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Základní škola 

 
Naše škola byla slavnostně otevřena 1. 9. 1977 jako 27 třídní. Dlouhou dobu byla největší a 

nejmodernější školou na okrese. Ve svých počátcích měla i víc jak 1100 ţáků ve 34 třídách. V 

té době se vyučovalo nejen v kmenových třídách, ale i v odborných učebnách a ve školní 

druţině. Postupně počet ţáků klesal aţ k současnému stavu 640 ţáků ve 25 třídách. Obdobně 

se měnil i počet oddělení školní druţiny. Nejvíce bylo 10 oddělení a 2 oddělení školního 

klubu. V současné době má ŠD  8 oddělení s 220 ţáky.  

 

Školní druţina 

 

V budově školy se nachází školní druţina. Ve školní druţině pracuje sedm vychovatelů, 

v sedmi odděleních. Celková kapacita školní druţiny je 240 ţáků. 

Školní druţina je školské zařízení, poskytující zájmové vzdělávání pro přihlášené účastníky 

podle vlastního vzdělávacího programu.  

 

Školní druţina poskytuje výchovně vzdělávací, rekreační a zájmovou činnost, v době mimo 

vyučování. Školní druţina umoţňuje účastníkům také přípravu na vyučování. 

Zájmové činnosti jsou uskutečňovány v rámci programu a činnosti oddělení, jako řízená 

kolektivní a individuální činnost, či jako spontánní aktivita. Zájmové činnosti jsou 

organizovány také v zájmových útvarech, které vedou vychovatelky. 

 

Charakteristika 
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Školní druţina je určena především pro ţáky 1. stupně základní školy, přihlášené k pravidelné 

denní docházce. ŠD v rámci své běţné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby, zřizuje i 

zájmové krouţky, jejichţ členové mohou být i účastníci, kteří nejsou přihlášeni do školní 

druţiny k pravidelné docházce.  

 

ŠD má zaveden ranní provoz od 6.30 – 7.50 hodin.  

Odpolední provoz probíhá v jednotlivých odděleních od 11.40 – 17.00 hodin. 

 

Školní druţina vyuţívá vlastní prostory, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají 

potřebám dětí mladšího školního věku.  Vlastní prostory jsou členité, umoţňují příleţitost 

k odpočinku, k samostatné intelektuální aktivitě i k různým zájmovým činnostem i ke hrám. 

Do vybavení školní druţiny patří stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, dětské časopisy, 

knihy, jednoduché hudební nástroje. 

Činnost školní druţiny je prezentována v rámci školy i mimo ni, například na veřejně 

přístupných výstavkách, při veřejných vystoupeních, soutěţích apod. 

Obohacením výchovně vzdělávacího programu ŠD je vyuţívání výpočetní techniky. Počítače 

ve školní druţině jsou vyuţívány k rozšiřování či prohlubování znalosti ţáků, k didaktickým 

nebo logickým hrám, rozvíjejícím postřeh a myšlení. 

Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost účastníka. Umoţňují dětem nejen seberealizaci,  

ale i kompenzaci, a další rozvoj pohybových dovedností i poznání. Zájmové činnosti jsou 

řazeny jako součásti činností oddělení, jako řízená kolektivní činnost nebo individuální, či 

jako spontánní aktivita.  Zájmové činnosti jsou organizovány také v zájmových útvarech, 

které vedou vychovatelé. 
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Charakteristika 

Identifikační údaje 

Popis ekonomických podmínek 

Vazba na ŠVP školy(zaměření 

školy, projekty, spolupráce)  

Konkrétní cíle vzdělávání 

Bezpečnost a ochrana a zdraví při práci 

Táborová činnost a další 

obdobná činnost 
Činnosti 

vzdělávání 

Příležitostná zájmová, 

výchovná, rekreační nebo 

vzdělávací činnost včetně 

možnosti přípravy na 

vyučování 

 

