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1 Identifikační údaje  
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2 Konkrétní cíle vzdělávání 

Cílem výchovně vzdělávací činnosti v naší družině je vést žáka k přiměřené fyzické, psychické 

i sociální samostatnosti. 

Usilujeme o naplňování těchto cílů: 

− rozvíjet schopnost smysluplně využívat volný čas 

− rozvíjet zájmy, záliby, nadání a talent žáků 

− podporovat psychickou pohodu a posilovat dobré vztahy mezi dětmi 

− klást důraz na péči o vlastní zdraví i zdraví druhých v době pandemie, především na 

pohybové aktivity ve škole i mimo školu 

− motivační hodnocení zaměřené na zpětnou vazbu i individuální pokrok dítěte 

− rozvoj dovednosti učit se 

− budovat pozitivní vztah k regionu, k prostředí, kde žijeme, k přírodě, vnímat její 

estetické hodnoty 

− vážit si umění a literatury, poznávat kulturní tradice a historické dědictví 

− učit se spolupracovat, respektovat práci druhých, přijmout úspěch svůj i u druhých, 

přijmout svůj neúspěch 

− přijímat důsledky svých rozhodnutí 

− učit se požádat o pomoc a poskytovat ji 

− respektovat pravidla diskuze a komunikace, vyjadřovat své myšlenky a názory, brát v 

úvahu názory jiných 

− porozumět obsahu sdělení a vhodným způsobem na něj zareagovat 

− budovat dobré mezilidské vztahy a týmového ducha 

− učit se být tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 

− osvojovat si zásady vhodného společenského chování 

− uplatňovat svoje práva a naplňovat povinnosti 

− rozpoznat problémy a volit vhodný způsob jejich řešení 

− aktivně chránit své zdraví a být za ně zodpovědný 

− respektovat pravidla bezpečného pohybu na chodníku, silnici, hřišti, v přírodě, v 

tělocvičně aj. 

− dodržovat pravidla bezpečné práce s nářadím a náčiním 
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− dodržovat hygienická pravidla jako prevenci nemocí 

− posilovat tělesnou zdatnost 

  

3 Délka a časový plán vzdělávání 

Délka vzdělávání pro školní družinu (dále jen ŠD) je stanovena od září do června pro žáky 1. až 

5. ročníku. O provozu v době řádných prázdnin rozhoduje ředitelka školy. Provoz ŠD stanovuje 

vnitřní řád školní družiny. Harmonogram provozu ŠD je od 6:30 až 7:35 hodin a 11:35 až 

16:00 hodin. 

4 Formy vzdělávání 

4.1 Příležitostné činnosti  

– je to výchovná, vzdělávací a zájmová činnost organizovaná nepravidelně dle možností 

ŠD, zahrnuje širokou nabídku pestrých činností a aktivit, jež nejsou organizovány jako 

trvalé nebo pravidelně se opakující akce nebo činnosti a jsou určeny širokému okruhu 

zájemců (slavnosti, besídky, návštěvy, spolupráce na akcích školy, tematické vycházky, 

soutěže, aj.). 

4.2 Pravidelná činnost 

– aktivity tělovýchovného charakteru, pohybových her, klidové aktivity spontánních či 

nabízených činností na odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil, si žáci 

samostatně volí k těmto činnostem optimální polohu 

– zájmové činnosti umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností; 

dominující je vlastní aktivita žáků, která jim přináší radost a uspokojení; činnosti 

probíhají ve skupinách či individuálně, organizovaně či spontánně a slouží 

k regeneraci sil; zařazujeme do nich i náročnější pohybové, sportovní, turistické nebo 

manuální prvky 

– vzdělávací činnosti žáci si mohou po písemném souhlasu rodičů samostatně nebo 

s pomocí vychovatelky vypracovávat domácí úkoly, ostatní žáci si procvičují učivo 

formou didaktických her, pracovních listů, pomocí knih, časopisů apod., žáci si tak 

prohlubují a osvojují své získané poznatky 

– výchovné činnosti upevňují prvky mravní a společenské výchovy ve všech režimových 

aktivitách   
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4.3 Spontánní činnosti 

– volné cvičení, hry v přírodě, poslech hudby, konzultace, organizace soutěží aj., 

osvětová činnost (poradenská, sociálně patologická činnost), případně táborová 

činnost (o volných dnech po schválení ředitelky ZŠ) 

5 Obsah vzdělávání 

ŠD společně se školou zajišťuje komplexní působení na žáka. Umožňuje zajímavě a užitečně 

trávit volný čas v podobě před a po vyučování. Poskytuje žákům dostatek prostoru pro 

odpočinek po náročné práci ve školním vyučování. Učí žáky aktivně trávit volný čas, udržovat 

jak fyzické tak duševní zdraví. Pomáhá žákům uplatnit nejen své zájmy, ale i potřeby.  Rozvíjet 

jejich myšlení, postřeh, kreativitu, motoriku, vnímání, tvořivost, emoce, osobnost... Cílem je 

rozvoj klíčových kompetencí účastníků. Tyto získané znalosti, dovednosti a kompetence se 

promítají i do povinné složky vzdělávání žáka.  

