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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

Název ŠVP:  Heřmánek - školní družina 2021  

1.2 Údaje o zařízení 

Název zařízení:  Heřmánek Praha, základní škola a gymnázium

Adresa zařízení:   Rajmonova 1199/4, Kobylisy, Praha 8, 18200

Jméno ředitele školy:  Ing. Petr Adamec

Jméno vedoucího vychovatele:  Bc. Kateřina Machová

Kontakty:   e-mail: Barbora.kubicova@skolahermanek.cz, web: www.skolahermanek.cz

Koordinátor tvorby ŠVP:   Bc. Kateřina Machová, Bc. Miroslav Zagrapan a Mgr. Miroslava 

Adamcová  

1.3 Platnost dokumentu 

Platnost od:  1. 9. 2021

Verze ŠVP:  1

Číslo jednací:  2/09/2021

................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      Ing. Petr Adamec  
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2 Charakteristika zařízení 
2.1 Poslání, vize a východiska 

Poslání zařízení:

Školní družina je především součástí 1. stupně ZŠ Heřmánek, v 2 aktivitách je také součástí Teen 

Heřmánek

Vize:

kvalitní a aktivní volnočasová práce s dětmi, především venkovní aktivity

Východiska:

ŠVP HEŘMÁNEK 2021  

2.2 Projekty, aktivity, úspěchy 

Dlouhodobé projekty:  

Školní družina se podílána dlouhodobém projektu Les ve škole.Je součástí projektu Etické výchovy 

(školnídružina) a je součástí Kombinovaného vzdělávání(školní vzdělávací klub)

Úspěchy zařízení:  

Velkým úspěchem práce školní družiny je Lesní školní družina v rámci projektu Les ve škole. 

Pravidelně 1 x týdně děti navštěvují nedaleký les a pod vedením pedagogů se rozvíjí v přírodopisu, 

ekologii, ochraně přírody aj.  

2.3 Spolupráce v regionu 

Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci):  

Pravidelné akce: 

kavárna pro rodiče (prodej drobností vyrobených dětmi) 

kuličkiáda - na den otců 

divadlo pro děti a maminky - na den matek 

Nepravidelné akce: 
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tématické projektové dny - např. venkovní hry u příležitosti významných svátků (Velikonoce, 17. 

listopad, apod.) 

2.4 Personální podmínky 

Charakteristika pedagogického sboru:

V zařízení působí okolo 10 pedagogů, včetně vedení zařízení. Kvalifikovanost pedagogického sboru 

se pohybuje v oblasti 31 – 50 %. Počet pedagogů v zařízení, po přepočtu na plný pracovní úvazek, 

je okolo 1,5.

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):  

Všichni pracovníci školy se vzdělávací v Montessori seminářích.  

2.5 Materiální podmínky 

Zařízení má v regionu dvě pobočky.

Vybavení zařízení a jeho podmínky:  

Venkovní zahrada, Her centrum, školní družina v základní budově školy.  

2.6 Ekonomické podmínky 

Zdroje financování: 

statní rozpočet

vlastní příjmy  

2.7 Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:  

Školní zahrada / dvůr splňuje bezpečnostní podmínky. Hřiště je pravidelně kontrolováno expertem 

na BOZP. Písek v pískovišti má požadovanou certifikaci. Herní prvky jsou průnběžně kontrolovány 

panem školníkem. Pracovníci školní družiny jsou pravidelně školeni na BOZP a kontrolováni 

vedením školy. 
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Psychosociální podmínky:  

S dětmi v družině jsou stále přítomni aktivně minimálně 2 pracovníci. Snaží se jim vytvářet 

podnětné činnosti, do kterých jsou zapojeny všechny děti. Předchází konfliktům a případně je 

ihned řeší.
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Cíle vzdělávání 

Obecné cíle:  

Pohyb venku, aktivní hra, rozvoj schopností kooperace a pomoci druhým. 

Konkrétní cíle:  

Posílení komunikace žáků napříč třídami. 

3.2 Délka vzdělávání a časový plán vzdělávání 

Délka vzdělávání a charakteristika časového plánu:   

Odpolední družina je každý den po konci vyučování do 16:00. Ranní družina je každý den od 8:00 

do začátku výuky (9:00).  

