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1. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD  

Školní družina je součástí základní školy, nachází se v přízemní budově spolu se školní jídelnou. Pro svou činnost využívá vlastní místnost, 

kterou se snaží přiblížit domácímu prostředí. Je bohatě vybavená hrami, stavebnicemi, pomůckami na výtvarnou i pracovní činnost. Družinové 

děti mohou využít k pohybovým aktivitám tělocvičnu, školní zahradu, hřiště a rozmanitý okolní terén obce. Stravování dětí probíhá ve  školní 

jídelně. Pitný režim zajišťuje paní vychovatelka ve spolupráci se školní kuchyní.  

2. Podmínky přijímání uchazečů 

Do ŠD se děti přihlašují zápisním lístkem, na kterém rodiče řádně vyplní všechny údaje (zvláště, kdy a s kým bude dítě ze ŠD odcházet – samo 

či v doprovodu rodičů, popř. sourozenců, kontakt na rodiče. Zákonní zástupci vyplní souhlas v rámci GDPR. 

Změny na zápisních lístcích oznámí rodiče vychovatelce písemně a podpisem a datem. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. 

 

3. Podmínky průběhu vzdělávání 

Provoz školní družiny je rozdělen do dvou částí: ranní družina od 6.30 do 7.30 hod a odpolední družina od 11.30 do 16.00 hodin.  

Do ranní družiny přicházejí žáci v čase od 6.30 do 7.10 hod. Vychovatelka žáky v 7.30 hod odvede do jednotlivých tříd. Před odpolední 

družinou žáky přebírá vychovatelka po skončení vyučování a společně odchází na oběd do školní jídelny. 

 

4. Ekonomické podmínky 

Činnost ŠD je financována z vlastních příjmů tj. poplatků (vybavení ŠD), příspěvků zřizovatele (provoz) a ze státního rozpočtu (mzdy). 

Na základě zákona č. 531/2004 Sb. podle § 123, odst. 4 je stanoven měsíční poplatek za poskytování školské služby (školní družina). Jeho 

aktuální výše je oznámena ředitelem školy na začátku školního roku. Žáci odjíždějící svozovým autobusem v 13 hodin platí polovinu aktuální 

částky. Tato částka je vybírána pololetně. Za období září – leden v měsíci září, za období únor – červen v měsíci červnu. 

Částka je využita na nákup her, stavebnic, sportovních potřeb, pomůcek na pracovní a výtvarnou činnost. 

 

5. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

Spontánní a řízené činnosti se prolínají, jejich skladba respektuje psychosociální podmínky výchovně vzdělávací práce školní družiny. 

Pitný režim je zajištěn během oběda ve školní jídelně a odpoledne ve školní družině. Prostředí užívaných prostorů vyhovuje hygienickým 

normám. Žáci jsou pravidelně poučování o nebezpečí úrazu, zvláště při pobytu na školní zahradě, hřišti a při vycházkách. Žák ŠD nikdy 
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neodchází bez vědomí vychovatelky. Zdravotní problémy či úraz, neprodleně nahlásí vychovatelce. Při pobytu v ŠD žáci dbají na bezpečnost 

svou a svých spolužáků, snaží se vyvarovat konfliktních situací. Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti. 

 

6. Psychosociální podmínky 

Ve školní družině je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince. Náplň činností je 

věkově přiměřená, hodnocení žáků je motivující. Rodiče žáků jsou informováni o činnosti školní družiny prostřednictvím webových stránek 

školy, časopisem Mraveniště a nástěnky školní družiny. 

7. Personální podmínky  

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovaným pedagogem. Paní vychovatelka má požadované pedagogické vzdělání ukončené v roce 1980. 

Druhá paní vychovatelka má na starost ranní družinu. Odborné zaměření si budou dále prohlubovat v akreditovaných kurzech a samostudiem.       

                     

8. Charakteristika dětí  

Program ŠD je koncipován pro 30 dětí, které bydlí v obci Zaječice, a v sousedních obcích Bítovany a Bítovánky. Vzděláváme děti ve věku 

od 6 – 10 let, 1. – 5. ročník. Školní družinu mohou navštěvovat i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je podle stupně a 

charakteru jejich znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. 

8.1  Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou začleňováni do volnočasových aktivit průběžně podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění. Je jim 

věnována zvláštní pozornost. Po celou dobu docházky do ŠD probíhá intenzivní spolupráce se zákonnými zástupci žáků. Třídní učitelé a další 

pedagogičtí pracovníci školy i zákonní zástupci žáka včas a dostatečně informují paní vychovatelku o veškerých změnách, stejně tak změnách 

zdravotního stavu dítěte. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou nápomocni paní vychovatelce k sestavování nejvhodnějšího plánu práce pro žáka. 

Vychovatelka ŠD průběžně spolupracuje se školou při stanovování vhodných forem práce, stejně tak integrace žáků.  

Pokud zákonný zástupce žáka doloží splnění podmínek stanovených v § 11 vyhlášky MŠMT 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, může mu být 

snížena či prominuta úplata. Dále jsou dětem se sociálním znevýhodněním poskytnuty pomůcky nezbytné k naplňování aktuálního výchovně-

vzdělávacího programu školní družiny. Žákům je umožněna příprava na vyučování. 

