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Kontakty:   tel. 465547249 
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Charakteristika zařízení 

ŠD při malotřídní škole s ročníky 1. – 5. Školní družina má dvě oddělení. ŠD 
se snaží upevňovat a prohlubovat spolupráci s rodiči, zlepšovat vztahy mezi 
školou a rodinou. Zapojovat se do dění v obci a posilovat mezilidské vztahy. 

V rámci ŠD probíhají kroužky: 

 LEGO 

 INFORMATIKA 
 
 

 
Cíle vzdělávání 

 Vytvářet příjemné a bezpečné prostředí 

 Komunikovat, spolupracovat, a respektovat se 

 Zlepšovat mezilidské vztahy 

 Osvojovat si pravidla slušného chování 

 Učit samostatnosti a zodpovědnosti 

 Rozvíjet osobnost dítěte 

 Podporovat jejich nadání 

 Vytvářet kladný vztah k přírodě 

 Nabízet zajímavé aktivity pro volný čas 

 Rozlišovat čas práce a odpočinku 

 Hodnotit svoji práci i práci druhých 

 Motivovat k učení 

 Vést žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení 
problémů 

 Uplatňovat svá práva a plnění svých povinností 

 Zdravý životní styl, chránit své zdraví a být za ně odpovědný 

 Tolerance a ohleduplnost k jiným lidem, jejich kulturám a 
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 Používat pravidla a zásady chování při mimořádných událostech  

 Poskytnout první pomoc 

 Prevence před sociálně – patologickými jevy 

 Správné stolování 
 
 
 



Materiální podmínky 
ŠD využívá ke své činnosti všechny prostory  ZŠ. Prostory šatny, WC a jídelny 
jsou společné se ZŠ. ŠD je k dispozici zařízení ZŠ. Spotřební materiál je hrazen 
z příspěvku na družinu, placeném rodiči.  ŠD využívá ke své potřebě další 
prostory: Sokolovnu, prostory kolem školy, sportovní hřiště v Hliňáku, zahradu 
MŠ, les a další. 
 
 

Délka  
 Provoz ŠD je od 1. září do 30. června ve všechny dny, kdy probíhá školní 

vyučování.  
 

Pondělí  6:30 – 7:30  11:50 – 15:30  
Úterý    6:30 – 7:30  11:50 – 15:30     
Středa  6:30 – 7:30  11:50 – 15:30 8:00 – 8:45    
Čtvrtek  6:30 – 7:30  11:50 – 15:30  
Pátek     6:30 – 7:30  11:50 – 15:30 10:00 – 10:45   

 
 

Formy zájmového vzdělávání 
Pravidelná činnost – činnost oddělení ŠD 
Příležitostná činnost – jednorázové akce, projekty,  
Spontánní činnost  - individuální činnosti 
Odpočinkové činnosti – klidové činnosti, aktivní odpočinek 
Příprava na vyučování – didaktické hry a soutěže, tematické vycházky, 
diskuze,.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obsah pravidelných činností ŠD 
 
V rámci pedagogického procesu ve ŠD se prioritně zaměřujeme na rozvoj 
následujících klíčových kompetencí. 
 
 

a. Kompetence k řešení problémů 
 

 dokáže samostatně vyřešit problém, dokáže požádat o pomoc druhého 

 nenechá se odradit nezdarem a hledá další řešení 

 všímá si problémů druhých 

 umí nabídnout řešení 

 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 

 umí vyhledat informace k řešení problému 

 umí využít svých vědomostí, zkušeností a dovedností 

 chápe, že vyhýbání se problému není řešením 
 

b. Kompetence komunikativní 
 

 umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem 

 nebojí se vyjádřit svůj názor 

 naslouchá názoru druhých, rozumí jim a respektujte je 

 dokáže vést dialog 

 využívá získané dovednosti ke spolupráci s ostatními 

 umí pracovat s informacemi a předávat je 

 vyjadřuje se kultivovaně 

 vhodnými argumenty dokáže obhájit svůj názor 

 dokáže prezentovat slovním projevem sebe sama, svoji práci 
 

 
c. Kompetence občanská 

 

 respektuje druhé 

 respektuje „jinakosti“ 

 dokáže pomoci přiměřeně okolnostem, dle svých možností, člověku i 
zvířeti v tísni 

