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Školní vzdělávací program 
 
IZO školní družiny: 119 500 809 
 
 
 
Školní družina při ZŠ Bruntál, Okružní 38, příspěvková  organizace 
 
www.zsbrok.cz                                
                  
 
Školní družina  

I. oddělení    vychovatelka              Pavlína Škárková      tel. 554 231 190 
II. oddělení    vychovatelka              Bc. Věra Kolková       tel. 733 537 909               
III. oddělení    vychovatelka              Zdeňka Lukeštíková   tel. 554 231 189 
IV. oddělení    vychovatelka              Iveta Kašpaříková      tel. 554 231 186 

 
 
Motto :                                                                      
 
„Ať je venku léto nebo zima, v družince je vždycky prima…“ 
 
 

 

http://www.zsbrok.cz/
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Charakteristika ŠD 
 
Naši ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1.- 4. ročníků ZŠ. Přednost mají žáci nižších ročníků a  
žáci dojíždějící. Kapacita školní družiny je 120 žáků. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitel školy. 
Na škole pracují 4 oddělení ŠD. Tři jsou umístěny v suterénu školy a jsou dostatečně prostorná, 
čtvrté oddělení je v malém a hlučném prostoru naproti šatnám. Dále využíváme k činnostem 
dvě tělocvičny a školní hřiště.  
V rámci ŠD pracují tři kroužky : hudebně dramatický pod vedením p. vych. Škárkové,  zdravotní 
kroužek pod vedením p. vych. Lukeštíkové a kroužek aerobiku pod vedením p. vych. Kolkové. 
Vybavení školní družiny je na dobré úrovni. Vedení školy akceptuje naše reálné požadavky. 
Podílíme se na výzdobě školy a na propagaci akcí ŠD na webových stránkách ZŠ a ve školním 
časopise „Čtverka“. 
 
   
Program výchovy a vzdělávání – obsah a formy vzdělávání 
 
Vyhláška o zájmovém vzdělávání stanovuje náplň práce školních družin. 
 
Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované 
aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru, včetně práce zájmových útvarů. 
 
Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty do týdenní 
skladby činností. Jedná se o výlety, vycházky, slavnosti., besídky, divadelní představení atd.  
 
Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu 
venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině. 
 
Odpočinkové činnosti jsou klidové činnosti a aktivní odpočinek - rekreační činnosti. ŠD je 
umožňuje. 
 
Příprava na vyučování nespočívá jen ve vypracovávání domácích úkolů, ale zahrnujeme do ní 
didaktické, hry, tématické vycházky a další činnosti, jimiž upevňujeme a rozšiřujeme poznatky, 
které žáci získali ve školním vyučování. ŠD ji umožňuje. 
 
Do průběžné činnosti zahrnujeme po domluvě s učiteli, případně rodiči přípravu na vyučování, 
spontánní aktivity a odpočinkové činnosti a jiné činnosti, které děláme průběžně. 
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Člověk a jeho svět. 
Je uspořádán do 5 ti tématických okruhů: 
 
 (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody a Člověk a jeho zdraví) 
 
Je určen dětem 1. až 4.třídy 
Je tvořen dle polohy a podmínek školy a školní družiny 
 
ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku doplnit nebo upravit. 
 
 
Cíle a kompetence 
 
Vychází z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst. 2 Školského zákona č.564/2004 Sb., 
 a ŠVP naší ZŠ 
 
Naše cíle vzdělávání jsou: 
 
… Vytvářet  nestresující prostředí 
… Rozvíjet u dětí kamarádství, prožívat radostné chvíle a bezpečí  
… Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření        
… Vést děti k práci, pořádku, k úctě k dospělým a kamarádům 
… Vyžadovat od dětí slušné chování 
… Vést děti k čistotě a k ochraně a tvorbě životního prostředí 
… Přitažlivou formou uskutečňovat zájmové činnosti 
… Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinkovou a rekreační činnost 
… Spolupracovat s učiteli a napomáhat jim, aby děti získaly potřebné  
     kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní, sociální 
     a personální, občanské a pracovní 
… Propagovat práci dětí na webových stránkách školy a ve školním 
     časopise a především při výzdobě školy a školní družiny 
… Spolupráce s rodiči při řešení vzniklých výchovných problémů  

kompetence k učení 

o žák pochopí nutnost přípravy na vyučování 
o aktivně se účastní didaktických her a výukových programů na PC 
o v rámci sebevzdělávání samostatně čte a třídí informace, používá encyklopedie a 

