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Obecná charakteristika podmínek vzdělávání 

Školní družina je ve smyslu zákona č.74/2005 v platném znění školským zařízením zá-

jmového vzdělávání.  

ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti pro-

bíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit s oblasti vzdělávací odpočinkové, re-

kreační a zájmové činnosti. Školní družina umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí se 

specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času. 

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním nebo 

odpoledne před odchodem domů. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací, 

zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činností ŠD se řídí požadavky psy-

chohygieny. 

                                    Cíle vzdělávání: 

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

naplňování těchto cílů: 

 • Rozvíjet kladné vztahy v kolektivu žáků i mimo něj (mezi žáky, mezi žáky a dospělými, 

mezi žáky a veřejností),  

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

reagovat na jinakost),  

• 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,  

• rozvíjet schopnost řešit konflikt v klidu a efektivně,  

• vést žáky k umění naslouchat druhým, k umění sdělit svůj názor a přijmout názor ostat-

ních a vyjádřit své pocity,  

• poskytnout prostor pro relaxaci a prohlubování jejich zájmů,  



 

 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, 

 • vést žáky k ochraně životního prostředí,  

• v přípravě na vyučování věnovat pozornost čtení žáků, poskytovat pomoc slabším žá-

kům, opakovat učivo hrou a soutěžemi, využívat didaktické hry, zábavné a pohybové hry k 

rozvoji rozumových vlastností,  

• respektovat psychohygienické požadavky na režim dne, využívat pobyt žáků na čer-

stvém vzduchu, tím zvyšovat jejich tělesnou zdatnost,  

• upevňovat hygienické návyky, v jídelně dbát na správné stolování,  

• naučit žáky aktivně využívat volný čas, rozvíjet svůj zájem i talent, získávat nové po-

znatky, zkušenosti, dovednosti i návyky, 

 • realizovat se v kolektivu ostatních žáků, popřípadě se umět zapojit do činností v různém 

kolektivu a prostředí. 

• četba dětské literatury, rozhovory o obsahu a ději 

Forma a obsah činností v ŠD 

Školní družina organizuje pravidelnou činnost a pořádá příležitostné akce. V průběhu dne 

nabízí spontánní a klidové aktivity. Umožňuje též přípravu na vyučování.  

- před vyučováním- klidné a nenáročné hry odpočinkového zaměření, které probíhají 

individuální formou, stavebnice, omalovánky. Žáci mohou do družiny docházet během celého 

ranního provozu. 

 - po ukončení vyučování- odpočinkové činnosti, jsou to klidové aktivity na odstranění 

únavy a regeneraci duševních a fyzických sil  

- zájmové činnosti- umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností  

- rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil  

- příprava na vyučování- žáci si mohou vypracovat domácí úkol nebo si procvičují učivo 

formou soutěží a didaktických her 



 

 

Materiální a ekonomické podmínky  

ŠD se nachází na obou pracovištích, k dispozici má tělocvičnu. K venkovním aktivitám využívá 

školní hřiště a školní dvůr. Pobyt v ŠD je zpoplatněn částkou 150,- Kč/ rok. Snížení úplaty na 

žádost: 

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné 

nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o 

sociálních službách, nebo 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 

zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

Automatické snížení úplaty: 

Pokud je v kalendářním měsíci přerušen nebo omezen provoz školní družiny po dobu delší než 

5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. 

Získané finanční prostředky jsou využívány na zlepšení materiálně technického vybavení 

(obnova nábytku, her, sportovního vybavení...). 

Personální podmínky  

Pedagogické působení ve školní družině je zajištěno vychovatelkami. Výchovné půso-

bení vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času. Obsah činností je přiměřen 

věku, je kladen důraz na požadavek dobrovolnosti. Vychovatelky se snaží, aby náplň činností 

byla atraktivní a pestrá. Žáci mají možnost seberealizace a vytváření žádoucích kontaktů.  

Bezpečnost a ochrana zdraví 

Žáci jsou na počátku i v průběhu školního roku seznamováni s možnými riziky pohybu v 

určitém prostředí, s možnými následky různých činností, se správnými způsoby používání ná-

strojů a jsou poučováni o zásadách správného chování nejen ve škole, na veřejnosti, na komu-

nikacích, ale i v době prázdnin, při sportování. Jsou opakovaně seznamováni s postupem při 

úrazu a v případě požáru. Žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, učí se zásady ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Aby 

byly zajištěny podmínky pro hygienické, a bezpečné působení volí vychovatelka vhodnou 

strukturu činností a skladbu zaměstnání s dostatkem relaxace a aktivního pohybu, dále vhodný 



 

 

stravovací a pitný režim a bezpečné pomůcky pro činnost žáků. Vhodných psychosociálních 

podmínek je dosahováno vytvářením hezkého prostředí, příznivého sociálního klimatu, žáci 

respektují potřeby jednotlivce, jeho zájmovou činnost, volbou věkově přiměřených činností, 

žáci jsou vedeni k spoluúčasti na činnosti školní družiny, na hodnocení jejich výsledků, na pro-

pagaci její práce.  