3.3 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

V oblasti personální:   

Zajištěno standardními pracovníky družiny 

V oblasti organizační:   

Pracovníci družiny znají specifika žáků a jejich potřeby. 

3.4 Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

Pracovníci družiny znají specifika žáků a jejich potřeby. 
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3.5 Podmínky pro přijímání uchazečů, podmínky průběhu 

a ukončování vzdělávání 

Podmínky pro přijímání uchazečů:   

Všichni žáci denního vzdělávání školy se mohou přihlásit do družiny. Na začátku školního roku i v 

průběhu. Družina je placena zvlášť nad rámec školného. Ranní i odpolední zvlášť, případně lze 

získat slevu při přihlášení na obě družiny. 

Podmínky ukončování vzdělávání:   

Do družiny se přihlašuje vždy na pololetí. Lze se odhlásit na konci pololetí.
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4 Časový plán vzdělávání 
4.1 Forma vzdělávání: Pravidelná - Klub vzdělávání - 

doplněk k kombinované výuce  
4.1.1 Celkové dotace - přehled 

celé

Vzdělávací oblast Aktivita
I. II. III. IV. V. VI.

Celkové dotace

(celkem + 

disponibilní)

Ostatní aktivity Vzdělávací klub   0+6 0+6

Celkem hodin 0 0 0 0 0 6 0+6

   

4.1.1.1 Charakteristika formy vzdělávání (obsah, metody, poznámky) 

Individuální podpora žáků.  

4.2 Forma vzdělávání: Pravidelná - Lesní školní družina  
4.2.1 Celkové dotace - přehled 

celé

Vzdělávací oblast Aktivita
I. II. III. IV. V. VI.

Celkové dotace

(celkem + 

disponibilní)

Ostatní aktivity
Lesní školní 

družina 
0+3 0+3 0+3 0+3 0+3 0+15

Celkem hodin 3 3 3 3 3 0 0+15

   

4.2.1.1 Charakteristika formy vzdělávání (obsah, metody, poznámky) 

4.3 Forma vzdělávání: Pravidelná - Obědová školní družina 

 
4.3.1 Celkové dotace - přehled 

Vzdělávací Aktivita celé Celkové dotace
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oblast I. II. III. IV. V. VI.
(celkem + 

disponibilní)

Ostatní aktivity
obědová 

družina
0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+1 0+6

Celkem hodin 1 1 1 1 1 1 0+6

   

4.3.1.1 Charakteristika formy vzdělávání (obsah, metody, poznámky) 

4.4 Forma vzdělávání: Pravidelná - Odpolední školní 

družina  
4.4.1 Celkové dotace - přehled 

celé
Vzdělávací 

oblast
Aktivita

I. II. III. IV. V. VI.

Celkové dotace

(celkem + 

disponibilní)

Ostatní aktivity

Sportovní 

aktivity, 

spontánní, 

klidové, zájmové 

činnosti 

rozvíjející 

osobnost žáka 

0+4 0+4 0+4 0+4  0+16

Celkem hodin 4 4 4 4 0 0 0+16

   

4.4.1.1 Charakteristika formy vzdělávání (obsah, metody, poznámky) 

Sportovní aktivity, spontánní, klidové, zájmové činnosti rozvíjející osobnost žáka  

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení: 

· vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání 

· zdravé prostředí užívaných prostorů , zajištění hygienických podmínek 

· bezpečné pomůcky 
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· ochrana účastníků před úrazy a důraz na osobní hygienu 

· dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, 

praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc 

Psychosociální podmínky: 

· vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima - otevřenost a partnerství v 

komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému 

· respektování potřeb jedince a jeho osobních problémů 

· věková přiměřenost a motivující hodnocení - respekt k individualitě účastníků 

· ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy 

· spoluúčast účastníků na - plánování činnosti, vlastní podíl na případném řízení a 

provádění i následném hodnocení 

· včasná informovanost účastníků a nezletilých žáků i jejich rodičů o činnosti ve školském 

zařízení. 