 

Specifikace prováděných podpůrných opatření: 

• respektujeme odlišné učební styly žáků a jejich specifika 
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• volíme metody a formy práce, které umožní častější kontrolu a poskytování dostatečné zpětné vazby žákovi  

• klademe důraz na logickou provázanost a smysluplnost vzdělávacího obsahu ŠD 

• tolerujeme osobní pracovní tempo žáků a umožňujeme poskytování dostatečného času k zvládnutí úkolů a získání pocitu radosti z úspěchu a 

kladného sebehodnocení 

• využíváme vhodných pomůcek, her a hraček pomáhajících rozvoji osobnosti 

 

8.2  Podmínky pro vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Pro žáky mimořádně nadané je ve školní družině vytvářeno podnětné prostředí, umožňující rozvoj jednotlivých složek jejich nadání. Pro tyto žáky 

volíme nejvhodnější a doporučené formy a metody práce. 

V případě potřeby spolupracujeme se školským poradenským zařízením. 

 

Specifikace prováděných podpůrných opatření: 

• možnost realizace specifických úkolů a projektů 

• probíhá příprava žáků na všestranné soutěže od okresních po mezinárodní kola 

• vhodně obohacujeme vzdělávací obsah 

• jsme připraveni spolupracovat s Menzou ČR a dalšími organizacemi, poskytujícími metodické materiály pro práci s nadanými žáky 

• využijeme nabídek na spolupráci se školami a jejich ŠD v rámci Pardubického kraje (příp. dalších krajů ČR) pro výměnu zkušeností v oblasti 

práce s nadanými žáky 

 

9. Spolupráce se školou  

Podílíme se na akcích organizovaných školou: akademie, vánoční a velikonoční jarmark, kulturní vystoupení, dárky k zápisu dětí do první 

třídy, sběr papíru, sběr kovů a plastů a dalších 

 

10. Obsah a formy činnosti 

Pravidelná činnost - je dána týdenní skladbou zaměstnání, představuje organizované aktivity zájmového charakteru (zájmové činnosti) 

Příležitostné akce -besídky, výlety, víkendové akce 
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Spontánní aktivity - individuální  klidové činnosti po obědě, při pobytu na školní zahradě, hřišti 

Odpočinkové činnosti- klidové činnosti, aktivní odpočinek (rekreační činnosti) 

Příprava na vyučování - didaktické hry, tematické vycházky, vypracování domácího úkol 

 

11. VZDĚLÁVACÍ A VÝCHOVNÉ OBLASTI 

 

11.1 Člověk a jeho svět  

 

a) Místo, kde žijeme  

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy,  družiny, určení významných objektů, orientace v prostoru a čase, historie obce a blízkého okolí 

– pověsti, náš domov, náš dům.  Bezpečnost na cestě do školy, při vycházkách, dopravní výchova – chodec, cyklista. (Kompetence činnostní 

a občanské).  

 

b) Lidé kolem nás  

Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimo slovní, dodržování pravidel 

stolování, předcházení šikaně, moje rodina a kamarádi, svátky a oslavy během roku, zařazení prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, 

práce s internetem-vyhledávání informací). (Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální.)  

 

c) Lidé a čas  

Budování a dodržování správného denního režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a účelně svůj volný čas (základy pro 

využívání smysluplných volnočasových aktivit), jak se mění lidé věci i okolí. (Kompetence k trávení volného času).  

 

d) Rozmanitosti přírody  

Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn – roční období, určování přírodnin, využití encyklopedií, následné výtvarné zpracování, péče 

o pokojové rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody. (Kompetence k učení).  
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e) Člověk a jeho zdraví  

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, zdravý jídelníček, poučení o úrazech 

a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma,  pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, relaxační cvičení, 

dodržování pitného režimu. (Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské).  

 

11.2 Umění a kultura 

  

   Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, oblékání, cestování.  Osvojení estetiky-krásna, 

vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky. Umění se vyjádřit jazykem – 

DRAMATICKÁ VÝCHOVA, obohacení emocionálního života. (Kompetence komunikativní, k trávení volného času). 

 Použití nekonvenčních výtvarných technik, výstavy, módní přehlídky, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých situací.  

 

12. Cíle školní družiny 

 

Rozvoj osobnosti člověka.  

Získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně).  

Pochopení a uplatňování zásad demokracie - ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (každý má svá práva, ale i povinnosti).  

Utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a náboženské skupině.  

Poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic. 

Pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů.  

Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana.  

Dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví.  

Smysluplné využívání volného času. 

 

13. Klíčové kompetence 

 

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní 

družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání.  
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1. KOMPETENCE K UČENÍ: učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, 

uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.  

2. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMU: všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, matematické, 

empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje.  

3. KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE: ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, 

komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně.  

4. SOCIÁLNÍ A INTERPERSONÁLNÍ KOMPETENCE: samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá 

a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, 

dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.  

5. ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE: učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně 

přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní 

i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých.  

6. KOMPETENCE K TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU: orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové 

činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou 

nabídku volného času.  

 

Platnost dokumentu: 

 

Dokument byl projednán Pedagogickou radou dne 28. 8. 2019 a schválen Školskou radou 29. 8. 2019 

 

Dokument platný od 1. 9. 2019 

 

 

 

            ____________________________________________ 

                 Mgr. Radek Machatý, ředitel školy 