internet 
o naučí žáky orientovat se ve světě informací 
o vybírá a využívá vhodné metody a způsoby práce 
o učí posoudit a zhodnotit svůj výkon  
o zúčastní se různých soutěží a olympiád 
o podporuje u žáka rozvoj logického myšlení 
o zdokonaluje grafický projev 
o vede žáky k poznání podstaty zdraví i příčin nemoci 
o vede k upevňování preventivního zdraví 
o nabízí žákům řadu aktivačních metod ( besedy, vycházky, exkurze) 
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kompetence k řešení problémů 

o učí žáky pracovat s odbornou literaturou 
o vede k rozvoji tvořivosti při řešení problémů 
o vede žáky k vnímání nejrůznějších problémových situací 
o rozvíjí schopnost hledat, navrhovat a používat další metody, informace a zdroje 
o klade důraz na aplikaci poznatků v praxi 
o vede žáky k promýšlení pracovních postupů při praktických cvičeních 

kompetence komunikativní 

o žák je schopen vyjádřit své myšlenky, poznatky, názory v souvislém ústním projevu 
o naslouchá ostatním spolužákům a pedagogům a zapojuje se do diskuze 
o spolupracuje s ostatními lidmi a spolupracuje v týmu 
o využívá správný technologický postup při práci 
o využívá informační zdroje k získání nových poznatků 
o je schopen mluvit na veřejnosti, mít slovní zásobu 

kompetence sociální a personální 

o podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině 
o navazuje a udržuje kontakty 
o přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 

pomoc nebo o ni požádá  
o vhodně komunikuje se spolužáky 
o respektuje názory druhých 
o hodnotí svoji práci i práci ostatních 
o dokáže si naplánovat a rozdělit práci 

kompetence občanské 

o respektuje přesvědčení druhých lidí 
o je schopen se vcítit do situace druhých 
o uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí 
o je si vědom svých práv a povinnosti /seznámení s řádem ZŠ a ŠD / 
o rozhoduje se podle dané situace 
o poskytne podle svých možností účinnou pomoc 
o chrání a podílí se na kulturním a historickém dědictví a aktivně se zapojuje do 

kulturního života  
o chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy  

kompetence pracovní 

o používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 
o dodržuje vymezená pravidla 
o pracuje kvalitně s výhledem nejen na funkčnost i citový výsledek výrobku 
o využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na povolání 
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 Časový plán ŠD 
 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT: 
 
1.Místo, kde žijeme 
 

Pravidelná činnost                        průběžná                                  příležitostná  

Vycházky do okolí,orientace,               Obec 

poznávání ulic,památek,                obecní úřad a důležitá místa        tématické vycházky  
bezpečná cesta do školy,               v obci(obchody,pošta, zdrav.       do okolí ( náměstí,zámek, 
pravidla chování na                        středisko, knihovna …)                Uhlíř.,vrch, knihovna … 
komunikacích v obci                       Náš domov- časopis                    Soutěž o městě 
                                                       Mapa města –orientace               Dopravní soutěž 
Četba pověstí z regionu                 Škola                                            Kolektivní výtvarné dílo 
Prohlubování znalosti místa           bezpečná cesta do školy             např.naše škola, město 
(názvy ulic,místní památky),           prostředí školy (estetika,             Prohlídka prostor školy 
změny v okolí                                 čistota  a výzdoba školy              (zvláště 1.třídy) 
Sledování web.stránek ZŠ                                                                  Psaní do škol.časopisu 
                                                                                                            Návštěva jiné školy 
 
Čistota ve školní družině               Domov                                                                   
a v okolí školy                               význam slov, vlastní zážitky          Kresby: moje rodina, 
                                                      Můj dům - můj hrad                      můj dům 
 
 
2.Lidé kolem nás 
 
Osvojování a dodržování               Rodina                                           Cestování v dopravních 
základů společenského                 Úcta k rodičům,starým lidem,         prostředcích, 
chování( zdravení,úcta                  sobě samým, fotografie                  Přehlídka talentů. 
ke starším,stolování)                     (jak rostu, moje rodina),                  Divadelní představení 
Vytváření kladného vztahu            výroba dárků pro blízké                  Výstavky ve ŠD 
ke spolužákům,pozitivního            Škola                                               Výroba dárečků  
klimatu v oddělení (učit se             Úcta ke každému povolání-            pro budoucí žáky 1.tř. 
naslouchat,vycházet spolu            pozorování různých zaměstnání     Malování na chodníku 
bez násilí)                                      Čím budu - kresba,vyprávění 
Dodržování řádů ZŠ, ŠD, ŠJ         Námětové hry, kvízy, rozvíjení       Vybíjená se ŠD Cihelní 
Kolektivní, míčové, stolní               jemné motoriky                               Turnaj ve stolním tenise 
a společenské hry, vytváření         Vztah k handicapovaným          
dobrých vztahů mezi                      dětem – vyprávění, sociální           Skákání přes švihadlo 
kamarády, pomoc, empatie            a komunikační hry  
Moje práva a povinnosti                 Prevence                         
                                                       Besedy, spontánní rozhovory 
                                                       (modelové situace – opatrnost 
                                                       při styku s neznámými lidmi, 
                                                       správné řešení konfliktních 
                                                       situací) 
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3.Lidé a čas 
 