Na školní řád navazuje vnitřní řád, který stanovuje pravidla ve školní družině. Vnitřní řád 

obsahuje podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 
   

4.5 Forma vzdělávání: Pravidelná - Ranní školní družina  
4.5.1 Celkové dotace - přehled 

celé

Vzdělávací oblast Aktivita
I. II. III. IV. V. VI.

Celkové dotace

(celkem + 

disponibilní)

Ostatní aktivity Volná hra 0+5 0+5 0+5 0+5 0+5 0+25

Celkem hodin 5 5 5 5 5 0 0+25

   

4.5.1.1 Charakteristika formy vzdělávání (obsah, metody, poznámky)
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5 Obsah vzdělávání 
5.1 Forma vzdělávání: Pravidelná - Klub vzdělávání - 

doplněk k kombinované výuce  
5.1.1 Vzdělávací klub  

Počet vyučovacích hodin za týden

I. II. III. IV. V. VI.
Celkem

0 0 0 0 0 6 6

  Povinný

   

Název aktivity Vzdělávací klub

Oblast

Charakteristika aktivity

Školní vzdělávácí klub je součástí projektu 

kombinovaného vzdělávání, kdy žáci jsou 

vzdělávání z domova online. Žáci rodičů, kteří 

nesouhlasili s možností vyučování online a 

nebo žáci, kteří potřebují podporu asistentů 

jsou zařazeny do školního vzdělávacího klubu, 

který probíhá od 9.00 do konce online 

vyučování, nejobvykleji 6 vyučovacích hodin - 

dle rozvrhu. 

V tomto školním vzdělávacím klubu pracují 2 

pedagogové, kteří zajišťují asistenci žáků ze 

školy a jejich vyučování v online skupině žáků. 

Jedná se o individuální podoru, především ve 

volních vlastnostech žáků, ale i o běžnou 

asistenci.

Do vzdělávacího klubu jsou zařazeni žáci 6. - 9. 

třídy, jako do práce školní družiny. 

Ve školním vzdělávací klub je vytvářeno 

pohodové a příznivé sociální klima, ve 

vzájemné komunikaci panuje otevřenost a 
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partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě 

a toleranci, k empatii, spolupráci a pomoci 

druhému. Při všech činnostech jsou 

respektovány potřeby jedince. Činnost vychází 

ze zájmů účastníků a osvojování si toho, co má 

pro ně praktický smysl, co vede k praktické 

zkušenosti, vše je vedeno k všestrannému 

prospěchu dítěte. Náplň činností je věkově 

přiměřená, hodnocení žáků je motivující a 

respektující individualitu účastníků, vždy 

zohledňuje individuální možnosti a individuální 

pokrok a je pro žáky dostatečnou zpětnou 

vazbou. Činnosti ve školním klubu obsahují 

činnosti zaměřené na problematiku ochrany 

před násilím, šikanou a dalšími patologickými 

jevy. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 

aktivity (specifické informace o aktivitě 

důležité pro jeho realizaci)

Školní klub plní především funkci výchovnou, 

sociální a zdravotní. Prostřednictvím pestrých a 

zajímavých činností jsou zde žáci motivováni k 

hodnotnému využívání volného času, k 

získávání nových vědomostí, dovedností i 

návyků, ale i k využívání vědomostí po 

praktické stránce, a tím i k rozvoji poznávacích 

procesů a k celoživotnímu vzdělávání. Tyto 

prvky ve svém souhrnu vytvářejí odpovídající 

kompetence. Úspěchy v zájmových činnostech 

přinášejí žákům pocit uspokojení, příležitost k 

seberealizaci a přiměřenému sebehodnocení. 

Na základě vyzkoušených činností si žáci 

vytvářejí vlastní názory. Práce pedagogů ve 

školním klubu se podílí na utváření žádoucích 

sociálních vztahů. Další důležitou složkou práce 

ve školním klubu je psychohygiena. Tělesné a 

venkovní sportovní činnosti ve volném čase 

kompenzují dlouhé sezení při vyučování. 