Dalším cílem je podporovat u žáků rozvoj čtenářských schopností, zájem o četbu, vytvářet si 

vztah k psanému i mluvenému slovu. Rozvíjet vlastní představivost, fantazii, slovní zásobu. 

Vážit si umění a literatury, poznávat kulturní tradice a historické dědictví. Respektovat 

pravidla diskuze a komunikace, vyjadřovat své myšlenky a názory, brát v úvahu názory jiných. 

Porozumět obsahu sdělení a vhodným způsobem na něj reagovat. Obsahem je práce s 

textem i mluveným slovem, seznámení se s různými knižními žánry, dramatizace, práce se 

čtenářským deníkem.  

Mezi další cíle patří rozvíjet u žáků myšlení a logické uvažování. Většina her je jazykově 

nezávislá, tj. je možno je použít i při výuce žáků, kteří zcela neovládají český jazyk. Většina her 

prohlubuje informace získané při výuce. Rozvíjet smysluplné využívání volného času. Učit se 

spolupracovat, respektovat práci druhých, přijmout úspěch svůj i u druhých, přijmout svůj 

neúspěch. Obsahem je rozvoj myšlení, rozvoj schopnosti komunikace, kdy při hře je potřeba 

vyjednávat s protihráči. Důležité je jasné stanovení pravidel, které se učí žáci při hraní 

dodržovat. Podle konkrétní hry může jít i o rozvoj kreativity, paměti, představivosti, empatie, 

práce pod časovým tlakem. 

 Nabízené aktivity a činnosti, které umožňují naučit se něco nového. Jsou také respektovány 

individuální potřeby a požadavky účastníků, jako je např. rozdílná úroveň dovedností, jejich 



 

- 7 - 

věk a různé zájmy. Zároveň jsou aktivity naplánovány tak, aby pro účastníky byly přínosné, 

motivující a pestré.   

Výchovně vzdělávací činnost ve školní družině je uspořádána do čtyř tematických celků podle 

ročního období. Během školního roku lze podle potřeb plán obměnit, přizpůsobit a obohatit 

podle potřeb dětí a jejich námětů. 

 

Barevný podzim 

Výchovně vzdělávací cíl 

− dát možnost k rozvoji citu pro materiál 

− podpořit kladný vztah k výtvarnému umění 

− naučit základním dovednostem ve výtvarném umění 

− využívat základní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie 

− respektovat pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupovat poučně 

v případě jejich závady 

− komunikovat pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení (Microsoft 

Teams) 

− kyberšikana 

− umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie 

− rozvíjet motorické dovednosti a upevňovat pracovní návyky 

− probouzet chuť a odvahu vytvářet vizuálně obrazné vyjádření vycházející z vlastních 

pocitů a zážitků 

− pěstovat kladný vztah k místu, kde žijeme 

− rozvíjet u žáků úctu k domovu, vlasti, rodišti 

− rozvíjet orientaci v prostoru i venku, poznávat záchytné body pro orientaci 

− osvojovat pravidla silničního provozu se zaměřením na cyklisty a chodce 

− seznamovat se s bezpečnostními předpisy a s provozem školní družiny 

− tvořit pravidla ŠD 

− seznamovat se s pravidly společenského chování 

− dodržovat daná pravidla při výletech, exkurzích, návštěvách  

− poznávat výrazové vlastnosti barev, odvozené od pokusů vyjádřit pocity či prožitky 

− zacházet s barevnými hmotami temper 
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− rozvíjet znalost základních pohybových dovedností a zachovávat správné držení těla 

− umět relaxovat, vědomě uvolňovat svalové napětí, ovládat výdech a nádech 

− znát hlavní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem, sportem 

− rozvíjet fantazii v pohybových dovednostech, pohybem stimulovat mysl 

− mít povědomí o vývoji těla, o jeho ochraně 

− vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

− získávat a uvědomovat si svoji identitu 

− zkoumat vlastnosti linií 

− rozvíjet poznávací schopnosti 

− uvědomovat si rozdíl mezi skutečností a fikcí – pohádka 

− umět poznat dobro a zlo 

− pozorovat přítomné děje kolem sebe a jejich změny 

− modelovat z plastelíny 

− rozvíjet poznatky o světě, technice, přírodě, jejich různorodost 

Obsah činnosti 

− poznáváme okolí školy, budovu školy, vycházka do města a blízkého okolí, orientace 

v něm 

− seznamujeme se s třídou a jejím řádem, oddělením, režimem 

− učíme se pravidla bezpečného pohybu ve městě (přecházení silnice, pohyb po 

chodníku, chůze po silnici...) 