 
Pravidelná činnost                         průběžná                                      příležitostná 
 
Dodržování denního režimu            Hodiny                                           Lidové tradice -Vánoce, 
(návyky na pravidelnou                   Soutěže - měření stopkami           Velikonoce 
činnost)                                            Sledování odchodů domů             My se čerta nebojíme 
Dodržování týdenní skladby            a do kroužků                                 Vánoční nadílka 
Využití volného času,úcta                Vývoj lidského života,                    Kouzlo Vánoc, 
k času a k činnostem - přesuny        dětství, dospělost, stáří                 prožitky, kresby …                                                                         
bez zbytečných časových ztrát        ( modelové situace)                       Čarodějnice 
                                                              
            
 
Soutěže, sportovní hry                                                                            Překážková dráha          
Orientace v čase – minulost,            Historie a pokrok                           Bruntál dříve a nyní 
přítomnost, budoucnost                    (technická zařízení                       (práce s knihou) 
Pozorování ročních období,              rádio, televize, počítač,                Co vím o zámku 
Rozčlenění roku na čtvrtletí,             mobil)   
pololetí, měsíce, dny …                    Zvyky a tradice – význam             Advent – zdobení  
                                                          (Masopust, lidové pranostiky,       vánočního stromečku 
                                                          přísloví,koledy, pověry                 Zimní výstava 
                                                          o nadpřirozených bytostech, 
 DVD pohádky, počít.hry                   četba, ilustrace) 
 
 
 
 
4. Rozmanitost přírody 
 
Pravidelná činnost                         průběžná                                        příležitostná 
 
Četba,využití dětské                         Prohlubování znalostí                     Orientační běh  
literatury s přírodní                           o přírodě                                          v přírodě 
tématikou                                         Hry v přírodě (např.                         Stopovaná 
Vycházky do přírody,                       Přírodovědná sazka)                       Třídění odpadu 
pozorování změn                             Junior kvíz                                       Výlety do blízkého  
podle ročních období                        práce s encyklopediemi,                 okolí např. Razová, 
Péče o pokojové rostliny                  pozorování změn  např.                   Nová Pláň, Mezina 
Ekologická výchova                          bouřka, mlha,náledí                        Jarní výstava 
třídění odpadu ,šetření                     Poznávání živočichů                        Vycházka na pole                            
vodou, el. energii                              a rostlin                                            nebo hřiště: Drakiáda 
Filmy s přírodní tématikou                Estetická výchova           
                                                         práce s přírodninami                        Výzdoba ŠD 
Povídání o domácích 
mazlíčcích, kresby 
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5.Člověk a jeho zdraví 
 
Pravidelná činnost                           průběžná                                        příležitostná 
 
Základní hygienické návyky              První pomoc                                    Ukázky typových  
sebe obsluhy, pořádek,                      prevence úrazů, důležitá                typových poranění 
stolování, šetření majetku,                telefonní čísla, ošetření                    
odstraňování hluku, větrání               drobných poranění                           
                                                          Zdravá výživa – její výhody              Poznávání léčivek  
Odpočinek, relaxace,                         Blízkost lesa – klíšťata,                   na vycházce, na 
harmonizace nervové                        Zdravý životní styl                            Zdravotní soutěž   
soustavy                                            sociálně patologické jevy                „Mladý zdravotník“ 
DVD pohádky                                    (kouření,alkohol, drogy) 
Pohybově hry, využití                        Oblékání podle ročních období 
sportovního nářadí                            Sebevzdělávání a komunikace                                                                                        
Základy společenského                     využití časopisů, doplňovačky,        Četba „Čtverky“ 
Chování – zdravení,                          didaktické hry, rozvíjení slovní         Návštěvy školní 
požádání, poděkování,                      zásoby, příprava na vyučování        knihovny 
oslovení                                             vyprávění, básničky,  
Bezpečnost na silnicích                     jazykolamy, smyslové hry 
-dobře viditelné oblečení                   Esteticko výchovná činnost                                                        
                                                           rozvoj jemné motoriky, 
                                                           bezpečnost při práci a čistota 
 
 
 
Vychovatelky si tento plán rozpracují na podmínky svého oddělení.   
 
