práci skupinovou a individuální. 

● Školní družina je vybavena dostatečným množstvím pomůcek, materiálů a her, které jsou dětem 
dostupné, mohou si je samostatně brát a pracovat s nimi (v souladu s předem domluvenými 
pravidly). 

● Využíváme učení se v reálných situacích, v „terénu“, kde mají děti k dispozici autentické zdroje. 
(tematická exkurze, přírodovědná expedice, návštěva muzea, galerie…). 

● Prostor školní družiny i chodeb školy využíváme k prezentaci prací dětí. 
 

Spolupracujeme s rodinou a komunitou: 

● Zapojujeme rodiče do chodu školní družiny nejen v otázkách spojených se samotným obsahem 
vzdělávání a jeho metodikou, ale také z hlediska jejího řízení, organizace a financování. 

● Rodiče, kteří si vybrali pro vzdělávání dětí naši školu se zavazují k aktivní spolupráci (nabízíme jim 
různé formy spolupráce a zapojení do života školy, z nichž si rodiče vybírají ty formy, které 
odpovídají jejich možnostem). 

● Rodiče i další členové rodiny a komunity se mohou podílet na průběhu vyučování v roli asistentů. 
● Jsme v pravidelném kontaktu s rodiči dětí, průběžně je informuje o pokrocích dítěte (průběžné 

slovní hodnocení v elektronické žákovské knížce, konzultace: učitel x rodič x dítě, operativní řešení 
situací prostřednictvím telefonických rozhovorů, e-mailu…). 

● Zachováváme důvěrnost informací týkajících se rodin a dětí. 
● Do vzdělávání začleňujeme obsahy a témata, která korespondují se zkušenostmi dětí ze života ve 

vlastní rodině/komunitě. 
● Navazujeme kontakty a vytváříme přátelské vztahy s lidmi, organizacemi a institucemi, které 

mohou obohatit volný čas dětí, získáváme od nich odbornou i materiální podporu, umožňuje dětem 
v rámci výuky vstoupit s těmito lidmi do kontaktu (exkurze, návštěva ve třídě). 

● Dveře naší školy jsou otevřené nejen rodičům dětí, ale také všem dalším zájemcům o naši práci, 
každý je ve škole vítán. 

 
Pečujeme o růst a profesní rozvoj: 

● Průběžně reflektujeme a vyhodnocujeme efektivitu své práce (získáváme zpětnou vazbu od dětí, 
rodičů i dalších osob, které se o práci školní družiny zajímají). 

● Na zjištěné slabé stránky reagujeme, plánujeme a realizujeme kroky k jejich zlepšení. 
● Pracujeme jako tým (vychovatelé, asistenti pedagoga, učitelé, vedení školy…), každý z pedagogů 

přispívá svými schopnostmi a zkušenostmi k rozvoji celé školy. 
● Pravidelně sdílíme své zkušenosti, poskytujeme si vzájemně zpětnou vazbu. 
● Sledujeme trendy ve vzdělávání a reagujeme na ně při koncipování nabídky školní družiny. 
● Vzděláváme se (studium literatury, semináře, webináře, náslechy…). 
● K podpoře profesního rozvoje užíváme mentoring, koučink, supervizi, videotrénink., vzájemné 

náslechy. 



 

 

● Spolupracujeme s jinými školami (zejména se školami podobného typu), s nimiž si vyměňujeme 
zkušenosti, inspirujeme se příklady dobré praxe odjinud. 

 

Materiální podmínky 
1. Naše školní družina má jedno oddělení s kapacitou 30 . Ke svým potřebám využívá venkovního 

prostředí, prostory školy a školní družiny. 

2. Děti mají možnost využívat v ŠD stolní a deskové hry, počítače, knihy, časopisy, didaktické 

pomůcky, hudební nástroje, sportovní materiál. Materiální zabezpečení pro pracovně technickou 

a výtvarnou činnost dětí je dostatečné a děti toho využívají pro samostatnou činnost. 

Ekonomické podmínky 
1. Poplatek za pobyt ve školní družině je zahrnut v ceně školného. 

2. Školní družina je financována z rozpočtu školy a je jeho součástí. 