− soutěžíme ve vědomostních kvízech zaměřených na znalosti o našem městě, kraji, 

České republice 

− zapojujeme se do skupinových prací – výzdoba ŠD, školy 

− pozorujeme proměny přírody, poznáváme stromy, listy, plody 

− poznáváme chutě a vůně podzimu 

− spontánní tvarování papíru, využívání kvalit materiálu 

− malba – rozvíjení smyslové citlivosti, teorie barvy – barvy základní a doplňkové, teplé 

a studené barvy, náhodné otisky materiálu, stříkání barev rozprašovačem, rozmývání 

barvy, mísení barev, rozfoukávání barev 

− zjišťujeme, jak se známe (po hlase, po dotyku...) 

− pohybové hry a aktivity, cvičení v tělocvičně  

− seznámení s rozličnými pohybovými aktivitami, sportovci a vrcholovým sportem 
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− vyprávění svých zážitků z prázdnin, od doktora, z nemocnice, z výletu 

− sociální a interaktivní hry, dramatické činnosti, hudebně pohybové hry, výtvarné hry  

− hry s různým zaměřením podporující tvořivost, představivost, fantazii (kognitivní, 

imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity), 

vyprávění vlastních zážitků 

− četba příběhů, pohádek  

− žák dotváří a zpracovává přírodní materiál 

− kresba měkkým materiálem 

− práce s encyklopediemi, prohlížení knih 

− dechová cvičení, pohybové hry a soutěže s podzimní tématikou  

− instrumentální činnost, rytmizace, hudební hry, melodické doprovody, hudební styly, 

poslechové činnosti 

− seznamujeme se s pranostikami vztahujícími se k podzimu 

− pozorování dějů a jevů v okolí 

− psychomotorické hry 

− kresba – rozvíjení smyslové citlivosti, výrazové linie, tvaru, jejich kombinace v ploše, 

porovnává různé vedené linie, různé kreslířské techniky  

− tvořivé hry a činnosti (využití přírodnin, obtisky listů, koláže, razítka, výroba 

podzimní víly, strašidelné svítilny...) 

− výtvarné a pracovní činnosti – malování, kreslení, stříhání, lepení, modelování, koláž, 

vytrhávání, skládání, překládání papíru 

Očekávané výstupy 

− žák umí všechny uvedené výtvarné techniky 

− umí se orientovat v dané tématice 

− žák má povědomí o kyberšikaně  

− pojmenuje základní druhy stromů 

− dokáže se správně vyjadřovat k danému tématu 

− rozlišuje a vnímá pomocí všech smyslů 

− při pohybových aktivitách využívá pohybových dovedností a zvládá správné držení 

těla i v běžném životě 

− využívá volný čas k pohybu 
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− žák umí zacházet s barevnými hmotami temper 

− žák zvládá techniku malby a kresby 

− chápe pohyb jako součást jeho každodenního života 

− správně provádí jednotlivé relaxační cviky i ve spojení s jógou 

− dokáže vyjmenovat možná nebezpečí vycházejících ze svých her, každodenního života 

− ví, jak se v nebezpečí zachovat, kde hledat pomoc 

− soustředí se na činnost a její dokončení 

− dokáže se chovat zdvořile, s úctou k dospělým 

− má zájem o kulturní a umělecké podměty ve svém okolí 

− dokáže se orientovat ve svém bydlišti 

− dokáže vyprávět příběh 

− dbá na správnou výslovnost, vytleskává rytmus podle vzoru, používá dětské hudební 

nástroje, pozná vybrané hudební nástroje, rozlišuje hudební styly, rozvíjí hudební 

představivost, pohybově reaguje na změny tempa 

− dovede vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 

− zná, spoluvytváří a respektuje pravidla společenského soužití 

− zná základní pravidla silničního provozu 

− všímá si dění a změn ve svém okolí 

− uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i dětmi 

− dokáže vyrábět a tvořit dle předloženého návodu 

− umí výtvarně zpracovat přírodní materiál (nalepování, dotváření, tisk, otisk) 

− umí barevně vyjádřit své pocity a nálady 

Čarovná zima 

Výchovně vzdělávací cíl 

− poznávat různé výtvarné techniky 

− rozvíjet základní manuelní zručnost 

− poznávat škálu materiálů, jejich vlastností, pracovních postupů při práci s nimi 

− rozvíjet vlastní fantazii 

− dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci  
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− dodržovat ochranu s nástroji a nářadím 