Školní druţina při ZŠ Dr. Horáka 24, Prostějov 

Struktura školního vzdělávacího programu školní 

druţiny 

Pravidelná zájmová, 

výchovná, rekreační nebo 

vzdělávací činnost včetně 

možnosti přípravy na 

vyučování  

Délka a časový plán vzdělávání Celoroční hry 

Osvětová činnost včetně 

shromažďování a poskytování 

informací pro děti, žáky a 

studenty, popřípadě i další osoby 

a činnosti vedoucí k prevenci 

rizikového chování a výchovu k 

dobrovolnictví 

Individuální práce, zejména vytvářením podmínek pro 

rozvoj a nadání dětí, žáků a studentů 

Vzdělávací programy navazující na rámcové vzdělávací programy škol 

Popis materiálních podmínek 

Popis personálních podmínek 

Využití otevřené nabídky spontánních činností 

Formy 

vzdělávání 

Pravidelná 

denní 

docházka 

Pravidelná 

docházka 

Nepravidelná 

docházka 

Příležitostná 

docházka 
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Podmínky vzdělávání žáků  

se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Vzdělávání osob, které k naplnění svých vzdělávacích 

moţností nebo k uplatnění nebo uţívání svých práv na 
rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí 

podpůrných opatření 
 

Umění a kultura 
Hudební činnosti Literárně – 

dramatické 

činnosti 

Výtvarné činnosti 

Člověk a jeho 

svět 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Matematika a 

její aplikace 

Vzdělávací obsah 

Autoevaluace 

Místo, kde ţijeme Lidé a čas 

 

Člověk a jeho 

zdraví 

Lidé kolem nás 

Rozmanitosti 

přírody 

Člověk a svět 

práce 

Člověk a zdraví 

Pracovní činnosti 

Tělovýchovné činnosti 

Komunikační a 

slohové činnosti 

Literární a jazyková 

výchova, činnosti 

spojené s literárním 

textem 

Podmínky přijímání uchazečů  

a podmínky průběhu  
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 Vyzkoušet si netradiční formy a metody při činnosti 

 Rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii 

 Podporovat a prohlubovat individuální schopnosti a dovednosti - intelektové, 

osobnostní, pohybové atd. 

 Motivovat k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry 

 Podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností 

 Motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti 

 Zvládnout herní situace, vyuţit volný čas efektivním způsobem 

 Osvojit pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti  

 Rozvíjet schopnost vhodně kombinovat barvy 

 Vytvářet nové pracovní návyky  

 Prohlubovat zkušenosti při práci s dostupným materiálem 

 Zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce 

 Rozvíjet všestranně rozvinutou osobnost 

 Vést ke zdravému ţivotnímu stylu 

 

 

Při realizaci cílů vyuţíváme především interaktivní metody a praktické činnosti. Potřebné 

informace, které mohou účastníci vyuţít, získávají prostřednictvím výkladu, pracovních listů 

a názorných ukázek. Velký důraz klademe na praktické zvládnutí jednotlivých činností. 

 

Průřezová témata 

Osobnostní a sociální výchova  

Rozvoj dovedností pro kooperaci, učení, cvičení smyslového vnímání, pozornosti  

a soustředění, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity, tvořivost v mezilidských vztazích 

 

 

Environmentální výchova  

Vytváření vztahů člověka k ţivotnímu prostředí, pochopení vlastní odpovědnosti ve vztazích 

k prostředí, zaměření na hodnotovou orientaci ţáků 

 

 

Mediální výchova 

Tvorba a stavba mediálních sdělení – sestavování příspěvků, uspořádání zpráv, výběr sdělení 

v časopise 

Práce v realizačním týmu – redakce školního časopisu 

  

Konkrétní cíle vzdělávání 
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Očekávané výstupy 

Účastník zájmového vzdělávání: 

 

 Řeší úkoly, při kterých vyuţije znalosti z více předmětů 

 Samostatně zkouší vlastní postupy, nápady a metody 

 Prokazuje základní tvořivé dovednosti - je tvořivý, nápaditý, originální  

 Uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném projevu 

 Navazuje na myšlenky druhých 

 Organizuje a řídí vlastní učení, vyhledává potřebné informace, které potom vyuţívá 