3. Ekonomická potřebnost je projednávána s vychovateli ŠD. 

Podmínky přijímání dětí a ukončení docházky do ŠD 
1. Žáci jsou přijímáni do ŠD na základě žádosti rodičů (vyplněný zápisový lístek). Žáci jsou přijímáni k 

docházce do ŠD na jeden školní rok. 

2. Kritéria přijetí: 

a. Oddělení se naplňuje do počtu 30 účastníků zájmového vzdělávání. 

b. Žáci nižších ročníků a žáci dojíždějící ze vzdálenějších lokalit mají přednost před žáky 

vyšších ročníků a těmi, co bydlí v dosahu školy. Ukončení vzdělávání v ŠD může být na 

základě písemné žádosti rodičů. V případě soustavného porušování vnitřního řádu ŠD je 

ředitel oprávněn žáka z ŠD vyloučit. 

Provoz a vnitřní režim ŠD 
1. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v 

rodině. Naše škola zajišťuje provoz odpolední družiny od konce vyučování do 16.00.  

1. Provozní doba ŠD je ve dnech školního vyučování od 11:30 hod do 16:00 hod.  
2. Do odpolední školní družiny si žáky přebírá vychovatel ŠD.  
3. Ze ŠD žák odchází sám nebo s doprovodem dle údajů uvedených v přihlášce do ŠD, nebo na 

základě jiného písemného ujednání se zákonnými zástupci žáka. Žáci mohou odcházet z družiny 
v době do 13:30 hod. a po 16:00 hod. 

4. Provoz ŠD končí v 16:00 hod. 

Personální obsazení 
1. V každodenní činnosti školní družiny je vždy jeden pedagogický pracovník, který má odborné 

vzdělání a jeden/a asistent/ka vychovatele. 

2. Zaměstnáno je více pracovníků pro činnost ŠD. 

Bezpečnost 
1. Vychovatelka je zodpovědná za žáky, kteří se dostaví do školní družiny. Před každou akcí pedagog 

proškolí žáky o bezpečnosti, stejně tak při každé nové činnosti, při přesunech dohlíží na 

dodržování pravidel silničního provozu. Úrazy jsou evidovány ve školní knize úrazů. 



 

 

Základní formy pravidelné pedagogické činnosti:  
1. příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost:  

Účastníme se sportovních a kulturních akcí, realizujeme společné akce dětí a rodičů. Skrze příležitostné 

aktivity, které žáci připravují pro veřejnost, přebírají odpovědnost za život ve společnosti. 

2. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost:  

Ve školní družině je každý týden pravidelně vymezený prostor pro řemeslné a pracovní činnosti, pro 

sportovní aktivity a hry, pro úklid školních prostor, na kterém se žáci podílejí, pro sdílení svých 

zájmů s vrstevníky a rodiči. 

3. využitím otevřené nabídky spontánní činnost. 

Při činnostech je dominující vlastní aktivita dětí, která jim přináší radost a uspokojení. Pro spontánní 

aktivity a volnou hru je v týdnu vymezen jeden den. Ostatní dny v týdnu je vymezen pro spontánní 

aktivity a hru prostor po vyučování. 

 Obsah a časový plán vzdělávání 
1. Obsah ročního plánu vzdělávání reflektuje 4 roční období, svátky a tradice. V průběhu každého 

ročního období je realizována pobytová akce tzv. expedice. Každá expedice je výjimečná svou 
realizací (odlišné druhy dopravy a přesunu, různá místa a lokality, různé roční období, specifický 
cíl expedice). 

2. Obsah činnosti ŠD odráží sedmi týdenní téma v projektovém vyučování. Žáci prostor přinášet do 
činnosti ŠD svá témata z projektového vyučování, dotvářet je, diskutovat o nich apod. 