Zejména je vychovatelky při vycházkách mimo objekt povinna brát s sebou zastavovací 

terčík a žáky vybavit reflexními vestami.  

Přijímání žáků do školní družiny a jejich odhlašování 

Do školní družiny jsou přijímáni žáci Základní školy U Kostela, Moravská Třebová na 

základě řádně vyplněné přihlášky zákonným zástupcem, na období jednoho školního roku.  

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky, pravidelné do-

cházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky. Pravidelnou denní docházkou se rozumí 

docházka do zařízení po dobu 4 dnů v týdnu nejméně po dobu po sobě jdoucích 5 měsíců. 

Pravidelnou docházkou se rozumí docházka v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu 

nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou. Nepravidelnou a 

příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno. 

V přihlášce zákonný zástupce mimo jiné závazně stanoví dobu pobytu žáka (pokud žák 

bude odcházet z oddělení samostatně) ve školní družině a osobu či osoby, které jej budou vy-

zvedávat. Pokud v průběhu roku zákonní zástupci pověří další osobu oprávněnou žáka vyzve-

dávat, je nutné tuto změnu dopsat do přihlášky. 

V případě, že počet přihlášek překročí povolenou kapacitu, budou přijímáni žáci dle sta-

novené směrnice. 

Odhlášení žáka ze školní družiny probíhá na základě podání písemné odhlášky jeho zá-

konného zástupce. 

Jestliže žák hrubým způsobem, opakovaně a dlouhodobě porušuje vnitřní řád ŠD, bude 

se zákonnými zástupci zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedo-

statků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD. 

 

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami, nadané žáky a mimořádně nadané žáky  



 

 

Dle novely zákona č.82/2015, kterou se mění zákon č.561/2004 Sb a vyhlášky č. 27/2016 

Sb jsou žákům se speciálními vzdělávacími potřebami poskytována podpůrná opatření, která se 

dělí do 5 stupňů podpůrných opatření podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.  

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 

odpovídajících zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dí-

těte, žáka nebo studenta. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo 

na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou a školským zařízením. Podpůrná opat-

ření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.  

Podpůrná opatření prvního stupně představují minimální úpravu metod, organizace a hod-

nocení vzdělávaní a jsou poskytována žákovi, u kterého se projevuje potřeba úprav ve vzdělá-

vání nebo školských službách a zapojení v kolektivu. Podpůrná opatření prvního stupně nemají 

normovanou finanční náročnost.  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení škol-

ského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zletilého žáka nebo zákonného zá-

stupce žáka.  

Těmto žákům bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do 

volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců 

bude ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. 

Délka a časový plán  

Školní vzdělávací program školní družiny byl vytvořen v souladu se Školním vzděláva-

cím programem pro základní vzdělávání Základní školy U Kostela Moravská Třebová. V rámci 

jednotlivých celků jsou činnosti ve školní družině plánovány v těchto úrovních:     

• průběžné působení vychovatelky na činnost žáků vztahující se k danému tématu,  

• řízená organizovaná činnost, která postupuje podle týdenní skladby zaměstnání,  

• příležitostné akce soustředěné k určitému vybranému tématu. 

Obsah vzdělávání 

Vzdělávací cíle jsou slučovány do kompetencí, které žákům poskytují činnostně zamě-

řené a prakticky využitelné dovednosti. Zaměřujeme se na rozvoj následujících klíčových kom-

petencí:  



 

 

1. Kompetence k učení  

2. Kompetence k řešení problému 

3. Kompetence komunikativní 

4. Kompetence soc. a personální 

5. Kompetence občanské 

6. Kompetence k trávení volného času 

Obsah vzdělávání má pět oblastí: 

 • Místo, kde žijeme  

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, orientace v prostoru a čase, odhad 

vzdálenosti a času. Bezpečnost na cestě do školy, při vycházkách, dopravní výchova. (kompe-

tence činnostní a občanské)  

• Lidé kolem nás  

Osvojení vhodného chování a vystupování, soužití v rodině, kolektivu třídy, družiny, na 

ulici, základní komunikace mezi lidmi, lidé s různým postižením, pomoc druhému, slušná 

mluva a základy společenského chování. Předcházení šikaně a patologicky negativním jevům. 

Charakterové vlastnosti. (Kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální)  

• Lidé a čas  

Budování a dodržování správného denního režimu, vytváření pravidelných návyků, 

umění správně a účelně využít svůj volný čas. (kompetence k trávení volného času)  

• Rozmanitost přírody  

Vycházky a pobyt v přírodě, pozorování změn, využití encyklopedií, následné výtvarné 

zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody, pravidla chování 

v přírodě. (kompetence k učení)  

 

• Člověk a jeho zdraví  

Poznávání sebe sama, poučení o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena 

a čistota, poučení o úrazech, učení se ošetřit drobná poranění. Besedy na toto téma. Dodržování 



 

 

pitného režimu a poučení o vhodné skladbě jídelníčku. (kompetence komunikativní, sociální a 

interpersonální) 


