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1. Identifikační údaje 

 
1.1 Název dokumentu: Ať je léto nebo zima, v družině je vždycky prima 

 

1.2 Předkladatel: 

Školní družina (dále ŠD) je součástí Jubilejní základní školy prezidenta Masaryka a Mateřské 

školy Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvkové organizace 

 

Ředitelka školy Mgr. Jitka Pajlíková 

IČO 750 27 704 

IZO 119 800 870 

Komunikační kontakt na školu 556 835 631, 774 960 400 

 reditel@zstrojanovice.cz 

 www.zstrojanovice.cz 

Vychovatelka ŠD Kateřina Hrnčířová, Bc. Jana Tataláková, 

Miroslava Svobodová 

Zřizovatel  Obec Trojanovice, Trojanovice 210 

 

Vzdělávání ve ŠD je určeno žákům 1. - 5. ročníku školy, jejíž je součástí.  

 

2. Základní charakteristika ŠD 

 
Družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které poskytuje především žákům 
přihlášeným k pravidelné docházce. ŠD je určená přednostně dětem zaměstnaných rodičů, 

kteří si je nemohou ze školy vyzvedávat bezprostředně po skončení vyučování. Činnost ŠD je 

organizována ve dnech školního vyučování. Účastníci pravidelné denní docházky jsou 

zařazeni do tří oddělení, které se naplňují do počtu nejvýše 75 žáků.  

 

Škola, jejíž součástí je ŠD, je umístěna v centru obce, v těsné blízkosti autobusové zastávky.  
K venkovním hrám je využíváno školní hřiště. Kapacita ŠD je 75 žáků. ŠD jsou umístěny v 
přízemí budovy a mají společný vchod i šatny. Žáci, kteří navštěvují ŠD, mají bydliště 
převážně na území obce Trojanovice, ale zapsané jsou i děti dojíždějící.  

 

Práce ŠD přímo navazuje na vzdělávací činnost, je realizována v rámci výuky tříd 1. - 5. 
ročníku. Zájmové vzdělávání probíhá především při vlastní činnosti žáků, prostřednictvím 

jejich integrace s okolím s výrazným podílem vlastních zkušeností žáků. Je založeno na 

přímých zážitcích z činnosti, která vychází částečně z individuální volby, dětské zvídavosti i 

radosti z poznávání a objevování, potřeby zaměstnávat se, bavit se a komunikovat.  

 

Školní vzdělávací program pro družinu předkládá koncepci družiny, její rámcový plán a 

klíčové kompetence, jejichž rozvoj rozšiřuje, podporuje a utvrzuje.  

Pobytem žáka v družině se zkracuje čas trávený s rodinou. Proto chceme, aby u něj vyvolával 

pozitivní pocity, aby se těšil na zajímavé činnosti, vzbuzoval jeho zvídavost i ctižádost. 

Vytváříme neformální, pohodové a bezpečné prostředí.  

 

 

 

 

 



3. Materiální podmínky 

 
ŠD má k dispozici tři učebny, které jsou v dopoledních hodinách využívány k výuce. 
Vybavení a zařízení učeben plně odpovídá požadavkům volno časových aktivit a je vybaveno 
odpovídajícím nábytkem, který potřebám žáků vyhovuje. Je zde variabilní odpočinkový kout, 
pracovní místa pro zvolené činnosti a relaxační koberec. Umístění hraček a her je žákům 
dostupné.  

Vybavenost hračkami a hrami podporujícími rozvoj manuální zručnosti a tvořivost se 
průběžně doplňuje a modernizuje, aby se slučovala s požadavky a potřebami dětí současné 
generace. Materiální podmínky podle finančních možností průběžně zlepšujeme a 
rozšiřujeme tak pestrost nabídky spontánních aktivit, výtvarných a sportovních činností.  

Podle potřeb využíváme další zařízení školy např. počítačovou učebnu, tělocvičnu a školní 
hřiště.  

Zázemí pro osobní hygienu i stravování je vytvořeno. Pitný režim je v průběhu dne zajištěn. 
Žáci mají k dispozici čaj, který je připravován ve školní jídelně.  