3. Obsah týdenního plánu vzdělávání vychází. Každý den v týdenním cyklu je zaměřen na jednu 
činnost. 

a. Vlastní aktivita dětí: 
Den vytváří prostor pro spontánní aktivity dětí a volnou hru. Rozvíjí osobnost dítěte, 
umožňují dětem seberealizaci a rozvoj kreativity. 

b. Sportovní činnosti a hry:  
Smyslem tohoto dne je seznamovat žáky s různými možnostmi aktivního trávení volného 
času (tradiční a netradiční hry a sportovní činnosti), podporovat vnímání sportu a her, 
jako prostředku k aktivnímu odpočinku a péče o své tělo a zdraví. Prostřednictvím her a 
zážitkové pedagogiky řešit aktuální potřeby skupiny žáků. 

c. Péče o prostředí školy (řemeslné a rukodělné činnosti): 
Žáci přebírají odpovědnost za prostředí, ve kterém žijí. Mají možnost toto prostředí přímo 
ovlivňovat a měnit. Péče o květiny, péče o chovaná zvířata, údržba a opravy pomůcek a 
prostor školy. 

d. Naše zájmy: 
Cílem je vytvořit prostor pro sdílení zájmových činností mezi žáky, pracovníky školy a 
rodiči vzájemně. Zároveň se jedná o prostor setkávání rodičů, žáků a pracovníků školy. 
Během školního roku se žáci se seznámí s širokou škálou zájmových činností, které rozvíjí 
osobnost dítěte, umožňují dětem seberealizaci, ale i další poznávání a rozvoj pohybových 
dovedností (sportovní činnosti). Rozvíjení estetických dovedností (výtvarné a rukodělné 
činnosti), dramatických a hudebních dovedností. 

e. Úklid: 
Žáci se podílí na úklidových činnostech ve škole (vysávání, zametání a vytírání 
podlahových ploch, mytí nádobí, utírání prachu, úklid pomůcek apod.). 

4. Obsah denního plánu vzdělávání je rozdělen na dopolední družinu, která vytváří prostor pro 
volnou hru žáků a údržbu školních prostor a pomůcek. Dále pak odpolední družinu, která je 
rozdělena do následujících činností: 

a. Volná hra vytváří prostor pro relaxaci a odpočinek po výuce dle individuálních potřeb dětí. 
Zároveň se jedná o prostor, kdy děti mohou odcházet domů. 



 

 

b. Společné plánování dne v zahajovacím kruhu. Ritualizuje zahájení společné činnosti v ŠD. 
Plán činností reflektuje zaměření daného dne. 

c. Hlavní obsahovou náplň tvoří činnosti naplánované v zahajovacím kruhu. 
d. Reflexe dne v ŠD.  
e. Volná hra vytváří prostor pro postupné odchody dětí ze ŠD, aniž by došlo k narušení 

činnosti. 

Plán aktivit ŠD 
 

PODZIM 
 

Září 

Říjen 

Listopad 

 

 

Seznámení se školním řádem a řádem ŠD 

Provoz školní jídelny a hygiena stolování 

Seznámení s okolím školy 

Sportovní aktivity a pohybové hry 

Důležitá telefonní čísla 

Cesta do školy 

Seznamovací hry 

Sběr přírodnin 

Origami 

Otisky listů 

Dlabání dýní a cuket (Halloween) 

Barvy podzimu 

Podzimní dílny – výrobky z přírodního materiálu 

Dopravní prostředky, dopravní značky 

Cesta pohádkovou říší (celoroční družinová hra) 

 

 

ZIMA 
 

Prosinec 

Leden 

Únor 

 

 

 

Výzdoba třídy (ozdoby do oken) 

Výroba masek – ČERT,MIKULÁŠ,ANDĚL 

Advent a Vánoce (zvyky a tradice) 

Dopis Ježíškovi 

Vánoční turnaj ve stolním fotbale 

Zpěv koled 

Vánoční dílny  

Zimní sporty /dle sněhových podmínek  

Stavby ze sněhu /dle sněhových podmínek / 

Vánoční knížky (výstavka) 

Svatý Valentýn – výroba přáníček 

Zdravá výživa – sestavení jídelníčku 

Sportovní aktivity 

Pověsti Moravskotřebovska 

Rodina – rodokmen 

Cesta pohádkovou říší (celoroční družinová hra) 

 

 

JARO 
 

Březen 

Duben 

 

Svátky jara – Velikonoce 

Tradice a zvyky Velikonoc 

Pleteme pomlázku 

Velikonoční kraslice 



 

 

Květen  

 

