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Platnost dokumentu:  

Od        12. 12. 2019                    na dobu neurčitou 



1.Charakteristika školní družiny  

Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,             

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky MŠMT č.              

74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. ŠD realizuje výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost            

mimo vyučování. Činnosti probíhají formou pravidelných nebo spontánních aktivit. Školní          

družina umožňuje žákům přípravu na vyučování i odpočinek a pořádá příležitostné akce.            

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

specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.  

 

Provoz školní družiny:  

V době školního vyučování:  

Ranní družina 7:00-7:45 hodin, po vyučování do 16:00 hodin.  

V době prázdnin provoz přerušen. 

 

Počet oddělení: 

Jedno oddělení, maximálně 30 žáků. 

 

Věk žáků: 

 6 -11 let  (1.- 5. třída) 

 

 

2. Prostorové podmínky školní družiny: 

Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Lovčice. Nachází se ve dvou sousedících budovách.  

V budově školy probíhá ranní družina v samostatné místnosti, tzv. herně a tuto místnost             

užívá také odpolední družina mezi 12-13 hodinou. Družina se ve 13 hodin (po shromáždění              

dětí ze všech ročníků) dále přesouvá:  

A) do vedlejší budovy, kde je k dispozici velká místnost, tzv. ateliér 

B) do tělocvičny v budově školy 

C) do školní zahrady  

Příležitostně školní družina využívá učebny s multimediálním zařízením v patře školy. 



 

3. Materiální podmínky školní družiny:  

Stav vybavení školní družiny je dostačující. Obě místnosti, které školní družina užívá (ateliér             

a herna) pokrývá koberec (využití pro relaxaci při četbě, cvičení uvolňovacích cviků, různé             

hry aj.) Družina má vlastní knihovnu a k dispozici školní knihovnu. Dále velké množství             

společenských her. Vybavena je také dětskou kuchyňkou a ponkem. Jsou zde pomůcky pro             

hru mladších dětí, jako jsou nejrůznější kostky a nádobí. Pro relaxaci slouží sedací vaky. Pro               

výtvarné činnosti se zde nachází velká sbírka nejrůznějších materiálů, z nichž některé jsou             

dětem volně k dispozici a jiné jsou dětem vydávány na požádání u vychovatelky. Pro zájmové               

a rukodělné činnosti slouží část se stoly a židlemi rozmístěnými tak, aby děti na sebe viděly a                 

při činnosti mohly mezi sebou komunikovat.. Počítače a jiná multimediální technika je            

k dispozici pouze v budově školy v učebnách. Družina příležitostně tyto prostory využívá. V           

předsíni družiny jsou police na školní tašky a oblečení, vlastní sociální zařízení. Jinak děti              

využívají školní šatny a sociální zařízení v budově školy. 

Školní družina má k dispozici venkovní zahradu, pískoviště, školní hřiště a tělocvičnu. Ve            

vybavení školní družiny jsou stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, pomůcky a materiály            

pro výtvarnou činnost, dětské knihy.  

 

 

4. Ekonomické podmínky školní družiny:  

Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu. Ve školní družině je stanovena měsíční úplata,             

jejíž výši stanovuje ředitel podle §14 vyhlášky MŠMT 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.  

 

Poplatek ve školní družině při ZŠ Lovčice byl stanoven na 40,- Kč/měsíc. Platí pro každé               

přihlášené dítě i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.              

Úplata se z důvodu nepřítomnosti dítěte nesnižuje, je povinná pro každé přihlášené dítě.  

 

 

 



 

5. Personální podmínky školní družiny:  

Zájmové vzdělávání zajišťuje kvalifikovaná(é) vychovatelka(y). Činnost školní družiny a         

potřebnou dokumentaci vede vychovatelka školní družiny. Vychovatelka je iniciátorem a          

průvodcem dětí při činnostech, které motivuje, navozuje, přímo nebo nepřímo řídí,           

hodnotí. Má v dětech probouzet aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, vnímaní             

podnětů kolem sebe, 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.  

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

reagování na okamžitou situaci. Vnímá celou osobnost žáka a získává jej ke spolupráci.             

Předává nové poznatky a snaží se vést žáky k citovému prožívání bezprostředních vztahů            

k okolí. Usiluje, aby výsledkem byla pohoda a prožitek žáků, jejich zaujetí pro činnost,             

radostné prožití pobytu v družině. Vychovatel(ka) si průběžně doplňuje vzdělání          

akreditovanými vzdělávacími akcemi v rámci DVPP a samostudiem.  