 

 

4.  Personální podmínky 
V odděleních ŠD jsou tři plně kvalifikované vychovatelky na zkrácený úvazek. S prací ve ŠD 

mají dlouholetou praxi. Vychovatelky aktivně spolupracují a podle potřeby komunikuje se všemi 

vyučujícími školy.  

Odborný růst vychovatelek je zajištěn účastí na vzdělávacích kurzech. V rámci sebevzdělávání se 

zaměřujeme na oblast výtvarných technik, metody zážitkové pedagogiky, motivace a 

komunikace žáků, a speciální vzdělávací potřeby žáků.  

 

 

5. Délka a časový plán vzdělávání  
 

Školní družina ve svém vzdělávacím cyklu zahrnuje plán vzdělávání žáků 1. – 5. tříd. 

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno na dobu 10 měsíců daného školního 

roku. 

Časový plán vzdělávání ve ŠD bude obměňován v pětiletém cyklu a podle průběžné 

autoevaluace. Mohou ji navštěvovat všechny děti po odevzdání přihlášky do školní družiny. 

Pravidla a pokyny pro přijetí a pro docházku do školní družiny jsou zahrnuty ve vnitřním řádu 

školní družiny.   

 

 

6.  Výchovně – vzdělávací práce 

 
Školní družina vychovává žáka ke smysluplnému využívání volného času a umožňuje 

odpočinkové činnosti (aktivní i klidové). Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje 

svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané školský zákonem:  

• Rozvoj osobnosti člověka.  
• Rozvoj osobnosti žáků, tj. dovedností a návyků, které uplatní v praktickém životě.  
• Posílení všeobecného přehledu v návaznosti na učivo1.stupně. 
• Posílení utváření národního vědomí a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, 

kulturní a náboženské skupině.   
• Rozvoj znalostí světových a evropských kulturních hodnot a tradic.  
• Rozvoj pochopení a uplatňování zásad demokracie - každý má svá práva, ale i 

povinnosti. 



• Rozvoj znalostí o životním prostředí, jeho ochrana. Posílení dodržování bezpečnosti a 
ochrany zdraví.  

 
 

1.1. Klíčové kompetence k naplňování volného času 
 

• rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času,  
• vytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu,  
• podporuje výběr vhodných aktivit dle osobních dispozic,  
• rozvíjí své zájmy a záliby,  
• umí říci „ne" na nevhodné aktivity,  
• umí vhodně relaxovat,  
• rozvíjí odbornost,  
• rozvíjí nadání,  
• vede k seberealizaci,  
• zvyšuje zdravé sebevědomí,  
• prohlubuje sebereflexi. 

 

 

6.2. Očekávané výstupy na konci vzdělávacího období:  
  

Žáci 

• rozumí tomu, co znamená aktivní trávení volného času  

• mají vytvořen kladný vztah k pohybu a sportování  

• umí samostatně pracovat  

• umí se samostatně rozhodnout  

• jsou tvořivé a zručné  

• mají radost z procesu tvoření  

• umí používat pracovní a ochranné pomůcky  

• mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí  

• jsou seznámeny se zdravým životním stylem (stravovací návyky, pitný režim, 

hygienické návyky)  

• objektivně hodnotí své chování a dovedou přijímat jeho důsledky  

• znají pravidla soužití  

• dbají na svou bezpečnost a předcházejí úrazům  

• umí se chovat zodpovědně ke svému zdraví i ke zdraví ostatních  

• umí si zvolit zájmovou činnost podle svých možností, schopností a zájmu  

• dokončí rozdělanou práci  

• formulují své názory a postoje  

• umí odpočívat a relaxovat  

• umí naslouchat druhým a brát na ně ohledy  

• aktivně se zapojují do společných činností  

• umí pojmenovat svůj problém a hledat řešení  

• dokážou druhé požádat o pomoc a také ostatním svou pomoc nabídnout  

• spolupodílí se na tvorbě plánu a přípravě činností  

 

 

7. Formy a metody vzdělávání ve školní družině  

 



Výchovně vzdělávací činnosti v naší školní družině probíhají v souladu s Vyhláškou 74/2005 

Sb. o zájmovém vzdělávání ( v aktuálním znění) především formou pravidelné výchovné, 

vzdělávací a zájmové činnosti, podle tohoto školního vzdělávacího programu, podle 

tematických plánů. Do denního režimu jsou zahrnuty také spontánní aktivity.  