Básničky s jarní tématikou 

Vysetí obilí a řeřichy 

Čarodějnice – vyprávíme, malujeme, vyrábíme 

Co vše skrývá lékárnička 

Návštěva knihovny 

Den Země – výrobky z odpadového materiálu 

Klíčení hrášku 

Zásady první pomoci 

Sportovní aktivity a pohybové hry 

Den matek – výroba přáníček 

Návštěva soukromého zemědělce 

Návštěva obecního úřadu 

Cesta pohádkovou říší (celoroční družinová hra) 

 

LÉTO 
 

Červen  

 

 

Atletický den 

Den dětí – soutěže 

Malování na kamínky 

Bezpečnost o prázdninách 

Sportovní aktivity a sportovní hry 

Cesta pohádkovou říší (celoroční družinová hra) 

 

Evaluace v ŠD 
1. Sebevyjádření a sebereflexe v komunitním kruhu (děti). Zprávy na webových stránkách, e-mailová 

komunikace, konzultace (rodiče, děti). Fotodokumentace na webových stránkách (rodiče a děti). 

Společné měsíční porady v rámci ZŠ (pedagogové). 

 

Vytváření bezpečného prostředí a prevence úrazů 
1. Vytváření bezpečného prostředí soustavnou prací na mezilidských vztazích - společné vytváření a 

dodržování pravidel, dodržování pravidel mezilidské komunikace ve styku s veřejností. 

2. Žáci jsou seznamováni se základy poskytnutí první pomoci. 

3. Žáci jsou cíleně vedeni k dodržování pravidel silničního provozu (seznámení s dopravním 

značením, se správným chováním účastníka silničního provozu - chodce a cyklisty) 

4. Žáci jsou vedeni k dodržování bezpečnosti při práci a činnosti s materiálem, nástroji a spotřebiči 

(nůžky, nože, tavná pistol). 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných 

1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných se na škole a 

ve školní družině realizuje zpravidla formou individuální integrace v běžných třídách a skupinách. 

Škola se opírá o doporučení a spolupráci pedagogicko - psychologickou poradnou nebo speciálně 

pedagogickým centrem či praktickým lékařem pro děti a dorost. Důležitá je spolupráce 

vychovatel/ky s rodiči žáka, s třídním učitelem, vedením školy. 



 

 

Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými 
pracovníky a jejich vzájemná spolupráce 

1. Vychovatelka je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci. Úzce s nimi spolupracuje. 

Začátkem školního roku na schůzce se zákonnými zástupci vychovatelka informuje zákonné 

zástupce o organizaci družiny, seznámí je s nabídkou zájmového vzdělávání a vnitřním režimem 

oddělení. Seznámí je prokazatelně s vnitřním řádem školní družiny. 

2. Soukromý život rodiny je ze strany pedagogických pracovníků respektován. Školní družina 

ochraňuje osobní údaje členů rodiny žáků. Zákonní zástupci žáka mají právo na včasné, výstižné a 

srozumitelné informace o chování svého dítěte ve školní družině. Zákonní zástupci žáka mají 

právo podílet se na činnosti školní družiny. 

Ochrana žáků před sociálně patologickými projevy diskriminace, 
nepřátelství a násilí Pedagogičtí pracovníci průběžně sledují jakékoli 
projevy násilí, rasismu a xenofobie. Působení školní družiny je 
zaměřeno především na prevenci těchto sociálně patologických 
projevů. 
Cíle ochrany jsou především v/ve : 

a. výchově ke zdravému životnímu stylu, podněcování žáků k uvědomění si zodpovědnosti 

za své zdraví a za životní prostředí, 

b. vytváření životních postojů a kvalitního žebříčku hodnot s důrazem na život bez drog, 

násilného, xenofóbního a diskriminačního chování, 

c. rozvoji a podpoře sociálních kompetencí, posilování duševní odolnosti vůči stresu a 

negativním zážitkům, 

d. minimalizaci výskytu sociálně patologických jevů, 

e. vytváření nestresujícího prostředí pro přijetí jakéhokoliv žáka, 

f. vytváření pozitivní motivace pro zapojení všech žáků do školních a mimoškolních aktivit. 

 

 

V Litomyšli dne 28. 8. 2017  

 

 

 

 

Mgr. Daniel Janata 

ředitel školy 

 


