
Školní vzdělávací program pro školní družinu

Identifikační údaje : Školní družina je zřizována při ZŠ a MŠ Lovčice

Adresa školy a školní družiny : ZŠ a MŠ Lovčice, příspěvková organizace
                                                   Lovčice, č.p. 119
                                                    696 39
IZO školní družiny : 150 077 793

Identifikátor právnické osoby : 600115135

Koordinátor : Diana Valentová

IČO : 70 987 131

Bankovní spojení : 86-2423170297/0100

Kontakty :   tel : 518 633 472
                   e-mail : zs.lovcice@centrum.cz
                    web:    zslovcice.eu

Zřizovatel školy a školní družiny : Obec Lovčice

Adresa zřizovatele : Lovčice 118, 696 39

Kontakt : starosta obce, tel. 518 633 420

Ředitelka školy : Mgr. Denisa Dušíková

Vychovatelka školní družiny : Diana Valentová

Časový harmonogram školní družiny :   Školní družina je provozována ve dnech školního          
                                                                vyučování, v době od 12:00 hodin do 14:45 hodin,  
                                                                v době prázdnin je provoz školní družiny přerušen.

mailto:zs.lovcice@centrum.cz


                                       

                         Charakteristika zařízení

Umístění školní družiny 

 místnost určená pro činnost školní družiny se nachází v prvním patře budovy školy a 
v současnosti je spojena se školní jídelnou. Velikost prostor 120 metrů čtverečních, pro 
potřeby školní družiny slouží zhruba 50 m čtverečních,

 do prostor je začleněna také školní cvičná kuchyně, která slouží dětem při výuce a také 
v rámci aktivit školní družiny, dále je pak využívána pro kroužek vaření a slouží i pro různé
akce pořádané školou nebo občanským sdružením Jordánek

Materiální podmínky školní družiny 

 stav vybavení školní družiny je dobrý, k dispozici je televize, video, DVD 
 osvětlení místnosti pro školní družinu splňuje platné normy a je dostatečné
 děti mohou využívat  6 ks PC, které jsou umístěny ve třídách
 část prostor pro školní družinu pokrývá koberec (využití pro relaxaci při četbě, cvičení 

uvolňovacích cviků, různé hry aj.)
 v současnosti je obnovován a doplňován počet nejrůznějších pomůcek a her, které slouží 

dětem také o přestávkách v době vyučování
 snažíme se o získání sponzorských darů a to jak od rodičů, tak také široké veřejnosti. 

Pořádáme proto několikrát v roce setkávání dětí, rodičů, přátel školy a jejich 
zaměstnanců a snažíme se prezentovat nejenom svoji činnost, ale i  získávat  prostředky 
pro uskutečnění plánovaných projektů

 do budoucna  bychom uvítali možnost zakoupení nového nábytku a polic pro ukládání 
her, pomůcek, hraček aj. 

 v současnosti existují návrhy na přestavbu školy, která by počítala s vybudováním 
samostatných prostor pro činnost školní družiny

Poslání školní družiny

 školní družina se snaží nabízet dětem vhodné volnočasové aktivity s návazností na 
vyučovací proces

 vše má být založeno na přímých zážitcích z činnosti, dítěti má být ponechána částečná 
individuální volba, možnost projevu zvídavosti, potřeby se zaměstnávat a bavit se              
( činnosti řízené i spontánní)

 dítěti je nabízena možnost dalšího rozvoje znalostí, schopností a dovedností, které si 
přináší jak z domova, tak z vyučování



 práce ve školní družině se ztotožňuje s charakterem naší školy, jejímž zaměřením je 
poznávání a uchovávání tradic našeho kraje a vedení dětí k multikulturnímu  a 
ekologickému myšlení a cítění

Hygienické a bezpečnostní podmínky

 struktura režimu dětí ve školní družině počítá s dostatkem relaxace a aktivního pohybu 
dané režimem družiny a skladbou zaměstnání,

  každodenní pohyb na čerstvém vzduchu,
 zabezpečení vhodného pitného režimu  ( děti mají neomezený přístup k tekutinám po 

celou dobu činnosti družiny, zajištěno je také pití při pobytu na školní zahradě a 
v přírodě)

 prostory školní družiny jsou vhodně a dostatečně osvětleny, otápěny, je možné je dobře 
větrat, 

 velikost sedacího a pracovního nábytku je postačující,
 děti k osobní hygieně využívají školních toalet, které jsou umístěny na chodbě 1. patra,
 činnost školní družiny v tělocvičně školy probíhá dle provozního řádu daných prostor a 

děti jsou pravidelně poučovány o bezpečnosti při činnostech v tělocvičně, na hřišti, na 
školní zahradě a v přírodě,

 povinností vychovatelky je chránit děti před úrazy a vhodným poučením dětí úrazům 
předcházet,

 vychovatelka školní družiny zajišťuje dostupnost prostředků první pomoci a kontaktů na 
lékaře či jiné speciální služby  ( vše je umístěno ve školní sborovně ),