 

 

7. 1 Denní skladba činností: 

 

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě. 

 

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 pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální 

činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu v oblasti: 

 

▪ Společenskovědní 

▪ Přírodovědní 

▪ Sportovní 

▪ Estetické (hudební, výtvarná, dopravní…) 

▪ Pracovní 

 

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

není však legislativně stanovena jako povinná činnost ŠD. 

 

Získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, 

poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy), příležitostných akcích, dále v řadě 

doprovodných režimových momentů – převlékání, přechody, sebeobslužné činnosti.  

 

Rámcový denní režim ŠD 

 

Odpolední rozvrh 

11:40 hod-12:15 hod. 

 

Oběd ve ŠJ – výchova správného stolování, 

osobní hygiena.  

 12:15 hod-13:00 hod. 

 

 Odpočinkové činnosti, příprava na vyučování. 

 

 

 13:00 hod- 14:15 hod Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová  

činnost, zájmové kroužky. 

 

 14:15 hod - 16:00 hod. Rekreační, sportovní a turistická činnosti. 

 

 

 

 

7. 2 Výchovně vzdělávací strategie:   

▪ skupinová práce  

▪ individuální práce  

▪ výklad  

▪ dramatizace  



▪ práce s knihami, časopisy  

▪ vyprávění  

▪ rozhovor  

▪ pozorování  

▪ hry  

▪ práce s encyklopediemi, mapou, internetem  

▪ výstavy  

▪ besedy kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy  

▪ vycházky  

▪ pohybové aktivity  

▪ odpočinek, relaxace  

▪ praktické dovednosti  

▪ řešení problémových úloh 
 

 

2. Obsah a vzdělávací výchovné oblasti 

 
V naší školní družině se zaměřujeme především na osobnostní a sociální výchovu a výchovu 

k trávení volného času. V návaznosti na školní vzdělávací program naší školy se snažíme 

nejen o rozvoj všech klíčových kompetencí, ale především o rozvíjení komunikačních a 

sociálních dovedností.    

 

Při volbě témat činností v naší školní družině vycházíme mimo jiné také z  Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, konkrétně ze  vzdělávací oblasti  

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT   

 

1) Místo, kde žijeme   

▪ organizace školy a družiny  

▪ poznávání nejbližšího okolí, určení významných objektů a jejich návštěva  

▪ historie našeho města  

▪ bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova  

 

2) Člověk a společnost   

▪ rodina a společnost – mezilidské vztahy, základní pravidla společenského chování  

▪ právo a spravedlnost – šikana, zneužívání a týrání dětí   

 

3) Lidé a čas   

▪ orientace v prostoru a čase  

▪ budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků  

▪ umět využít správně a účelně svůj volný čas  

 

4) Člověk a příroda   

▪ vycházky a pobyty v přírodě  

▪ pozorování změn, určování, využití encyklopedií  

▪ následné výtvarné zpracování  

▪ péče o pokojové rostliny  

▪ ekologická výchova – ochrana přírody.  

  

5) Člověk a jeho zdraví   

▪ poznávání sebe sama  



▪ poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, návykové látky  

▪ osobní hygiena a čistota  

▪ poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění  

▪ nové pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu  

▪ relaxace pohybovými aktivitami  

▪ dodržování pitného režimu.  

  

6) Umění a kultura   

▪ rozvíjení estetického cítění a vnímání prostředí, výtvarné činnosti  

▪ rozvíjení schopnosti vyjádřit se neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky  

▪ rozvíjení řečových schopností  – dramatická výchova, dramatizace různých situací,    

obohacení emocionálního života  

▪ poslechové, pěvecké, instrumentální a pohybově hudební činnosti  

  

7) Člověk a svět práce  

▪ seznámení dětí s různými pracovními technikami.  

▪ rozvíjení zručnosti, představivosti a fantazie.  

▪ rozvíjení motoriky, získání základních manuálních zručností vytváření pracovních 

dovedností a návyků z různých pracovních oblastí  

▪ posilování pozitivního vztahu k práci a jejím výsledkům  

▪ rozvíjení práce v kolektivu a odpovědnosti za své i společné výsledky práce  

▪ sebeobslužné činnosti.  