 dokáže odolat psychickému nátlaku 

 uvědomuje si, že nese odpovědnost za své činy 

 zná svá práva a povinnosti 

 dle svých schopností dokáže vyhodnotit situaci  



 chápe a vnímá tradice, historii a kulturu 

 je ohleduplný k přírodě 

 rozumí některým ekologickým problémům 

 dodržuje hygienické návyky 

 chová se ohleduplně k majetku svému i jiných osob, uvědomuje si jeho 
hodnotu 
 

d. Kompetence sociální 
 

 dokáže spolupracovat a vyjadřovat své názory 

 umí jednat s dospělými i vrstevníky 

 je ohleduplný a ochoten pomoci druhým 

 umí přijmout názor druhého a respektuje ho, spolupracuje při řešení 
problému 

 zná možnosti, jak vědomě zvládat své emoce a sebereflektuje je 
 

e. Kompetence pracovní 
 

 používá bezpečné pracovní pomůcky 

 dokáže pracovat podle instrukcí a návodů 

 váží si práce své i ostatních 

 chrání zdraví své i druhých 

 reaguje na potřeby druhých 

 dokáže pomoc nabídnout i přijmout 

 je ohleduplný k přírodě i k lidem okolo sebe 

 dokáže své dovednosti i výsledky své práce nabídnout jiným 

 umí vhodně zhodnotit práci svou i druhých 
 
Při rozvíjení dovedností respektujeme u účastníků zájmového vzdělávání jejich 
individualitu a výstupy z činností směřujeme přiměřeně jejich věku, možnostem 
a okolnostem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Časový plán  
 

ZÁŘÍ 
o Seznámení s řádem ŠD a ostatních prostor 
o Seznamovací hry 
o Stanovení pravidel ŠD 
o Slušné stolování 
o Dopravní výchova 
o Práce na školní zahradě 
o Den české státnosti 
o Seznámení prvňáků s projektem Afrika – adopce dítěte 

 Psaní dopisu, výběr dárku 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 
o OB - Tísňové linky  

 

ŘÍJEN 
o Příprava na Pohádkový les 
o Hodnocení Pohádkového lesa 
o Úklid kulis a odpadků z Pohádkového lesa 
o Pozorování podzimní přírody 
o Halloweenská párty 
o Práce s přírodními materiály 
o Pouštění draků 
o Podzimní práce na zahradě 
o Úklid v okolí školy 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 
o OB - Sám doma; oslovil mě cizí člověk, ztratil jsem se v 

supermarketu 
 
 

LISTOPAD 
o Výroba vánočních dárků 
o Celoškolní projekt Afrika 
o Nácvik představení k příležitosti Rozsvěcení vánočního stromu 
o Adventní dekorace z přírodních materiálů 
o Svátek sv. Ondřeje a sv. Kateřiny 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 



o Legovýstava 
o OB - Mám u sebe peníze, telefon, nebo jiné cenné věci; doma hoří; 

řízl jsem se atd. 
 
 

PROSINEC 
o sv. Mikuláš a sv. Barbora 
o Nácvik divadelního představení na vánoční besídku pro rodiče a 

seniory 
o Výroba dárečků a přáníček pro seniory (besídka ve škole) 
o Vánoční tvořivá dílna se seniory (děti pomáhají seniorům tvořit) 
o Vycházky do zimní přírody 
o Výroba vánočních dárků 
o Tajný výlet, vánoční nocování ve škole 
o Vánoční sbírka pro Mohameda – PROJEKT AFRIKA 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 

 
 

LEDEN 
o Vzpomínka na Vánoce a Silvestr 
o Zimní sporty – zásady a pravidla, bezpečnost 
o Krmení ptáků v krmítkách 
o Vysvědčení – naše výsledky, linka bezpečí 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 
o OB - jsem jiný; šikana; drogy; život handicapovaných lidí a další 

lidské odlišnosti 
o  

 

ÚNOR 
o Vyhodnocení vánoční sbírky na adopci (Afrika) 
o Práva a povinnosti dítěte 
o Pozorování lesní zvěře (stopy) 
o Seznámení prvňáků s projektem Pasíčka (Záchranná stanice pro 

volně žijící živočichy) 
o Projekt Pasíčka – výběr věcí, které by mohli žáci vyrábět a následně 

prodávat na karnevale (výtěžek jde na adopci zvířete) 
o Výroba věcí určených na prodej na karnevale 
o Nácvik na karnevalové vystoupení 
o Zdravý životní styl 



o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 
o OB - hráčství; moje tělo je jen mé; týrané děti 