Kolektiv vytváří příznivé podmínky pro 
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hygienické návyky a ochranu zdraví. Uvedené 

oblasti předpokládají návaznost na získané 

znalosti a dovednosti ve školním vyučování., a 

to zejména na předměty: tělesná výchova, 

přírodopis, výtvarná výchova, hudební 

výchova, informatika a pracovní činnosti

Kompetence aktivity

Kompetence k učení

· poznávání smyslu a cíle svých aktivit

· plánování, organizování a řízení vlastní 

činnosti

Kompetence komunikativní

· dodržování pravidel slušného chování

· podle potřeby žákům v činnostech pomáhat

· zadávat úkoly, při kterých mohou žáci 

spolupracovat

· kultivace slovního i mimoslovního projevu

· rozvíjení slovní zásoby

· schopnost vyjádřit se

· schopnost naslouchat

Kompetence občanské

· vést žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

· vést k dodržování pravidel slušného chování

· umožnit žákům, aby na základě jasných 

kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

· pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, 
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dovedností a postojů

· důvěryhodnost, pravdomluvnost, morální 

kvality

Kompetence k řešení problémů

· vnímat nejrůznější problémové situace a 

způsob řešení problémů

· vyhledávat informace vhodné k řešení 

problémů

· vést ke kritickému myšlení, uvážlivým 

rozhodnutím, jejich obhajobě

· uvědomovat si zodpovědnost svých 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit

· schopnost obhájit svá rozhodnutí

· posilování schopnosti objektivně hodnotit své 

jednání a přijímat důsledky svého chování

· vypořádat se se stresem

· vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy

Kompetence sociální a personální

· umožnit každému žákovi zažít úspěch

· zadávat úkoly, při kterých mohou žáci 

spolupracovat

· podle potřeby žákům v činnostech pomáhat

· vést k dodržování dohodnuté kvality a 

postupů

· podílet se na utváření příjemné atmosféry v 

týmu na základě ohleduplnosti a úcty při 
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jednání s druhými

· přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě 

celé třídy

· Kompetence pracovní

· dodržuje pravidla slušného chování a 

bezpečnosti

Klíčové kompetence k využití volného času

· rozvíjet schopnost aktivního trávení volného 

času

· vytvářet návyky pro udržení zdravého 

životního stylu

· Pracovní nasazení a stres dokázat 

kompenzovat vhodnými a kvalitními aktivitami

· Vybírat vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánovat, organizovat a řídit vlastní volný čas

· Rozvíjet své zájmy a záliby

    

5.2 Forma vzdělávání: Pravidelná - Lesní školní družina  
5.2.1 Lesní školní družina  

Počet vyučovacích hodin za týden

I. II. III. IV. V. VI.
Celkem

3 3 3 3 3 0 15

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název aktivity Lesní školní družina

Oblast

Charakteristika aktivity Příroda okolo nás – rostliny, živočichové • Na 
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vycházkách pozorujeme přírodu, vybereme si k 

pozorování např. různé stromy – hledáme 

významné údaje o jejich růstu, pěstování, 

plodech.

Roční období. Besedujeme o ročních obdobích 

– sledujeme změny v přírodě, život zvířat, 

vztahy mezi zvířaty.

Počasí. V literatuře vyhledáváme pranostiky, 

čteme je a uvažujeme o jejich smyslu.

Chráníme své životní prostředí. Besedujeme o 

tom, jak člověk škodí, nebo prospívá lesu.

Obsahové, časové a organizační vymezení 

aktivity (specifické informace o aktivitě 

důležité pro jeho realizaci)

Kreslíme určitý strom / květinu, krajinu/ v 

jednotlivých ročních obdobích.

Při vycházkách do lesa upevňujeme pravidla 

chování v přírodě, sbíráme plody.

Stavíme objekty ze shromážděných přírodnin.

Na vycházkách pozorujeme mraveniště a 

brouky, učíme se je chránit.

Při vycházkách pozorujeme život na stromech.

Zajímáme se o planetu Zemi a o chráněné 

živočichy, pracujeme s tzv. červenou knihou.

Při vycházce do přírody si všímáme všeho, čím 

ji poškozuje činnost člověka.

Při vycházkách sledujeme živočichy, rostliny, 

neživou přírodu. Navrhujeme, jak chránit 

přírodní prostředí v našem nejbližším okolí.

