
Vzdělávací program školní družiny

Základní škola a Mateřská škola,

Předklášteří,okres Brno-venkov,

příspěvková organizace

666 02 Předklášteří, Komenského 1097

IČ: 70 99 65 12



1)    Úvod  

Tento  text  je  školní  vzdělávací  program ŠD,  jehož platnost  je  od  1.  9.  2012.

Školní družina se nachází v ulici Komenského 1097, v Předklášteří, v příjemném

a klidném prostředí pro děti.

2)    Identifikační údaje ŠD  

Adresa:

Školní  družina  při  ZŠ  a  MŠ  Předklášteří,  okres  Brno-venkov,  příspěvková

organizace, Komenského 1097, 666 02 Předklášteří, IČ: 70 99 65 12

Telefonní číslo ŠD: 734 101 700

Ředitelka: Mgr. Ilona Krausová

Vedoucí vychovatelka: Marcela Šebková

Vychovatelka: Marie Grossová

3)    Obecná charakteristika  

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti,  odpočinku a rekreace

dětí, částečně také dohledu nad dětmi. Družina organizuje zájmové vzdělávání

především  pro  účastníky  přihlášené  k pravidelné  docházce,  umožňuje

účastníkům odpočinkové činnosti a přípravy na vyučování.

Kapacita ŠD je 75 dětí. ŠD má k dispozici 2 herny a úložný prostor pro odkládání

aktovek i oblečení na převlékání a dále počítačovou učebnu s internetem.

Je vybavena nábytkem pomůckami, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou.

Pro hry v odpoledních hodinách využíváme tělocvičnu, nové víceúčelové hřiště a

též sportovní náčiní.

Na vycházky chodíme do blízkého parku.

Stravování probíhá ve školní jídelně a po celou dobu provozu je zajištěn i pitný

režim.

Sledujeme i další možnosti doplňování a zlepšování vybavení v ŠD.



4)    Podmínky vzdělávání ve ŠD  

Dítě je zařazeno do školní družiny na základě písemné přihlášky. Její součástí je

písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu

účastníka ze ŠD a také sdělení o jeho případných zdravotních potížích. Do ŠD

jsou přijímáni žáci 1. -  4. tříd, a to přednostně žáci, jejichž zákonní zástupci jsou

v pracovním poměru  a  žáci  dojíždějící.  Pokud  se  nenaplní  obě  oddělení  ŠD,

mohou být přijati i žáci 5. ročníků.

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud

má žák odejít jinak nebo s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí

vychovatelce ŠD písemně – s datem žádosti  a podpisem zákonného zástupce

žáka. Sdělení po telefonu nebudou brána na zřetel a děti odejdou podle zápisního

lístku.

Poplatek za ŠD

Pevný příspěvek pro všechny děti ŠD činí 60 Kč měsíčně. Částka se platí vždy

dvakrát, tj. za každé pololetí vždy 300 Kč a je splatná k 15. říjnu a konci února.

Soustřeďuje se na účtu příslušného zařízení.  Na celý školní  rok se platí  ještě

poplatek 200 Kč na pomůcky a hračky, který vybírají vychovatelky v ŠD.

5)    Podmínky  pro  činnost  žáků  se  speciálními  

vzdělávacími potřebami

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru

jejich  znevýhodnění  při  jejich  začleňování  do  volnočasových  aktivit  věnována

průběžná  zvláštní  pozornost.  Pro  rozvoj  talentovaných  jedinců  bude  nabízet

školní družina další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.

6)    Organizace a vzdělávání ve ŠD  

Provozní doba školní družiny:  6:00  hodin –   7:45 hodin

11:25 hodin – 15:30 hodin



Do ŠD mohou děti přicházet ráno od 6:00 hod., zde pobývají do 7:30 hod. Potom

je vychovatelka odvede do tříd. Po skončení vyučování předává učitelka, která

vyučovala poslední hodinu, děti přímo do ŠD.

Při odpolední službě (po 15:30 hod.) odcházejí vychovatelky ze ŠD po předání

dětí jejich zákonným zástupcům.

Děti, které si do 15:30 nikdo z odpovědných nevyzvedl a pokud rodiče nereagují

na  telefonickou  výzvu  vychovatelky,  odvede  službu  konající  vychovatelka  na

obvodní oddělení Policie ČR v Tišnově.

Personální podmínky

Pedagogické  působení  zajišťují  2  plně  kvalifikované  vychovatelky,  které  se

navzájem doplňují  ve  svých  specializacích  a  ovládají  práce  na  PC.  Odborné

zaměření si budou i nadále prohlubovat v akreditovaných kurzech i samostudiem.