v procesu učení 

 Vnímá citlivě okolní skutečnosti, dává věci do souvislosti 

 Přijímá a plní odpovědně svěřené úkoly 

 Účastní se diskusí a vyjadřuje vlastní názor 

 Prakticky zvládá nové tvůrčí postupy 

 Prezentuje výsledky své práce 

 Aplikuje naučené, při vlastní domácí tvorbě 

 Hodnotí vlastní práci podle jasných kritérií 

 Vnímá estetické cítění, které je vázáno dějem a obsahem textu 

 Vyuţívá prakticky ve vlastní tvořivé činnosti základní poznatky o výtvarných 

výrazových prostředcích, kombinuje barvy podle základních pravidel 

 Dává věci do souvislostí 

 Pracuje tvořivě s literárním textem, vytváří vlastní literární text 

 Provádí činnosti vyţadující jemnou motoriku rukou, jednoduchými postupy vytváří 

různé předměty 

 Spolupracuje ve skupině se svými kamarády 

 Zvládne a dodrţuje určená pravidla při všech uvedených činnostech 

 Dodrţuje zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany při činnostech a hrách 

 Vyuţívá při činnostech vlastní pohybové dovednostmi 

 Chápe, ţe hra přináší radost a příjemné záţitky 

 Vyhledává potřebné informace - 

 Uplatňuje zásady bezpečnosti pro konkrétní prostor při práci i pohybových činnostech  

 Účastní se diskusí ke konkrétnímu tématu, vyjadřuje své dojmy a proţitky 

 Prezentuje výsledky své práce sám nebo ve skupině podle kritérií, které pomáhal 

vytvářet a kterým rozumí 

 Propojuje a vyuţívá jiţ dříve získané poznatky, orientuje se v základních aktivitách 

 Vytváří si pozitivní představu o sobě samém 

 Vyuţívá znalosti a zkušenosti získané v různých vzdělávacích oblastech v zájmu  
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Klíčové kompetence 

Činnosti školní druţiny přispívají u účastníků ZV  k utváření těchto klíčových kompetencí:  

 

Kompetence k učení 

 

 

 

Vyuţívá získané poznatky; podílí se na plánování, řízení  

a organizování vlastního učení; posuzuje výsledky své práce, 

oceňuje vlastní pokrok; rozvrhne si čas na samotnou práci 

 

Kompetence k řešení 

problémů  

 

Rozpozná a pochopí problém; přemýšlí o nesrovnalostech a jejich 

příčinách; promyslí a naplánuje jejich způsob řešení  

 

Kompetence 

komunikativní 

 

 

 

 

 

 

  

Vyjadřuje vlastní pocity při jednotlivých proţitcích, 

účastní se diskusí; zkouší a vyhodnocuje, které způsoby práce mu 

vyhovují; vhodně reaguje a vyjadřuje vlastní názor; 

zpracovává jednoduché texty k danému tématu, vyuţívá získané 

komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných 

k plnohodnotnému souţití a kvalitní spolupráci se svými 

spoluţáky; průběţně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji 

pouţívá k dokonalejší komunikaci s okolím 

 

Kompetence sociální  

a personální 

 

 

 

 

 

 

 

Dodrţuje stanovená pravidla; podílí se na utváření příjemné 

atmosféry mezi kamarády a spoluţáky; přispívá k upevňování 

přátelských vztahů; probere vlastními slovy zadaný úkol; přijímá 

a plní odpovědně svěřené úkoly; podílí se na utváření příjemné 

atmosféry v týmu; 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 pracovní 

 

 

 

 

 

 

 

Dodrţuje vymezená pravidla, zásady bezpečnosti při hře; 

pracuje samostatně po zadání práce, má smysl pro povinnost  

při hře; k povinnostem přistupuje odpovědně, spoluvytváří 

pravidla společného souţití mezi vrstevníky; rozumí jejich smyslu 

a chápe potřebu je zachovávat, dokáţe si zorganizovat pracovní 

prostor a postup práce; práci dokončí, samostatně a tvořivě 

přemýšlí; prezentuje výsledky práce 
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Kompetence k řešení problémů 
 

Vychovatel  Účastník 

 Vede k porovnávání odborných názorů, 
informací a vlastních praktických zkušeností 

      motivuje k samostatnému řešení problémů 

 Zajímá se o nejrůznější problémové situace,  
             napomáhá a ověřuje prakticky správnost  
             řešení problémů          

 Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je 
schopen je obhájit 

 Koriguje chybná řešení problému, 
      vede k zamyšlení nad ostatními názory 

 Vyhledává informace k řešení problémů , 
využívá  získané vědomosti a dovednosti 
k objevování  různých variant řešení 

 