− chránit data před poškozením, ztrátou a zneužitím 

− komunikovat pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení (Microsoft 

Teams) 

− při vyhledávání informací na internetu využívat jednoduché a vhodné cesty 

− rozvíjet mravní i estetické vnímání, cítění prožívání 

− rozvíjet a upevňovat kooperativní dovednosti 

− vytvářet povědomí o mezilidských morálních a mravních hodnotách 

− rozvíjet základní společenské postoje 

− rozvíjet estetický a společenský vkus 

− učit žáky rozlišovat pojem domov v širším slova smyslu – byt, naše nejbližší okolí – 

náš domov, naše vlast – náš domov a vytvářet k němu pozitivní vztah 

− poznávat strukturu rodiny a rodinných vztahů 

− pokoušet se chápat vzájemné vztahy v konkrétním životním celku 

− techniky plastického vyjádření – reflexe a vztahy zrakového vnímání ostatními smysly 

hmatové, pohybové podměty, prostorové hry se stavebnicovými prvky, průmyslové 

odpady, přírodní prvky 

− rozvíjet poznání rozdílů: jsem zdravý, jsem nemocný, mám úraz, vědět na koho se 

obrátit v případě potřeby 

− seznamovat se s rozdíly mezi živou a neživou přírodou, vytvářet základy pro 

ekologické cítění 

Obsah činnosti 

− práce s přírodním materiálem, decoupage, výroba svíček, tvoření vloček, malování 

sádrových odlitků, zimní sporty, olympiáda 

− podnikáme vycházky do zimní krajiny, sledujeme změny v přírodě, poznáváme stopy 

zvířat (encyklopedie) 

− povídáme si o tom, jak se má zvěř v zimě 

− povídáme si o významu sněhu pro přírodu, proměny skupenství v přírodě 

− vytváříme stavby ze sněhu 

− malujeme obrázky se zimní tématikou, zimní víly, seznamujeme se s pranostikami 

vztahujícími se k zimě 

− práce s textilem, koláž, používání razidel, zapouštění barev, světlo x stín, kompozice 
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− účastníme se aktivně zimních radovánek 

− chráníme si své zdraví 

− kompozice z přírodnin, plastické obrázky 

− seznamujeme se s základními pravidly první pomoci 

− diskutujeme o významu zdravého životního stylu 

− porovnáváme různé způsoby trávení volného času 

− volný čas náš, našich rodičů a prarodičů 

− poznáváme a porovnáváme tradice a zvyky 

− organizujeme svoji práci 

− zvyky a tradice z rodinného prostředí 

− prohlížení fotografií 

− společné oslavy svátků 

− tvořivé hry a činnosti k danému tématu - zima 

− pravidelné činnosti a povinnosti spojené se zimním obdobím 

− vyrábíme vánoční dekorace, zdobíme školní družinu, školu 

− vyrábíme dárečky pro rodiče, příbuzné 

− pečujeme o ptáčky v přírodě ( výroba krmítka) 

− připravujeme se na Mikulášskou nadílku 

− vyprávíme si o prožitých Vánocích 

− vliv a význam správného oblékání na zdraví člověka 

− potravinová pyramida 

− výtvarné a pracovní činnosti – vytrhávání, zdobení, stříhání, malování, kreslení, 

skládání, aranžování, mačkání papíru 

− námětové hry – péče o zdravé, nemocné, staré, handicapované 

 

Očekávané výstupy 

− žák dokáže vyjadřovat vlastní představivost a fantazii 

− žáci jsou ohleduplní k ostatním lidem i přírodě 

− porozumí a chápe i neverbální projevy prožitků 

− má povědomost o tradicích a zvycích 

− projevuje se autenticky, dovede se aktivně přizpůsobovat běžným změnám 
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− svoji představivost a fantazii vyjadřuje v různých tvořivých činnostech 

− dovede spolupracovat s ostatními 

− poznává základní stopy zvířat 

− dodržuje správná pravidla chování v přírodě 

− uvědomuje si různorodost světa přírody, světa lidí 

− přirozeně provádí činnost podporující zdraví (pohyb, hygiena, zdravá výživa) 

− uvědomuje si potřeby svého těla a dokáže říct,co mu chybí 

− uvědomuje si možné nebezpečí špatné péče o své tělo 

− myslí ekologicky, využívá volný čas k pohybu 

− umí se zklidnit, chápe význam odpočinku, ke zklidnění využívá taktéž prvků jógy 