 

BŘEZEN 
o Výroba věcí určených na prodej na karnevale 
o Nácvik na karnevalové vystoupení 
o Velikonoce – zvyky a tradice, velikonoční dekorace 
o Příprava na velikonoční výstavu 
o Práce na zahradě 
o Výroba věcí určených na prodej na karnevale 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 
o Příprava projektu DEN ZEMĚ 
o OB - týraná zvířata; záškoláctví; úraz el. proudem 

 
 

DUBEN 
o Vyhodnocení prodejní akce na karnevalu 
o Výroba dárku do Pasíček 
o Výlet do Pasíček – adopce zvířete 
o Legovýstava  
o Práce na zahradě 
o Ekotýden 
o Den Země – šipkovaná s ekologickou tématikou 
o Recyklování papíru 
o Výrobky z použitých materiálů 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 
o Čarodějnice – české zvyky a tradice, vyrábění, bezpečnost 
o OB - cestujeme vlakem, bezpečně pěšky a na kole, dopravní 

nehoda 
 

KVĚTEN 
o „Už umím říci NE!“ Prevence chování v rizikových situacích 
o Státní svátek 8.5. 
o Den matek – výroba dárků 
o Práce na zahradě 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 
o Nácvik vybíjené a dalších sportovních aktivit na Sportovní den 



o Návštěva dopravního hřiště 
o OB - poplach – povodně, zemětřesení, výbuchy, terorismus; 

rozdělávání ohně v přírodě 
 

ČERVEN 
o Příprava na multikulturní projekt 
o Práce na zahradě 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 
o Nácvik vybíjené a dalších sportovních aktivit na Sportovní den 
o První pomoc, Zdravé zuby – prezentace školního projektu ve ŠD 
o Co budeme dělat o prázdninách? Nabídky aktivit ve volném čase, 

upozornění na nebezpečí,... 
o Sportovní aktivity venku 
o Výtvarné a pracovní činnosti 
o Společné projekty se ZŠ – loučení s páťáky, Cyklovýlety, Sportovní 

den, Zvířátkový den, Multikulturní projekt, Školní výlet 
o OB - první pomoc, pozor na internet! 

 
 
OB – osobní bezpečí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Podmínky přijímání, průběhu a ukončení zájmového 
vzdělávání 

O podmínkách rozhoduje ředitel. Účastníci jsou přijímáni na 
základě písemné přihlášky. Kapacita ŠD je 35 žáků. Provoz ŠD je od 1. září 
do 30. června ve všechny dny, kdy probíhá vyučování. Ředitel má právo 
ve výjimečných případech omezit nebo přerušit provoz ŠD. Účastník je 
odhlášen písemnou žádostí zákonných zástupců nebo ukončením školní 
docházky, finanční vyrovnání poplatků – viz. Ekonomické podmínky. 

 
 

Ekonomické podmínky 
Úplata za zájmové vzdělávání je stanovena na 50 Kč za každý 

započatý měsíc. Platba je vybírána hotově vždy jednou za pololetí a to do 
15.10. za první pololetí a do 15.2. za druhé pololetí. Podle rozhodnutí 
ředitele je úplata za zájmové vzdělávání použita výhradně na spotřební 
materiál a jiné potřeby ŠD. Pokud bude účastník předčasně odhlášen ze 
ŠD, budou mu předplacené zálohy na zájmové vzdělávání vráceny pouze 
v rozsahu těch měsíců, v kterých už nenavštěvoval ŠD. 

 
 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

 

Na podmínkách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
bude spolupracováno adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu. Při 
výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků bude brán ohled 
na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. V případě 
nutnosti proběhne spolupráce s odbornými pracovišti. Pokud je ve školní 
družině účastník s mimořádným talentem, potom mu bude nabídnuta 
možnost k jeho rozvoji. Při přípravě programu pro takovéhoto účastníka 
spolupracuje vychovatelka školní družiny s učiteli základní školy, aby byly 
žákovi nabídnuty takové metody a formy práce, které by ho vhodně 
motivovaly a uspokojily. 