Kompetence aktivity

Kompetence k učení

· poznávání smyslu a cíle svých aktivit
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· plánování, organizování a řízení vlastní 

činnosti

· zpracování informací o aktivitách ve školní 

družině

· připravit žákům podmínky pro jejich rozvoj v 

těchto oblastech

Kompetence komunikativní

· dodržování pravidel slušného chování

· podle potřeby žákům v činnostech pomáhat

· zadávat úkoly, při kterých mohou žáci 

spolupracovat

· kultivace slovního i mimoslovního projevu

· rozvíjení slovní zásoby

· schopnost vyjádřit se

· schopnost naslouchat

Kompetence občanské

· vést žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

· vést k dodržování pravidel slušného chování

· umožnit žákům, aby na základě jasných 

kritérií hodnotili své činnosti nebo výsledky

· pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, 

dovedností a postojů

· důvěryhodnost, pravdomluvnost, morální 

kvality

Kompetence k řešení problémů
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· vnímat nejrůznější problémové situace a 

způsob řešení problémů

· vyhledávat informace vhodné k řešení 

problémů

· vést ke kritickému myšlení, uvážlivým 

rozhodnutím, jejich obhajobě

· uvědomovat si zodpovědnost svých 

rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotit

· schopnost obhájit svá rozhodnutí

· posilování schopnosti objektivně hodnotit své 

jednání a přijímat důsledky svého chování

· vypořádat se se stresem

· vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy

Kompetence sociální a personální

· umožnit každému žákovi zažít úspěch

· zadávat úkoly, při kterých mohou žáci 

spolupracovat

· podle potřeby žákům v činnostech pomáhat

· vést k dodržování dohodnuté kvality a 

postupů

· podílet se na utváření příjemné atmosféry v 

týmu na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými

· přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě 

celé třídy

· Kompetence pracovní
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· dodržuje pravidla slušného chování a 

bezpečnosti

· používá bezpečně a účinně materiály, 

nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se 

na nové pracovní podmínky

· využívá znalosti a zkušenosti získané v 

jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje

Klíčové kompetence k využití volného času

· rozvíjet schopnost aktivního trávení volného 

času

· vytvářet návyky pro udržení zdravého 

životního stylu

· Pracovní nasazení a stres dokázat 

kompenzovat vhodnými a kvalitními aktivitami

· Vybírat vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánovat, organizovat a řídit vlastní volný čas

· Rozvíjet své zájmy a záliby

· Umět říci „ne“ na nevhodné aktivity

· Umět vhodně relaxovat

· Vést k seberealizaci

· Zvyšovat zdravé sebevědomí
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5.3 Forma vzdělávání: Pravidelná - Obědová školní družina 

 
5.3.1 obědová družina 

Počet vyučovacích hodin za týden

I. II. III. IV. V. VI.
Celkem

1 1 1 1 1 1 6

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný

   

Název aktivity obědová družina

Oblast

Charakteristika aktivity

Ve škole Heřmánek, je základním principem 

společenství tířdy, které probíhá také v 

obědové školní družině. Vychází z myšlenek 

Marie Montessori a vedy žáky  a jednoho či 

více učitelů k vzájemným vztahům, k 

vzájemnému respektování a ke stolováním. 

Učitel a žáci si společně prostřou, s úctou k 

prostírání a zároveň se třída a učitel vzájemně 

spolu tráví čas a podoruje se vhodné chování 

při stolování. 

Další část obědové družiny pokračuje v 

aktivním odpočinku venku či v odpočinku v 

učebně. Při obědové družině také žáci mohou 

se starat o třídu a organizovat třídní systém, 

vzájemně komunikovat, či relaxovat a 

odpočívat. Učitel - vychovatel tráví čas v 

komunikaci se třídou a pomáhá třídě trávit čas 

a konverzuje volnou konverzaci s žáky. 

Přestože ŠVP umožúje pouze 1. - 6. třídu. 

Jedná se o aktivitu 1. - 9. třídy, která má svůj 

růst a svoje vývojové rozdíly. 