▪ dodržování hygienických a bezpečnostních pravidel při práci  

  

8) Jazyk a jazyková komunikace  

▪ rozvíjení čtenářské gramotnosti a komunikačních schopností – projekty vedoucí k 

rozvoji čtenářství  

 

 

9. Podmínky pro činnost žáků se speciálně vzdělávacími  potřebami  

     a žáků mimořádně nadaných  
 

Podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění, či nadání věnujeme při jejich začleňování do 

volnočasových aktivit průběžnou, zvláštní pozornost. V této oblasti spolupracujeme s učiteli 

1. stupně.  

Dbáme na: 

 individuální přístup  příjemné prostředí  rozdělení pracovních úkolů na dílčí části  

 vybavení didaktickými pomůckami  aktivity zaměřené na rozvoj osobnosti  různorodou 

nabídka činností  další vzdělávání pedagogických pracovníků  možnost podílet se na 

tvorbě programu  spolupráci s rodiči  spolupráci s ostatními pedagogy                            

   

 

10. Vnitřní hodnotící procesy 
Hodnocení jednotlivých činností probíhá většinou formou společné diskuse  dětmi s 

vychovatelkami, a to nejen na závěr, ale také v průběhu činností. Měřítkem pro hodnocení 

činností v naší školní družině je především zájem dětí účastnit se programu, jejich chuť 

podílet se na jeho vytváření. Dalším z měřítek jsou  i rozhovory s rodiči dětí, pozorování 

jednotlivých dětí a jejich vývoje, sledování výsledků jejich práce.    

 

a) individuální - vychovatelka  průběžně, neformálně hodnotí svou práci. Hledá nové 



metody, které by postupně vedly ke kvalitnějším výsledkům. Na základě sebereflexe 

stanoví společný postup nebo úpravu vzdělávacího programu, 

 

b) vedení školy - vlastními prostředky zjišťuje, jak jsou naplňovány stanovené cíle.  

 

 

11.  Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

Podrobnosti k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví žáků ve školní družině jsou uvedeny 

v dokumentu školy Vnitřní řád školní družiny.  

Bezpečnost žáků zajišťujeme průběžným dozorem vychovatelky. Žáci jsou poučeni o 

nutnosti požádat o pomoc vychovatelku v případě, že se cítí jakkoliv ohroženi (slovně i 

tělesně). Na projevy jakékoliv nesnášenlivosti, případně násilí v průběhu realizovaných 

činností bezprostředně výchovně reagujeme.  

 Je vytvořeno zázemí pro případné, krátkodobé umístění žáka při nevolnosti, či jiného projevu  

nemoci a úrazu.  

Další opatření k zajištění BOZ při činnosti ve školní družině  

▪ vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání 

▪ vhodný stravovací a pitný režim  

▪ zajištění vhodných psychosociálních podmínek, příznivé sociální klima  

▪ individuální přístup a respekt k osobním potřebám a problémům jedince  

▪ ochrana před negativními jevy, spolupráce se školním výchovným poradcem  

▪ bezpečné pomůcky a pracovní postupy  

▪ prevence úrazů pomocí technických a organizačních opatření,  

▪ pravidelná poučení žáků na počátku školního roku a před zahájením rizikové aktivity 

(pracovní, tělesné apod.)  

- dostupnost prostředků první pomoci  ve sborovně, přenosná lékárnička na výlety a vycházky  

- praktická dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc – školení 1. pomoci  

 

 

 

12.  Ukončování zájmového vzdělávání v ŠD 
 

Docházka do ŠD je ukončena ke dni, ke kterému byl žák ze školní družiny odhlášen 

zákonným zástupcem. Délka trvání docházky je stanovena na jeden školní rok. Žáci mohou 

být odhlašováni i v průběhu školního roku. Přijímání průběhu školního roku je omezeno 

kapacitou školní družiny.  

 

V Trojanovicích dne 27. 8. 2018        

            
             ………………………………………

          Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy

        

………………………………………

 Kateřina Hrnčířová, vychovatelka ŠD 

 

………………………………………

 Bc. Jana Tataláková, vychovatelka ŠD 
  

           ………………………………………                  

Miroslava Svobodová, vychovatelka ŠD 
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