Bezpečnost, opravy a údržbu obstarává paní školnice.

Popis  podmínek  bezpečnosti  práce,  za  nichž  se  vzdělávání

uskutečňuje

Žák nesmí být diskriminován podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství,

sociálního  původu,  majetku.  Žáka je  třeba  chránit  před tělesným a  duševním

násilím, urážením, ale i zanedbáváním rodinné péče o něho.

Ve vztahu k dětem je třeba postupovat v souladu s Listinou o právech dítěte. Pro

činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu.

Žáci, kteří jsou přihlášení do ŠD jsou poučeni o bezpečnosti a záznam o poučení

je uveden v třídních knihách obou oddělení.

Žák by se měl chovat podle pokynů pro žáky navštěvující  ŠD.  V případě, že

soustavně  porušuje  řád  ŠD nebo  její  činnost,  může  být  rozhodnutím  ředitele

z družiny vyloučen.

Dokumentace

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

a) zápisní lístky pro žáky, kteří jsou zapsáni k pravidelné docházce , řád ŠD



b) přehled výchovně vzdělávací práce (třídní kniha) , docházkový sešit

c) ŠVP pro ŠD (školní vzdělávací plán) na pět let, týdenníplán činností

7)    Cíle výchovně vzdělávací práce ve ŠD  

a) Základní  vzdělávání  má žákům pomoci  utvářet  a  postupně rozvíjet  klíčové

kompetence. Cílem výchovně vzdělávací práce ve ŠD je rozvoj dítěte, jeho

učení a poznávání, osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše

společnost. Dále je to získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat

se jako svobodná osobnost působící na své okolí. Důležitá je také výchova ke

smysluplnému využívání volného času a výbava žáků dostatkem námětů pro

náplň volného času.

b) Obsah a formy činnosti  

ŠD organizuje pravidelnou činnost oddělení, spolupořádá příležitostné akce a

v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Družina umožňuje žákům i odpočinek

a přípravu na vyučování. Zákl. prostředkem činnosti ŠD je hra založená na

zážitku účastníků, která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a

dovednosti a navozuje kladné emoce.

c) Požadavky pro volný čas  

Požadavek pedagog. ovlivňování volného času – vychov. navozuje a motivuje

činnosti. 

Požadavek dobrovolnosti – všechny činnosti mají být přiměřené věku a děti je

vykonávají na základě vzbuzeného zájmu a motivace.

Požadavek zajímavosti a zájmovosti – činnost by měla být atraktivní, měla by

využívat i jiné postupy a náměty než ty, které znají ze školy.

Požadavek  aktivity  –  volit  činnosti  tak,  aby  mohly  být  přiměřeně  úspěšné

všechny děti.

Požadavek  citlivosti  a  citovosti  –  činnosti  by  měli  dětem  přinášet  kladné

emoce  nejen  z činnosti  samé,  ale  také  radost  z objevování  a  překonávání

překážek.

Požadavek seberealizace –  činností  dítě  nachází  samo sebe a zároveň si

vytváří žádoucí sociální kontakty.

d) Klíčové kompetence  



Kompetence  k učení  –  dítě  se  učí  s chutí,  započatou  práci  dokončí,  umí

zhodnotit  své  výkony,  hledá  odpovědi,  všímá  si  souvislostí  a  získává

vědomosti.

Kompetence  k  řešení  problémů –  všímá si  dění  i  problémů a  ty  mu jsou

motivací k řešení dalších problému a situací. Začaté činnosti dokončuje.

Komunikativní  kompetence  –  dítě  ovládá  řeč,  vyjadřuje  se  vhodně

formulovanými  větami,  komunikuje  s vrstevníky  i  dospělými  bez  ostychu,

dokáže vyjadřovat své pocity řečí i gestem. Komunikace je kultivovaná.

Sociální a interpersonální kompetence – dítě samostatně rozhoduje o svých

činnostech a uvědomuje si,  že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje

citlivost  a  ohleduplnost,  pozná  vhodné  a  nevhodné  chování,  vnímá

nespravedlnost,  agresivitu  i  šikanu  a  dovede  se  jim  bránit.  Ve  skupině

spolupracuje, dokáže se podřídit a prosadit – přijmout kompromis. Je schopno

respektovat jiné. Je i tolerantní k odlišnostem mezi lidmi.

Občanské kompetence – učí se řídit, hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů,

k povinnostem přistupuje zodpovědně s ohledem na zdraví své i druhých.

Kompetence  k trávení  volného  času  –  umí  si  vybrat  zájmové  činnosti  dle

vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy ve skupinách a umí říct „ne“ nevhodným

nabídkám na využití volného času.