Obsahové, časové a organizační vymezení Cíle práce: respek k sobě samému, respekt k 
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aktivity (specifické informace o aktivitě 

důležité pro jeho realizaci)

pravidelné péči o sebe, respekt a péče o 

ostatní. Konverzace a společenství. Jak 

správně prostřít.

Metoda práce: Třída a učitel přijdou do školní 

jídelny. Na prvním stupni rozděluji práci pro 

celek učitel a každý ze třídy má svoji práci pro 

ostatní. Na druhém stupni, je za manažera 

zvolen jeden z žáků a organizuje všechny svoje 

spolužáky. 

Pravidla určuje školní řád: Společné obecenství 

u stolu, péče o kvalitu stolování a konverzaci. 

 

Kompetence aktivity

Kompetence sociální, kompetence 

samoobsluhy a kompetence péče o druhé, 

řízení týmu, pracovitost a zodpovědnost.

Kompetence komunikativní- vhodná 

komunikace u stolování

Kompetence občanské

· vést žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

· vést k dodržování pravidel slušného chování

    

5.4 Forma vzdělávání: Pravidelná - Odpolední školní 

družina  
5.4.1 Sportovní aktivity, spontánní, klidové, zájmové činnosti rozvíjející 

osobnost žáka  

Počet vyučovacích hodin za týden

I. II. III. IV. V. VI.
Celkem

4 4 4 4 0 0 16
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Povinný Povinný Povinný Povinný  

   

Název aktivity
Sportovní aktivity, spontánní, klidové, zájmové 

činnosti rozvíjející osobnost žáka

Oblast

Charakteristika aktivity

Rozvíjí žáky v dovednostech a vědomostech 

potřebných k životu ve společnosti:

Umožňuje žákům najít si své místo ve skupině:

· Školní družina poskytuje žákům dostatek 

volného času, kterého žáci využívají ke 

spontánní činnosti podle vlastního rozhodnutí. 

Disponuje společenskými hrami, žáci zde

mají možnost výběru časopisů a knih. Dle 

možností využívá  školní hřiště a školní klub se 

širokou nabídkou zájmových kroužků.

· Vychovatelky věnují pozornost společenskému 

chování, utváření pracovních návyků, udržování 

čistoty a pořádku v místnosti a jejím okolí.

Zabezpečuje odpočinek, relaxaci a aktivní 

využití volného času :

· Při stanovení obsahové náplně školní družiny 

je kladena pozornost zejména na relaxační, 

tělovýchovné a sportovní činnosti žáků.

Napomáhá formování životních postojů a 

posiluje osobnost žáků k dosažení úspěchu:

· Výchovný program se současně zaměřuje na: 

výchovu ke zdravému životnímu stylu, 

posilování komunikačních dovedností, 

odpovědnost za své chování, ovládání 

negativních citových reakcí, poznávání sebe 

samého, uplatnění se ve skupině, formování 
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životních postojů, nacházení nových vazeb 

souvztažnosti mezi již získanými poznatky z 

vyučování.

· Má důležitou roli v prevenci negativních 

sociálních jevů.

· Spolupracuje s rodinou, školou a přípravnou 

třídou.

Obsahové, časové a organizační 

vymezení aktivity (specifické informace o 

aktivitě důležité pro jeho realizaci)

Cílem programu ve školní družině je připravit 

žáky pro život v současné společnosti a 

prostřednictvím volno časových aktivit ve školní 

družině jej vybavit potřebnými vědomostmi, 

dovednostmi a postoji.

Metodika práce :

Školní družina zabezpečuje zájmové činnosti, 

odpočinek a rekreaci žáků. Mimo činnosti 

výchovně vzdělávací plníme také funkci sociální 

(tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před 

nebo po skončení vyučování) a to tímto 

způsobem:

Dramatizace, praktické činnosti, testy 

vědomostní, soutěže, pohybové aktivity, 

relaxace, výroba, křížovky, hry – konstruktivní, 

stolní, pohybové, tvořivé, námětové Výklad, 

rozhovory (komunikativní kruhy), besedy, 

diskuse, vyprávění, pozorování

Týmová práce, individuální přístup, vytváření

komunity ,  vycházky – přírodovědné, turistické, 

dopravní, vlastivědné

Výchovná činnost se uskutečňuje převážně 

tímto způsobem práce. Na všechny vzdělávací 
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oblasti základního vzdělávání současně 

navazujeme nenásilným způsobem výtvarnou, 

pracovní, hudební, literárně-dramatickou a 

sportovní.