 

 

6. Bezpečnost práce a ochrana zdraví školní družiny:  

Škola – školní družina v době pobytu dětí na sebe bere odpovědnost za jejich bezpečnost.              

Vychovatelky se snaží učinit všechna opatření, aby nebezpečí úrazu bylo minimalizováno.           

Vychovatelky mají povinnost poučit všechny žáky o bezpečnosti při veškerých činnostech           

v družině i mimo objekt. Vychovatelka provádí poučení při první schůzce družiny a podle             

potřeby je opakuje, poučení se provádí nejméně jednou ročně. Připomenutí bezpečnosti se            

dále uskutečňuje při každé činnosti v novém terénu, při práci s novým materiálem, apod.            

Poučení o bezpečnosti zapisuje vychovatelka do pedagogické dokumentace. Dojde-li k úrazu,          

zajistí první pomoc a informuje vedení školy a rodiče. Vyplní patřičně dokumentaci o úrazu.              

Dále je ochrana zdraví dětí zajištěna častým větráním, pobytem na čerstvém vzduchu,            



zjištěním pitného režimu, čistotou prostor. V zimním období se klade důraz na zajištění             

tepelné pohody v prostorách ŠD.  

7. Podmínky přijímání uchazečů školní družiny:  

Přijetí dětí do školní družiny není nijak omezeno, ŠD je určena žákům 1. – 5. třídy. Jedno                 

oddělení se naplňuje maximálně do počtu 30. Dítě je do školní družiny přijato na základě               

žádosti rodičů a vyplnění zápisního lístku.  

O přijetí účastníka k činnosti školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky -             

zápisního lístku. Její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu            

docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. Poskytují informace o zdravotním stavu           

účastníka, telefonické spojení na zákonné zástupce a další důležité údaje. 

Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze školní družiny, pokud tento účastník           

soustavně nebo nějakým významným způsobem porušil vnitřní řád školní družiny, kázeň a            

pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních nebo z jiných zvláště závažných důvodů.           

V oddělení je možné individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením.           

Docházka může být ukončena písemným odhlášením žáka zákonným zástupcem, nebo z           

jiných důvodů.  

 

 

8. Psychosociální podmínky školní družiny:  

Vychovatel ŠD se snaží o navození příjemné, přátelské atmosféry a příznivého sociálního            

klimatu – otevřenost a partnerství mezi dětmi v komunikaci. Děti jsou vedeny ke vzájemné              

úctě, toleranci a empatii. Jedním z prostředků je např. pomoc starších dětí mladším při              

hrách a organizaci zájmové činnosti.  

 

 

9. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: 

Snažíme se vytvářet optimální podmínky pro rozvoj žáků se speciálními potřebami. Cíle a             

záměry zájmového vzdělávání jsou pro všechny žáky společné. Při vzdělávání žáků se            

speciálními potřebami jim plně přizpůsobujeme podmínky pobytu a výuky ve školní družině.            

Vychovatel uplatňuje individuální přístup a respektuje doporučení školských poradenských         



zařízení a spolupracuje s asistentem pedagoga a učiteli. Žáci jsou zařazováni do běžných            

aktivit v oblasti zájmového vzdělávání s přihlédnutím k jejich možnostem. 

10. Vzdělávání ve školní družině  

 

Obecné cíle vzdělávání  

Rozvoj 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 

 
Dlouhodobé cíle: 

 

● Dobré klima školní družiny- zdravé psychosociální klima v oddělení školní družiny,           

rozvíjení sociálních dovedností, posilování komunikačních dovedností, zaměření se        

na osobnostní a sociální rozvoj, řešení konfliktů  

● Učení hrou- prostřednictvím didaktických a vzdělávacích her, kvízů a soutěží          

nenásilně rozvíjet znalosti a dovednosti dětí v návaznosti na školní výuku 

● Podpora manuální zručnosti dětí- prostřednictvím různorodých výtvarných technik        

a pracovních činností rozvíjet jemnou i hrubou motoriku u dětí, všestranný rozvoj 

● Výchova ke zdravému životnímu stylu –sportovní činnosti, pohyb venku na          

čerstvém vzduchu, hygienické návyky, ekologie, zdravé potraviny 

● Bezpečné prostředí- ochrana zdraví, poučení o bezpečném chování 

● Inkluze- začlenění do kolektivu  

 



 

 

Výchovné programy ve školní družině zaměřujeme na základní oblasti: 

 

Výchova ke zdravému životnímu stylu – dodržování pitného režimu, dodržování          

odpovídajícího režimu dne, dodržování tělesné kultury, osobní hygieny, posilování tělesné          

zdatnosti, otužování – vycházky, obohacování osobnosti estetickými zážitky, pěstování         

pracovních návyků a dovedností. 