 vychovatelka má praktickou dovednost při poskytování první pomoci

Psychosociální podmínky

 snažíme se  o vytváření příznivého sociálního klimatu ve školní družině, o otevřenost a 
partnerství v komunikaci

 vedeme děti k toleranci, k úctě, uznání, empatii, spolupráci a pomoci druhému, 
sounáležitosti školní družiny, ZŠ a MŠ

 respektujeme individualitu dětí a to jak při hodnocení, tak při rozeznání a podpoře 
výrazného osobnostního rysu každého dítěte

 snažíme se vhodným působením zamezit šikaně mezi dětmi a ochránit je před násilím a 
jinými patologickými jevy

 vedeme děti k spoluúčasti na životě školy a školní družiny, k účasti na budování komunity
založené na principech svobody, odpovědnosti, stability společných pravidel, 
spravedlnosti, spolupráce

 včasně informujeme děti i jejich rodiče o činnosti a vnitřním řádu školní družiny



Personální podmínky

 činnost školní družiny a potřebnou dokumentaci vede vychovatelka školní družiny Diana 
Valentová

 její povinnosti jsou blíže specifikovány v pracovní náplni
 vychovatelka je iniciátorem a průvodcem dětí při činnostech, které motivuje, navozuje, 

přímo nebo nepřímo řídí, hodnotí
 vychovatelka má v dětech probouzet aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci,

vnímaní podnětů kolem sebe
 vychovatelka má podněcovat a rozvíjet přirozenou zvídavost dětí, chuť objevovat i 

odvahu projevit se
 vychovatelka během celého pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence 

důležité nejen pro učení, ale i pro další rozvoj dětí: zdravé sebevědomí, sebejistotu, 
schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální skupině i v multikulturní 
společnosti, položit základy pro celoživotní učení a schopnost jednat v duchu základních 
lidských a etických hodnot

 povinností vychovatelky je dále se sama vzdělávat a to buď v akreditovaných kurzech 
nebo samostudiem

Konkrétní cíle vzdělávání

Vzdělávání ve školní družině je založeno na zásadách :

 rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoliv diskriminace z důvodů rasy, barvy pleti, 
pohlaví, jazyka, víry a náboženství, národnosti, etnického a sociálního původu, majetku, 
rodu a zdravotního stavu nebo jiného postavení občana

 zohledňování potřeb jednotlivce
 vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti 
 bezplatného základního a středního vzdělávání státních občanů ČR nebo jiného členského

státu Evropské unie ve školách, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí



 svobodného šíření poznatků, které vyplývají z výsledků soudobého stavu poznání světa a 
jsou v souladu s obecnými cíli vzdělávání

 zdokonalování procesu vzdělávání na základě výsledků dosažených ve vědě, výzkumu a 
vývoji a co nejširšího uplatňování účinných moderních pedagogických přístupů a metod

Obecnými cíli vzdělávání jsou zejména :

 rozvoj osobnosti člověka, který bude vybaven poznávacími a sociálními způsobilostmi, 
mravními a duchovními hodnotami pro osobní a občanský život, výkon povolání nebo 
pracovní činnosti, získávání informací a učení se v průběhu celého života

 pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a 
svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost

 pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti
 utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, 

jazykové a náboženské identitě každého
 poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a

pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a 
mezinárodním měřítku

 získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad 
trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví

                       Činnosti školní družiny

 pravidelné činnosti
  příležitostné akce
 spontánní aktivity
 odpočinkové činnosti
 příprava na vyučování

 při všech činnostech a aktivitách ve školní družině se snažíme dodržovat požadavek 
pedagogického ovlivňování volného času, požadavek dobrovolnosti ( činnosti přiměřené 
věku a vykonávané dobrovolně) , zajímavosti a zájmovosti dále požadavek aktivity ( podíl 
dětí na přípravě činností, realizaci i hodnocení), citlivosti a citovosti a seberealizace,

 činnosti školní družiny vedou děti k získání následujících kompetencí



Kompetence k učení – děti se učí s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své 
výkony, všímají si souvislostí mezi jevy, získané vědomosti dávají do souvislostí, zkušenosti 
uplatňují v praktických situacích

Kompetence k řešení problémů – děti si všímají problémů a při jejich řešení užívají logických,
matematických a empirických postupů, chápou, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, 
rozlišují správná a chybná řešení

Kompetence komunikativní – děti ovládají řeč, vyjadřují své myšlenky, sdělení, otázky i 
odpovědi vhodně formulovat větami, komunikují bez ostychu s vrstevníky i dospělými, 
dokáží vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky, jejich komunikace je 
kultivovaná

Kompetence sociální a interpersonální – děti samostatně rozhodují o svých činnostech a 
uvědomují si, že za ně odpovídají a nesou důsledky, projevují citlivost a ohleduplnost, 
rozpoznávají vhodné a nevhodné chování, vnímají nespravedlnost, agresivitu, šikanu a 
dovedou se jim bránit, děti spolupracují ve skupině, dokáží se prosadit i podřídit, přijímají 
kompromis, děti jsou schopny respektovat jiné, jsou tolerantní k odlišnostem mezi lidmi

Kompetence občanské – děti se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, 
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