− upraví pohybovou aktivitu vzhledem ke svému zdraví 

− zvládá techniku malby vodovými barvami, temperami, voskovkami 

− umí tvarovat papír a využívat kvalit materiálu 

Rozkvetlé jaro 

Výchovně vzdělávací cíl 

− seznamovat se se zvyky a tradicemi významných svátků 

− uvědomovat si souvislosti mezi křesťanskými svátky 

− získávat úctu k moudrosti předků 

− upevňovat a dále rozvíjet pravidla společného soužití 

− vést k systematické práci 

− rozvíjet schopnost komunikace 

− vyhledávat informace v portálech a databázích 

− komunikovat pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení (Microsoft 

Teams) 

− poznávat škálu přírodních materiálů 

− rozvíjet manuelní zručnost 

− zvládnout techniku malby vodovými barvami, temperami, suchým pastelem, 

voskovkami 

− rozpoznat barvy v základní škále, vnímat odlišné odstíny a jejich výrazové vlastnosti 

− rozvíjet estetické cítění 
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− procvičovat jemnou motoriku, správné zacházení s výtvarnými potřebami 

a materiálem 

− vytvářet si pozitivní vztah k přírodnímu prostředí, k rostlinám, k živočichům 

− podporovat rozvoj koncentrace, vnímat přírodu všemi smysly 

− chápat význam stromů pro člověka, živočichy, krajinu 

− vnímat proměny stromů a přírody ve vztahu k ročním obdobím 

− osvojovat si elementární poznatky o vodě a jejich proměnách 

− rozlišovat, k čemu všemu vodu potřebujeme 

− podněcovat zájem o naši planetu 

− vnímat problematiku ochrany životního prostředí 

− zamýšlet se nad důsledky lidské činnosti 

Obsah činnosti 

− podnikáme vycházky, pozorujeme proměny probouzející se přírody, čas mláďat 

a hnízdění 

− povídáme si na téma ochrany životního prostředí – co přírodu ohrožuje a jak ji chránit 

− vyséváme obilí a bylinky, pozorujeme klíčení 

− sbíráme květiny, učíme se jejich jména, zakládáme herbář 

− seznamujeme se s pranostikami s jarní tématikou 

− seznamujeme se s velikonočními zvyky a tradicemi 

− tvoříme jarní dekorace, přání, dárky pro budoucí prvňáčky, zdobíme kraslice, sádrové 

odlitky, děláme jarní víly, vytváříme 3D obrázky jarních květin, mozaika 

− poznáváme kvetoucí stromy, jarní rostliny 

− dodržujeme pitný režim 

− stavba lidského těla 

− ilustrace, ilustrátoři 

− kompozice z přírodnin 

− kresebné studie – linie, tvar, jejich kombinace v ploše, vnímání velikosti, řazení, 

rytmus 

− poznáváme lidské tělo, tvoříme kostru z ruliček od toaletního papíru 

− všímáme si dopravních značek v okolí školy 

− řešíme jednoduché modelové dopravní situace 

− řeč těla, přeměna předmětů 
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− výtvarné osvojování přírody, předmětů 

− rozvíjíme dovednosti správného třídění odpadů 

− úklidové činnosti 

− péče o prostředí třídy, školy, blízkého okolí 

− využíváme odpadový materiál k výrobě různých předmětů, koláží 

− poznáváme své fyzické možnosti, odhadujeme, co zvládneme 

− užíváme různé sportovní nářadí a náčiní k rozvoji své zdatnosti 

− porovnáváme různé druhy knih, seznamujeme se s autory dětské literatury, umíme 

najít informace, ilustrujeme 

− četba příběhů, pohádek, poslech pohádek z CD přehrávače 

− návštěva knihovny 

− práce s encyklopediemi, obrazový materiál 

− hry na hřišti – školka s míčem, skákání panáka, guma, kreslení křídou na chodník …. 

− využívání průlezek na hřišti, posilování, míčové hry 

− námětové hry – hra na lékaře, hra na kuchaře, hra na učitelku … 

Očekávané výstupy 

– umí výtvarně a tvořivě jednotlivé techniky zpracovávat 

– umí aplikovat naučené poznatky při vlastní tvorbě 

– kombinovat různé kreslířské techniky 

– zvládá kresbu měkkým materiálem (dřívkem, špejlí) 

– pozná známé ilustrace dětských knih 

– v tvorbě uplatňuje svou představivost, fantazii, své výtvarné cítění 

– chápe význam ekologie, recyklace, zdravého životního stylu 

– prohlubuje poznatky získané při výuce 

– přijímá důsledky svého chování 

– má povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a svého bezpečí 

– přirozeně provádí činnosti podporující zdraví 

– pomáhá pečovat o okolní životní prostředí 

– dodržuje pravidla správného chování v přírodě 

– umí se orientovat v dané tématice 

– používá zásady bezpečnosti chování a jednání v silničním provozu jako chodec, 

cyklista 
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– umí dodržovat správné hygienické návyky, pitný režim, stravovací návyky 