 Spontánní odpolední klidové činnosti

Důležité je zařazení odpočinkových činností do 

denního režimu, jejich organizace a náplň plní 

psychohygienické poslání (mají odstranit 

únavu).

Rekreační, sportovní činnost slouží k regeneraci 

sil

Hry se spontánní činností mohou být rušnější, 

což nelze považovat za nekázeň, ale za součást 

možné relaxace žáků po soustředění ve 

vyučování.

Zájmové činnosti rozvíjející osobnost žáka

Umožňují žákům seberealizaci, popř. i 

kompenzaci školních neúspěchů, další rozvoj 

pohybových dovedností a poznání. Výchovně 

vzdělávací činnosti vychází z oblastí, které jsou v 

ŠVP ZŠ.

Režim školní družiny

1. Doba denního provozu je stanovena 

ředitelem školy na aktuální školní rok po 

dohodě s vychovatelkami a s vyučujícími.

2. Školní družina je otevřena každý den ráno od 

8: 00 hod., v odpoledních hodinách do 16:00 h.

Oddělení je naplňováno do počtu 30 žáků. 

Činnost je organizována tak, aby umožňovala 
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žákům volbu mezi různými druhy činností.

5. Zájmové vzdělávání v ŠD se uskutečňuje 

takto:

Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání ve 

dnech školního vyučování.

1. Činnosti odpočinkové - slouží k zabezpečení 

potřebného klidu žáků mezi vyučovacími 

hodinami a jejich odreagování. Jsou to činnosti 

převážně klidové, které kompenzují 

jednostrannou zátěž během školního vyučování.

2. Pravidelná činnost tvoří základní náplň 

volného času žáků. Jsou to aktivity převážně 

zájmového či tělovýchovného charakteru. V 

této činnosti přispíváme k odhalení skrytých 

dispozic, rozvíjení talentu a schopností, ale i 

negativních jevů mezi žáky.

3. Žáci mohou využít nabídky spontánních 

činností k neformální kamarádské komunikaci, 

možnost zahrát si společenské hry, číst, 

poslouchat hudbu, zazpívat si. Každodenní 

individuální klidové činnosti, navazují po 

organizované části pobytu v družině. Tyto 

činnosti jsou současně zařazovány v rámci 

ranního pobytu žáků nebo při slučování 

oddělení.

4. Činnosti výukové (příprava na vyučování) je 

žákům umožněna , avšak převážně probíhá 

formou didaktických her a pomocí dalších 

činností , jimiž upevňujeme a rozšiřujeme 

poznatky získané ve školním vyučování.

5. Pro příležitostnou činnost jsou připravené 

akce: besídky, vystoupení, návštěvy kina, 
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sportovní dny, výlety.

Poznámky k aktivitě

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:

· vhodná struktura činnosti a skladba 

zaměstnání

· zdravé prostředí užívaných prostorů , zajištění 

hygienických podmínek

· bezpečné pomůcky

· ochrana účastníků před úrazy a důraz na 

osobní hygienu

· dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů 

na lékaře či jiné speciální služby, praktická 

dovednost zaměstnanců poskytovat první 

pomoc

Psychosociální podmínky:

· vytváření pohody prostředí, příznivé sociální 

klima - otevřenost a partnerství v komunikaci, 

úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a 

pomoc druhému

· respektování potřeb jedince a jeho osobních 

problémů

· věková přiměřenost a motivující hodnocení - 

respekt k individualitě účastníků

· ochrana před násilím, šikanou a dalšími 

patologickými jevy

· spoluúčast účastníků na - plánování činnosti, 

vlastní podíl na případném řízení a provádění i 

následném hodnocení

· včasná informovanost účastníků a nezletilých 
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žáků i jejich rodičů o činnosti ve školském 

zařízení.