Posilování komunikačních dovedností – kultivace slovního i mimoslovního projevu, rozvíjení          

slovní zásoby, schopnosti naslouchat a komunikace a uplatnění osobnosti ve skupině a            

různém prostředí.  

Zvyšování sociálních kompetencí – pěstování potřebných a žádoucích vědomostí 

a dovedností, odpovědnost za své chování, usilování o důvěryhodnost, pravdomluvnost 

a morální kvality, schopnost objektivně hodnotit své chování a přijímat za něj důsledky. 

Výchova k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování – ovládání negativních         

citových reakcí, vypořádat se se stresem, překonávat náročné životní situace, vyrovnávat se            

s nedostatky a neúspěchy – nacvičujeme pomocí hry.  

 

Schopnost najít své místo ve skupině a společnosti – posilování pozitivního myšlení,            

objektivní hodnocení činnosti každého člena. 

Formování životních postojů – úcta k ověřeným hodnotám, porozumění, tolerance a          

schopnosti i ochota pomoci vytvoření vlastního sebevědomí a posilování schopnosti          

nepodléhat cizím negativním vlivům. 

Prevence sociálně patologických jevů ohrožujících děti ve školách a školských zařízeních je            

formulována v plánované činnosti: 

▪ Drogové závislosti, alkoholismus, kouření 

▪ Delikvence 

▪ Virtuální drogy (počítače, televize a video) 

▪ Patologické hráčství (gamblerství) 

▪ Záškoláctví 

▪ Šikanování, vandalismus a jiné formy násilného chování 

▪ Xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus 



Cílem výchovně vzdělávací činnosti je vést žáka k přiměřené fyzické, psychické i sociální            

samostatnosti. Rozvíjet základy pro jeho další rozvoj a učení, zdravé sebevědomí,           

sebejistotu, základy pro schopnost jednat v duchu lidských a estetických hodnot. Vést žáka            

k používání otevřené komunikace a spolupráce. Harmonický rozvoj osobnosti s důrazem na           

mravní a duchovní hodnoty, jejich další uplatnění v osobním i občanském životě. K dalším              

cílů patří pochopení a uplatňování zásad demokracie, základních lidských práv a smysl pro             

sociální soudržnost, vytváření základních pracovních návyků, utváření vědomí národní a          

státní příslušnosti, respektování etnických, národnostních a kulturních rozdílů, získání a          

uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně a o ochraně vlastního zdraví. Při              

naplňování těchto cílů zohledňujeme věkové a individuální zvláštnosti dětí, jako metody           

preferujeme hru, navozování modelových situací a využívání spontánní zvídavosti dětí.  

 

Rizika, která ovlivňují a narušují výchovně vzdělávací činnost: 

-časová rozdílnost při nástupu žáků do ŠD po vyučování  

-účast v mimoškolních zájmových útvarech, střídání přítomnosti dětí na činnostech 

-rozdílné odchody dětí domů a osobní předávání dětí rodičům 

-velký věkový rozdíl  dětí v družině (6-11) 

- velký počet dětí na jednoho vychovatele 

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 

 

Kompetence školní družiny 



● 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 

 

Délka a časový plán vzdělávání školní družiny:  

Vzdělávání v ŠD je sestaveno na dobu jednoho vzdělávacího cyklu - cca5 let–pro žáky I.               

stupně základní školy. Vzhledem proměnlivosti provozních podmínek v jednotlivých školních          

rocích je časový plán stanoven pouze rámcově. Konkrétní program ŠD je vypracován do             

ročních plánů. Výhodou vytvoření tohoto programu pro celý vzdělávací cyklus je jeho            

operativnost, možnost reagovat na měnící se podmínky, propojování a přesouvání témat a            

realizace projektů během dlouhodobé docházky účastníků do školského zařízení. 

 

Formy vzdělávání školní družiny:  

Vzdělávání probíhá ve formě pravidelné činnosti, příležitostné činnosti a součástí je rovněž            

otevřená nabídka spontánních činností.  

a) pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a probíhá v čase stanoveném             

řádem ŠD.  



b) příležitostná činnost spočívá v návštěvách akcí organizováním celodružinových akcí          

– sportovních, vědomostních či akcí navazujících na projekty školy.  

c) otevřená nabídka spontánních činností využívá hraček a her, které jsou k dispozici             

ve ŠD, možnosti práce s různými materiály, četba, poslech písniček a pohádek.  