8)    Obsah vzdělávacího programu ŠD  

Vycházíme ze čtyř typů učení, jak je užívá UNESCO.

Učit  se  znát –  získávat  vědomosti,  poznatky,  dávat  je  do  souvislosti,  řešit

problémy.

Učit se jak na to – získávat různé dovednosti a návyky pro život a komunikovat.

Učit se žít  společně – všichni máme svá práva i  povinnosti,  osvojit  si  pravidla

společenského chování, rozvíjet empatie, společně řešit problémy.

Učit se být – rozvíjet vnitřní kvality jedince, pěstovat zdravotní styl.



Člověk a jeho svět

1) Místo,  kde žijeme    – vyznačí  v jednoduchém plánu místo svého bydliště  a

školy, popíše cestu na určené místo, popíše změny v nejbližším okolí, obci,

rozliší přírodní a umělé prvky v okolní krajině, beseduje o naší obci – historii.

2) Lidé kolem nás   – rozliší blízké a příbuzné vztahy v rodině, význam a potřebu

různých  povolání  a  pracovních  činností,  projevují  toleranci  k odlišnostem

spolužáků, jejich přednostem i nedostatkům.

3) Lidé a čas   – využívá časové údaje při řešení různých situací v denním životě,

rozlišuje  děj  v minulosti,  přítomnosti  a  budoucnosti,  pojmenuje  některé

historické památky, události v regionu, uplatňuje poznatky o sobě, rodině, o

lidské společnosti, soužití, zvycích a práci lidí.

4) Rozmanitosti  přírody   – pozoruje a porovná viditelné proměny v přírodě (v

ročních  obdobích),  roztřídí  některé  přírodniny  podle  nápadných  znaků,

využívá encyklopedií, následně i výtvarně zpracuje.

5) Člověk a  jeho  zdraví   –  uplatňuje  základní  hygienické  a  režimové  návyky

s využitím znalostí o lidském těle, projevuje vhodným chováním a činnostmi

vztah ke zdraví, dodržuje zásady bezpečného chování tak, aby neohrožoval

zdraví  své  i  jiných,  v případě  potřeby  požádá  o  pomoc  pro  sebe  i  jiné,

uplatňuje základní pravidla silničního provozu, reaguje adekvátně na pokyny

dospělých při mimořádných událostech.

Informační a komunikační technologie

Základy  práce  s počítačem  –  využívá  standardní  funkce  počítače  a  jeho

nejběžnější periferie.

Umění a kultura

Vytváří a fixuje u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování,

stolování,  oblékání. Osvojí  si  estetiku krásna , vnímání světa a okolí tvořivě a

citlivě. Pojmenuje vyjádření linie, tvary, objemy, barvy, různé výtvarné techniky.



Zpívá  na  základě  svých  dispozicí  čistě  a  rytmicky  přesně,  rozpozná  různé

hudební nástroje, reaguje pohybem na znějící hudbu.

9)    Analýza – silné a slabé stránky naší ŠD  

+ silné stránky                                                                               - slabé stránky  

umístění v klidném prostředí                                není možná delší 

domácí prostředí ŠD                                            pobytová činnost venku,

kvalifikované vychovatelky                                   mimo školní družinu

zajištěný pitný režim

dobrý kolektiv

+příležitosti

v blízkosti ŠD park

možnost využívat tělocvičny

možnost využívat víceúčelové hřiště

možnost využívat počítačovou učebnu

10)                   Evaluace práce ŠD  

kontrola plnění plánů práce

porady s vedením školy

porady vychovatelek dle potřeby

studium  vychovatelek  –  odborné  časopisy,  odborné  a  metodické  literatury,

absolvování seminářů a kurzů určených k sebevzdělávání.



11)                   Závěr  

Naše ŠD umožňuje dětem připravovat se na život tak, aby se dokázaly projevovat

jako  svébytné  a  zodpovědné  osobnosti  a  uplatňovaly  svá  práva,  ale  také

povinnosti.

Pomáhá  učit  se  vyjadřovat  svůj  názor,  tvořit,  zkoumat,  rozvíjet  představivost,

spolupracovat  v týmu a poznávat nové.  Děti  se naučí  komunikovat  s ostatními

dětmi i dospělými a navazovat nová kamarádství či přátelství.

Pedagogičtí pracovníci: Marcela Šebková, vedoucí vychovatelka.........................

Marie Grossová, vychovatelka               ….....................

                                                                                  …....................................................
                                                                            Mgr. Ilona Krausová, ředitelka školy
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