Slunečné léto 

Výchovně vzdělávací cíl 

− zvyšujeme motivaci ke zdravému životnímu stylu 

− získáváme a prohlubujeme znalosti o správné výživě 

− vytvářet povědomí o dalších národnostech, jejich kulturách a zvycích 

− rozvíjet úctu k životu na naší Zemi ve všech jeho formách 

− rozvíjet komunikativní schopnosti dětí – zaměření na city, vlastní prožitky 

− rozvíjet interaktivní a komunikativní verbální i neverbální dovednosti 

− rozvíjet paměťové schopnosti 

− komunikovat pomocí internetu či jiných běžných komunikačních zařízení (Microsoft 

Teams) 

− pracovat s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru 

− upevňovat zdravé životní návyky, postoje, dovednosti 

− mít povědomí o správné životosprávě a pitném režimu 

− získávat povědomí o různých druzích potravin – vhodných i méně vhodných 

− učit děti sebeovládání, sebepoznání a sebehodnocení 

− vyjádření svých představ různými výtvarnými technikami 

− kresba, malba, techniky plastického vyjádření 

− trojrozměrné objekty, kompozice, tvarování papíru, vytrhávání, stříhání, koláže, 

otisky, stříkání barev, modelování 

− nové nástroje, soudobé výtvarné materiály, netradiční výtvarné postupy 

Obsah činnosti 

− podnikáme vycházky, sledujeme změny v přírodě, sbíráme léčivé rostliny 

− život u vody a ve vodě – poznáváme faunu a flóru 

− pracujeme s přírodními materiály (obrázky z luštěnin, malování na kameny, pleteme 

věnečky z pampelišek) 

− rozvíjíme tělesnou zdatnost 
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− připomínáme si bezpečnost a ochranu zdraví nejen o prázdninách 

− povídáme si o letních sportech, pobytu u vody, o dovolené 

− vyrábíme dárečky pro tatínka  

− povídáme si o rodině 

− vyjádření svých představ různými výtvarnými technikami 

− plastická a prostorová tvorba 

− posilujeme přátelské vztahy 

− upevňujeme společenské návyky a dovednosti 

− rozvíjíme kladný vztah k učení 

− pečujeme o pokojové rostliny 

− udržujeme si kondici, rozvíjíme vytrvalost, obratnost a sílu 

− oslovujeme si pravidla pohybových her a základy sportovních her, dodržujeme zásady 

fair play 

− motivujeme k pomoci sobě i druhým v nebezpečných situacích, posilujeme 

sebedůvěru a pocit zodpovědnosti 

− formou diskusí poukazujeme na různé formy negativního chování (záškoláctví, 

vandalismus, šikanování...) 

− tvoříme společné dílo – Děti celého světa 

− slavíme svátek – Den dětí 

− známe důsledky požívání látek, které škodí zdraví 

− zlepšujeme postoj ke konzumaci zdraví prospěšných potravin 

− zvyšujeme motivaci ke zdravému životnímu stylu 

− učíme se základnímu rozdělení potravin (ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky, 

pečivo...) 

− vytváříme koláž na téma – Můj zdravý talíř 

− seznamujeme se s problematikou poruch příjmu potravin, podvýživy, obezity, zubního 

kazu, poškození zdraví alkoholem a kouřením, nákazy z potravin 

− hrajeme pohybové hry s využitím hudby a tance 

− pokoušíme se vyjádřit emoce tancem, relaxujeme při hudbě 

− pohybové aktivity na hřišti, v tělocvičně, v herně 

− seznamujeme se s pranostikami vztahujícími se k létu 

− povídáme si o bezpečném pobytu v přírodě  
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− hodnotíme školní rok 

Očekávané výstupy 

− rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření – linie, tvary, barvy, 

objemy, objekty 

− dovede používat různé druhy štětců podle potřeby, provádí pokusy s různými 

malířskými a jinými materiály 

− zkoumá vlastnosti a průběh linií 

− kombinuje různé kreslířské techniky 

− učí se práci s různými tvárnými materiály a s jejich vlastnostmi 

− zvládá koláž a frotáž, trhat papír, stříhat, vystřihovat, vymalovávat, překládat, skládat, 

lepit, obkreslovat šablony 

− umí montovat a demontovat stavebnici 

− pracuje podle slovního návodu a předlohy, dbá na bezpečnost práce 

− zná základy péče o pokojové rostliny, umí zasít semena, provádí pozorování 

− chová se správně při jídle, zná základy stolování 

− zvládá a zdokonaluje koordinaci lidského těla, zná zásady správného držení těla 

− aktivně usiluje o zlepšení své fyzické kondice 

− aplikuje základní pravidla a zásady při posilování, správně provádí vhodné cviky 