Na školní řád navazuje vnitřní řád, který 

stanovuje pravidla ve školní družině. Vnitřní řád 

obsahuje podmínky zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví žáků.

Kompetence aktivity

Kompetence k učení

· poznávání smyslu a cíle svých aktivit

· plánování, organizování a řízení vlastní činnosti

· osvojování si názvosloví na úrovni cvičence, 

rozhodčího, diváka, čtenáře, uživatele internetu

· zpracování informací o pohybových aktivitách 

ve škole

· umožnit rozhodovat soutěže a sportovní 

utkání

· připravit žákům podmínky pro jejich rozvoj v 

těchto oblastech

Kompetence komunikativní

· dodržování pravidel slušného chování

· podle potřeby žákům v činnostech pomáhat

· zadávat úkoly, při kterých mohou žáci 

spolupracovat

· kultivace slovního i mimoslovního projevu

· rozvíjení slovní zásoby

· schopnost vyjádřit se

· schopnost naslouchat
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· kulturní-společenský život

Kompetence občanské

· vést žáky k tomu, aby brali ohled na druhé

· vést k dodržování pravidel slušného chování

· umožnit žákům, aby na základě jasných kritérií 

hodnotili své činnosti nebo výsledky

· pěstování potřebných a žádoucích vědomostí, 

dovedností a postojů

· důvěryhodnost, pravdomluvnost, morální 

kvality

Kompetence k řešení problémů

· vnímat nejrůznější problémové situace a 

způsob řešení problémů

· vyhledávat informace vhodné k řešení 

problémů

· vést ke kritickému myšlení, uvážlivým 

rozhodnutím, jejich obhajobě

· uvědomovat si zodpovědnost svých rozhodnutí 

a výsledky svých činů zhodnotit

· schopnost obhájit svá rozhodnutí

· posilování schopnosti objektivně hodnotit své 

jednání a přijímat důsledky svého chování

· vypořádat se se stresem

· vyrovnání se s nedostatky a neúspěchy

Kompetence sociální a personální
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· umožnit každému žákovi zažít úspěch

· zadávat úkoly, při kterých mohou žáci 

spolupracovat

· podle potřeby žákům v činnostech pomáhat

· vést k dodržování dohodnuté kvality a postupů

· podílet se na utváření příjemné atmosféry v 

týmu na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými

· přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě 

celé třídy

· Kompetence pracovní

· dodržuje pravidla slušného chování a 

bezpečnosti

· používá bezpečně a účinně materiály, nástroje 

a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní 

povinnosti a závazky, adaptuje se na nové 

pracovní podmínky

· využívá znalosti a zkušenosti získané v 

jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje

Klíčové kompetence k využití volného času

· rozvíjet schopnost aktivního trávení volného 

času

· vytvářet návyky pro udržení zdravého 

životního stylu

· Pracovní nasazení a stres dokázat 

kompenzovat vhodnými a kvalitními aktivitami
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· Vybírat vhodné způsoby, metody a strategie, 

plánovat, organizovat a řídit vlastní volný čas

· Rozvíjet své zájmy a záliby

· Umět říci „ne“ na nevhodné aktivity

· Umět vhodně relaxovat

· Vést k seberealizaci

· Zvyšovat zdravé sebevědomí

    

5.5 Forma vzdělávání: Pravidelná - Ranní školní družina  
5.5.1 Volná hra  

Počet vyučovacích hodin za týden

I. II. III. IV. V. VI.
Celkem

5 5 5 5 5 0 25

Povinný Povinný Povinný Povinný Povinný   

   

Název aktivity Volná hra

Oblast

Charakteristika aktivity

Obsahové, časové a organizační vymezení aktivity (specifické 

informace o aktivitě důležité pro jeho realizaci)
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6 Hodnocení žáků a vlastní hodnocení 

zařízení 
6.1 Hodnocení 

Zásady hodnocení:   

družina se nehodnotí 

6.2 Vlastní hodnocení 

Předmět evaluace:   

aktivní zapojení žáků v průběhu družiny 

Metody evaluace:   

pozorování, dotazování 

Kritéria pro hodnocení:   

popis pozorování vedoucími pracovníky 

Evaluační nástroje:   

pozorování, dotazování
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