 
 
Ekonomické, materiální a personální podmínky 
 
Ekonomické: 
 
Poplatek za školní družinu činí 90,- Kč, o zvýšení rozhoduje ředitel školy. Platba je vybírána 
hotovostně vychovatelkami ŠD a to 15., případně 20. dne v měsíci. Finanční prostředky jsou 
použity z velké části na nákup spotřebního materiálu, didaktických her, hraček  
a dalšího zlepšení vybavenosti oddělení družin. 
  
 
 
 
  
Materiální: 
 
Prostory ŠD tvoří 4 samostatné místnosti různých rozměrů. Vybavenost oddělení je na dobré 
úrovni. Dětem je zajištěn pitný režim. Prostory ŠD jsou bezpečné. ŠD využívá tělocvičny a 
školní hřiště. 
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Personální: 
 
Ve ŠD pracují celkem 4 vychovatelky, tři splňují požadované vzdělání pro ŠD a čtvrtá si 
vzdělání doplňuje. 
Vychovatelky se každoročně podílí na přípravě některých školních akcí ( výlety, doprovod na 
soutěže …) 
Vychovatelky se zúčastňují dalšího vzdělávání a využívají samostudium k vlastnímu rozvoji 
pedagogické činnosti pro ŠD. 
V případě onemocnění učitele jsou vychovatelky schopny jej zastoupit v době vyučování. 
 
 
 
Hygiena a bezpečnost ve ŠD 
 
Jednotlivá oddělení  ŠD mají v daný okamžik 30 dětí. Oddělení využívají k odpočinkové činnosti 
koberce a k pracovním činnostem, stolním hrám apod. stoly, které si mohou libovolně, 
netradičně uspořádat. 
Oddělení jsou vybaveny umývadly a zářivkovým osvětlením.  
Koberce jsou pravidelně vysávány a PVC myté mokrou cestou, místnosti jsou pravidelně 
větrány okny.  
Sociální zařízení  jsou u třech oddělení v jejich blízkosti. Pro 4. oddělení je sociální zařízení 
poměrně dosti vzdálené. 
Pitný režim je zajištěn. 
Děti využívají uzamykatelné šatny svých tříd. 
Do  třech oddělení je zaveden telefon na odemykání venkovních dveří. 
Vzhledem k velmi časnému začátku provozu ŠD (6:00 hod) se děti mohou při ranní docházce 
nasnídat u určených stolů. Obědvají ve školní jídelně. Při obědech vychovatelky dbají  na 
správné stravovací návyky.  
V týdenní skladbě oddělení je vymezena doba na odpolední svačinu. 
Žáky si vyzvedávají po vyučování vychovatelky  na určeném místě u tříd. Starší děti mohou přijít 
do družiny samy nebo v doprovodu vyučujícího poslední hodiny. Z ranní družiny vychovatelky  
děti odvádějí, starší děti mohou jít do tříd samy. 
Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a chování v ZŠ, ŠD, na školním 
hřišti, při společných vycházkách, akcích, prázdninách. Záznamy se vedou ve výchovně 
vzdělávacím přehledu. 
 
 
Úrazy jsou zapisovány ihned po úraze do Knihy úrazů a rodiče jsou bezprostředně informováni. 
Žáci jsou opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti. Lékárnička pro ŠD je umístěna ve 2. 
oddělení a u kanceláře zástupkyně. Telefonní čísla rodičů jsou v zápisních lístcích a ve VVP.  
Všechny vychovatelky mají základní znalosti z poskytování první pomoci a jsou seznámeny se 
zdravotním stavem dětí (viz.zápisní lístky). 
Všechny vychovatelky spolupracují s rodiči a tř. učiteli a bezprostředně reagují na výchovné, 
zdravotní a jiné problémy. 
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Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 
Zájmové vzdělávání nabízí prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je 
k nim přistupováno individuálně, podle potřeb žáka. Je využíváno spolupráce nejen s rodiči, ale 
i s výchovnou poradkyní školy, případně pedagogicko - psychologickou poradnou. 
Podmínky jsou vytvářeny i pro rozvoj mimořádně nadaných žáků a to formou zájmových útvarů 
a individuálním přístupem. 
 
 
Školní vzdělávací program školní družiny je součástí ŠVP ZŠ Bruntál, Okružní 38, 
příspěvková organizace. 