− využívá volný čas k pohybu, má radost z pohybu 

− umí říci ne, v konkrétní situaci 

− samostatně uvažuje a přemýšlí 

− dokáže se správně vyjadřovat k danému tématu 

− uvědomuje si různorodost světa přírody, světa lidí 

− uvědomuje si svoje možnosti a limity 

− umí se chovat empaticky ke svým vrstevníkům, dospělým i přírodě 

− má povědomí o způsobech ochrany zdraví 

− dokáže projevovat i ovládat své city 

− dokáže poznat základní léčivé rostliny 

− váží si lidské práce, je šetrné k věcem, které používá 

− všímá si změn a dění v nejbližším okolí 

− pomáhá pečovat o okolní životní prostředí 

− dokáže vyjadřovat svou představivost 
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− soustředí se na činnost i její dokončení 

− chápe, že všichni jsou si rovni a mají stejná práva 

− chápe určité nebezpečí plynoucí ze setkání s neznámými lidmi 

− má osvojeny návyky společenského a kulturního chování 

− umí základní pravidla silničního provozu 

6 Klíčové kompetence a jejich východiska 

Kompetence k učení 

− vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, 

organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a 

celoživotnímu učení 

− vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace 

je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě 

− operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, 

propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho 

si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy 

− samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje 

a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti 

− poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí 

překážky či problémy bránicí učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení 

zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich  

Kompetence k řešení problémů 

− vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí 

problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob 

řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností 

− vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a 

odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant 
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řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení 

problému 

− samostatně řeší problémy: volí vhodné způsoby řešení, užívá při řešení problémů 

logické, matematické a empirické postupy 

− ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy při řešení 

obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání 

problémů 

− kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si 

zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

Kompetence komunikativní 

− formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, 

souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu 

− naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se 

zapojuje do diskuze, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje 

− rozumí různým typům textů a záznamů, obrázkových materiálů, běžně užívaných gest, 

zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na 

ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského 

dění 

− využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou 

komunikaci s okolním světem 

− využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k 

plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 

Kompetence sociální a personální 

− účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel 

práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně 

ovlivňuje kvalitu společné práce 
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− podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při 

jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v 

případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

− přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně 

spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, 

respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají 

− vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a 

samostatný rozvoj: ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu 

sebeuspokojení a sebeúcty 

Kompetence občanské, činnostní a pracovní 

− respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit 

se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost 

postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 

− chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom 

svých práv a povinností ve škole i mimo školu 

− rozhoduje se zodpovědně podle dané situace, poskytne dle svých možností účinnou 

pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a 

zdraví člověka 

− respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje 

pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje 

do kulturního dění a sportovních aktivit 

− chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje 

požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany 

zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti 

− používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená 

pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní 

podmínky 
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− přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a společenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i 

zdraví druhých, ochrany životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot 

− využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu 

vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším 

vzdělávání a profesním zaměření 

− orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru 

a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl a riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské 

myšlení 

Klíčové kompetence k naplňování volného času 

− rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času 

− vybírá přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu 

− vytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu 

− vybírá vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní volný čas 

− vyhledává a třídí informace vedoucí k výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic 

− rozvíjí své zájmy a záliby 

− umí říci „ne“ na nevhodné aktivity 

− umí vhodně relaxovat 

− pracovní nasazení a stres dokáže kompenzovat vhodnými a kvalitními aktivitami 

− rozvíjí a vede profesní orientaci 

− rozvíjí odbornost a nadání 

− vede k seberealizaci 

− zvyšuje zdravé sebevědomí 
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− prohlubuje sebereflexi 

7 Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu 
a ukončení vzdělávání 

Oddělení se naplňují přednostně účastníky z 1. až 5. ročníků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné 

denní docházce nejméně 4 dny v týdnu. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná Přihláška do 

školní družiny. Přijetí žáka do školní družiny není nárokové. V případě velkého zájmu mají 

přednost žáci 1. až 3. ročníků a žáci dojíždějící. Rodiče musí uhradit úplatu za zájmové 

vzdělávání. Pobyt žáků ve ŠD končí odchodem domů samostatně (má-li uvedeno v přihlášce) 

nebo po písemné domluvě, s rodiči nebo s osobou uvedenou na přihlášce. Odhlášení žáka je 

v průběhu školního roku možné a to písemnou formou. Žáka lze zařazovat k zájmovému 

vzdělávání i během školního roku, uvolní-li se místo ve školní družině, avšak za předpokladu, 

že budou dodržena výše uvedená pravidla a povolená kapacita školní družiny. Uchazeči musí 

být žáky ZŠ Město Touškov. Konečné rozhodnutí vydá ředitel školy. 