 
 

 



 
Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

ŠD vytváří bezpečné prostředí pro účastníky, příznivé sociální klima 
k jejich všestrannému rozvoji. Učí účastníky otevřenosti a partnerství 
v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, spolupráci a pomoci druhému. 
Snaží se motivačně hodnotit, respektovat individualitu účastníka a 
poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu. Chránit účastníky před násilím, 
šikanou a dalšími patologickými jevy. Umožňovat účastníkům 
spoluúčastnit se plánování činností v ŠD a provádět následné hodnocení. 
Spolupracuje s rodiči. Všichni účastníci ŠD jsou opakovaně seznamováni 
s řády ZŠ, ŠD a ostatních prostor, dále jsou seznamováni s bezpečností 
práce při všech činnostech, při kterých hrozí úraz. Bezpečnost dále 
upravují krizové scénáře, Vnitřní řád ŠD, ZŠ a ostatních prostor. 
 

 

Potřeby pro účastníka ŠD 
 Účastník musí mít vhodné oblečení a obuv pro pobyt ve třídě a venku 

(přiměřené počasí). 
 

 

Pitný režim 
 Účastník má k dispozici vlastní pití, nebo pitnou tekoucí vodu ve třídě. 

 
 

Krizové scénáře 
 Zapomenutý účastník 

o kontaktování rodiče (zákonného zástupce) účastníka nebo jiné 
kontaktní osoby (telefonní čísla jsou uvedena na Přihlášce) 

o kontaktování vedení školy 
o kontaktování soc. pracovnice nebo Policie ČR 
o veškeré úhrady spojené s vyřešením této situace hradí rodiče 

zapomenutého účastníka nebo zákonní zástupci 
o záznamy nákladů jsou vedeny v dokumentaci ZŠ 

 

 úraz účastníka 
o poskytnutí základní pomoci 
o informování rodičů nebo zákonných zástupců 



o dle rozsahu úrazu volání rodičů (zákonných zástupců) a záchranné 
služby 

o vyhotovení zápisu o úrazu 
 

 nemoc účastníka 
o volání rodičů (zákonných zástupců) 
o účastníkovi je vytvořeno vhodné prostředí vzhledem k jeho 

aktuálnímu stavu 
 

 

 výbuch agrese 
o odtržení agresorů od sebe 
o společná (nebo oddělená – dle situace) rekapitulace situace, která 

vyvolala konflikt 
o společné hledání způsobu, jak konflikt zvládnout jiným způsobem 
o snaha o uvědomění si chyby a smíření agresorů 
o při opakování situace informovat rodiče 

 
 

 evakuace 
o rychlý odchod účastníků z evakuovaného prostoru do prostor před 

školou nebo…………………… (podle druhu ohrožení) 
o účastníci opouštějí budovu pouze s nezbytnými věcmi a 

vychovatelky s třídní knihou 
o vychovatelky nesmí opustit účastníky a starají se o jejich 

bezpečnost 
 

 úraz vychovatelky 
o pokud se vychovatelce stane úraz, odpovědnost za účastníky 

přebírá přítomná osoba, která je zaměstnaná ve škole. 
 

 úraz účastníka nebo vychovatelky mimo školní prostory 
o při každé vycházce mimo prostory školy, bere vychovatelka 

s sebou mobilní telefon, ze kterého v případě potřeby zavolá 
pomoc 

o viz. Úraz účastníka 
 

 
 

 



Personální podmínky 
Práci vychovatelky ve ŠD vykonává Gabriela Mikulková úvazkem 0,7% a 
Šárka Jakubcová s úvazkem 0,5%. Vychovatelky splňují požadavky na 
stanovenou odbornou způsobilost pro tuto práci. Průběžně se vzdělávají 
převážně samostudiem. 

 
 

Společné akce ZŠ a ŠD 
 Pohádkový les 

 Halloween 

 Rozsvěcení vánočního stromu 

 Vánoční besídky 

 Vánoční dílna pro seniory 

 Zápis do 1. třídy – výroba dárků 

 Tajný výlet a spaní ve škole 

 Afrika - Mohamed 

 Pasíčka – adopce zvířete z volné přírody 

 Velikonoční výstava 

 Den Země – šipkovaná s ekologickou tématikou 

 Maškarní karneval – představení 

 Karnevalový jarmark – Pasíčka, adopce 

 Pasování páťáků 

 Sportovní den a Turnaj ve vybíjené 

 Cyklovýlet po okolních obcích – 4. ročník 

 Cyklovýlet do Letohradu – 5. ročník 

 Zvířátkový den 

 Zdravé zuby a první pomoc 

 Multikulturní projekt 

 Závěrečný výlet 
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