 

Pravidelná činnost – vyplývá z týdenní skladby zaměstnání. Rozvíjí osobnost žáka, jeho           

schopnosti a pohybové dovednosti, poznání. Zahrnuje i práci v zájmových útvarech. 

Příležitostné akce – přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení. Jsou to např. besídky,            

slavnosti, víkendové akce, soutěže apod. Někdy jsou určeny i rodičům. 

Spontánní aktivity – zahrnují volné hry dětí při klidových činnostech, na vycházce, po obědě 

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují po obědě,             

popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dle potřeby i během dne. Mezi klidové               

odpočinkové činnosti patří klid na koberci, na lůžku, klidové hry, poslechové činnosti apod.,             

jejichž náplň plní psychohygienické poslání. Činnosti, kde převažuje aktivní odpočinek-          

závodivé a pohybové hry při pobytu venku –kompenzují jednostrannou zátěž během           

školního vyučování. 

Příprava na vyučování – nespočívá jen ve vypracování domácích úkolů, ale patří sem i              

didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, kterými upevňujeme a rozšiřujeme           

poznatky dětí získané ve školním vyučování. Po domluvě s rodiči a třídní učitelkou si někteří              

žáci ve školní družině vypracovávají domácí úkoly. Vychovatelka zajistí žákům odpovídající           

klidné prostředí. Tato činnost je zařazována až po relaxačních a odpočinkových činnostech,            

ne však před 15:00 hod. 

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu školní družiny: 

(přímá návaznost na ŠVP ZŠ a MŠ Lovčice)  

 

Vzdělávací program ŠD se zaměřuje na oblasti, které s ohledem na věkovou strukturu dětí a               

podmínky ŠD může dále rozvíjet a přímo navazuje na vzdělávací program naší školy. Proto              

při aktivitách ŠD pěstujeme u dětí vztah k místu, kde žijí, a k lidem, se kterými se setkávají,                  

pravidelně využíváme školní zahradu pro hry a sportovní aktivity a příležitostně chodíme do             



okolní přírody a využíváme i hřiště mimo školní areál.  

 

Obsah vzdělávání, vzdělávací oblasti  

OTEVŘENOST * TRADICE  * EKOLOGIE  

Z motivačního názvu školního vzdělávacího programu je možné usuzovat na zaměření školy.  

 

Otevřenost všem dětem rodičům a veřejnosti –a to obsahem vzdělávání, demokratickými           

principy, respektování žákovy osobnosti, diferencovaným přístupem, vztahy ve škole,         

širokou nabídkou aktivit, schopnost svobodné a tvůrčí činnosti, samostatného myšlení a           

odpovědnosti za své chování.  

 

Ekologie– spřízněnost s přírodou a jejím i zákon, chápání globálních vztahů, soulad s obecně             

uznávanými životními a mravními hodnotami.  

 

Tradici lze vyložit ve dvou rovinách– jednak tradice ve smyslu tradičního postavení školy             

v obci jako jediného kulturního centra obce. Druhá rovina pojmu tradice je u nás chápána              

jako návrat a poznání tradičního života našich předků– návrat k čistotě a jednoduchosti            

života v minulosti.  

 

Družinové každoročně opakované akce  

● družina chystá výzdobu pro podzimní zahradní slavnost 

● podzimní hrabání listí a úklid zahrady, táborák 

● jarmark- družinový stánek 

● návštěva Kojeneckého ústavu v Kyjově – předání peněz a finančního daru 

● masky na karneval 

● stavba sněhuláků a zvířátek ze sněhu, sáňkování, bruslení na rybníku 

● šperkařská dílna pro maminky 

● tradiční pomlázková dílna- pleteme holky i kluci 

● úklid lesa a kolem rybníku- sběr odpadků 

● pálení čarodějnice 



● výroba dárků pro MŠ k zápisu 

● sladký závěr roku – koupání a nanuky 

 

Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení 

 

Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni družiny a oddělení. Provádí je vedoucí             

vychovatelka. Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího         

procesu, hodnotíme, nakolik jsou naplňovány naše výchovně vzdělávací cíle. Sledujeme          

individuální rozvoj žáků, jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. 

 

Hodnocení 

Hodnocení našich aktivit provádíme po skončení, nebo i v průběhu. Zamýšlíme se nad tím,             

zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly sledovány. Podle získaných              

výsledků můžeme plánovat další akce , upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty,            

hledat nové prostředky činnosti. 

 

Hodnocení směrem k dětem školní družiny provádíme pouze slovně – hodnotíme,          

individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má          

zvláštní význam i pro sebehodnocení žáka. S žákem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným            

způsobem hovoříme. 

 

 

  

   