8 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

 Vychovatelka úzce spolupracuje se školou a s asistentem pedagoga především při 

stanovení vhodných forem integrace a práce v ŠD. Při výběru činností v naší družině, 

motivování i hodnocení žáků musíme brát ohled na integraci těch, kteří mají speciální 

vzdělávací potřeby. Žákům se zdravotním postižením (postižení: mentální, tělesné, 

zrakové, sluchové, vady řeči, kombinace vad a vývojové poruchy učení nebo chování) jsou 

dle stupňů a charakteru znevýhodnění či postižení začleňováni do volnočasových aktivit, je 

jim věnována průběžná zvláštní pozornost. Pracovníci družiny jsou informováni o 

doporučeních lékaře, speciálně pedagogického centra, pedagogicko – psychologické 

poradny, spolupracují s rodiči. Pro žáky s poruchami učení a chování stanovujeme přesná 

pravidla chování a způsob komunikace. Důležitá je pro tyto žáky motivace, zavedení 

systému pochval a trestů. 

U žáků se zdravotním znevýhodněním (dlouhodobá nemoc, diabetes, vady páteře, ...) 

respektujeme individuální potřeby žáka, spolupracujeme s rodiči, dbáme lékařských 

doporučení, věnujeme žákům zvýšenou průběžnou pozornost. Pracovníci jsou proškoleni 

ve zvládání krizí, první pomoci, zaznamenávají si zdravotní stav žáka. 
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Žáci se sociálním znevýhodněním (sociálně, kulturně, jazykově odlišné prostředí) jsou 

začleňováni do běžného kolektivu, podle potřeby je jim ve družině poskytnuta pomoc 

s domácí přípravou na vyučování. Důraz klademe na začlenění do kolektivu, mezilidské 

vztahy a prevenci sociálně patologických jevů. 

Odchylky od standardní náplně ŠD vyžadují také práce s mimořádně nadanými jedinci. Pro 

takové žáky nabízí školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. Žákům 

se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována průběžná zvláštní pozornost, 

individuální přístup, tempo a vhodné formy komunikace. Jsou zajištěny k zapůjčení 

speciální didaktické a kompenzační pomůcky. 

9 Materiální podmínky 

Využití školních prostor: herna, tělocvična, třídy praktické školy, hřiště základní školy,  

třída s interaktivní tabulí 

Vybavení školní družiny: stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, výtvarný materiál, 

encyklopedie, časopisy, knihy, rádio, tablety, DVD, notebook, 

smart TV, robotické hračky 

Využití zařízení města: hřiště TJ Sokol Město Touškov, prostory veřejného hřiště  

v parku, Workoutové hřiště u rybníka 

Po dohodě s vedením školy bychom chtěli oddělení ŠD družiny během několika let vylepšit 

nákupem Smart TV, rozšíření výukové techniky. Stolní hry, stavebnice a jiné potřeby se 

průběžně dokupují podle aktuální nutnosti v průběhu roku. 

10 Personální podmínky 

Na naší škole jsou tři oddělení ŠD, v některých odděleních jsou asistenti pedagoga (dále jen 

AP). Vychovatelky a AP se průběžně vzdělávají a dbají na svůj odborný růst. Navštěvují 

akreditované kurzy MŠMT, NIDV nebo KCVJŠ. Jednají v souladu se společenskými pravidly 

pedagogickými a metodickými zásadami výchovně vzdělávací činnosti ve ŠD. 

Denní podstatou pedagogické práce vychovatelky je tvořivá improvizace, pružné a citlivé 

reagování na okamžitou situaci, vnímání celé osobnosti žáka. Předáváním nových poznatků se 
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snaží vést žáky k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. Výsledkem by měla být 

pohoda a prožitek žáků, jejich nadšení pro činnost a radostné prožití času ve ŠD. 

11 Ekonomické podmínky 

Viz Vnitřní směrnice č.16/2022 o úplatě za zájmové vzdělávání v ŠD (uloženo u hospodářky 

naší organizace). Úplata za ŠD v současné době činí 200 Kč měsíčně na jednoho žáka, je 

placen ročně (2 000,- Kč) nebo pololetně (1 000,- Kč) prostřednictvím bezhotovostního 

převodu na účet školy. Žáci, kteří navštěvují jen ranní provoz, neplatí žádný poplatek. 

  

 

Tento dokument vydala podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání ředitelka ZŠ a MŠ Město Touškov Mgr. et. Bc. 

Mezerová Dagmar dne 1. 9. 2022. 

 

 

 

 

Dne        ředitelka 

Mgr. Dagmar MEZEROVÁ 
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