 Vnímá nejrůznější problémové situace 

 Přemýšlí o nesrovnalostech a jejich 
příčinách 

 Vyhledává informace vhodné k řešení  
             problémů  

 Kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí   

 Uvědomuje si zodpovědnost za svá  
             rozhodnutí  

 Samostatně řeší problémy, volí 
vhodné způsoby řešení 

 Rozlišuje správná a chybná řešené  
      a vymýšlí řešení nová   

 Respektuje přesvědčení druhých lidí      
 

Kompetence k učení 
 

Vychovatel  Účastník 

 Vede k plánování úkolů, postupů, 
      zařazuje metody, při kterých docházejí 
      k řešením a závěrům účastníci sami        

 Zajímá se o názory, přání a pocity žáků  

 Umožňuje jim realizovat vlastní nápady  
      a náměty 

 Zadává úkoly způsobem, který umožňuje 
       volbu různých postupů 

 Zajímá se o náměty, názory, zkušenosti, 
      připouští chyby 

 Motivuje k zamyšlení nad ostatními názory       

 Vede děti k samostatnému organizování  
             některých akcí mimo vyučování 

 

 Navrhuje různá řešení problémů úkolů 

 Samostatně zkoušejí své vlastní 
postupy a metody 

 Navazuje na myšlenky druhých 

 Učí se nejen spontánně, ale také 
vědomě, klade si otázky a hledá  

      na ně odpovědi 
 

Kompetence k účelnému vyuţití volného času 
 

Vychovatel  Účastník 

 Nabízí dostatek příležitostí k účelnému 
naplnění volného času 

 Motivuje k pestrým činnostem 

 Vytváří příležitosti k získávání dalších 
vědomostí a dovedností 

 Zajišťuje vzdělávací potřeby žáků 

 Sleduje jejich úspěšnost při činnostech 

 Umožňuje prezentovat výsledky práce 

 Zajímá se o názory, náměty a zkušenosti 
      žáků 

 Orientuje se v nabídce volno časových 
aktivit 

 Umí si vybrat vhodné zájmové činnosti 
dle vlastního výběru 

 Rozvíjí své schopnosti a praktické 
dovednosti na základě pestré nabídky 

      individuálních a skupinových činností 

 Využívá možnosti účelného trávení 
volného času 

 Prezentuje výsledky své práce  
na veřejnosti 
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Kompetence občanské 
 

Vychovatel  

 

 

 

 

 

Účastník 

 Vede k toleranci k přirozeným  odlišnostem 
spolužáků, jejich přednostem i 
nedostatkům 

 Vede k dodržování pravidel pro soužití  
       ve škole, ŠD, mezi chlapci a dívkami,  
       v rodině, v obci 

 Seznamuje žáky se společenskými 
normami, právy a povinnostmi        

 Učí účastníky porozumět základním 
principům, na nichž spočívají zákony 

 

 Respektuje požadavky na kvalitní 
životní prostředí 

 Rozhoduje se zodpovědně podle dané 
      situace, poskytuje dle svých možností 
      účinnou pomoc 
      Respektuje přesvědčení druhých, je  
      schopen vcítit se do situace ostatních  

 Projevuje pozitivní postoj k uměleckým 
dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, 
aktivně se zapojuje do kulturního dění   

      a sportovních aktivit      

Kompetence komunikativní 
 

Vychovatel  Účastník 

 Nabízí dostatek možností  k vhodné 
komunikaci na dané téma 

 Vede k formulování vlastních 

 názorů a vytváří prostor k možnostem 
ověřovat si některé praktické dovednosti  

      na základě mluveného projevu  

 Účastní se aktivně diskusí, respektuje 
názory druhých 

 

 Formuluje a vyjadřuje své myšlenky  
      a názory v logickém sledu, vyjadřuje  
      se výstižně souvisle a kultivovaně  
      v písemném i ústním projevu 

 Naslouchá slovům druhých lidí, snaží 
se jim porozumět, vhodně na ně 
reaguje a účinně se zapojuje do 
diskuse       
 

  

Kompetence sociální 
 

Vychovatel  Účastník 

 Zadává úkoly, při kterých mohou účastníci 
spolupracovat 

 Zadává skupinové úkoly způsobem, který 
vylučuje, aby jeden udělal práci za ostatní 

 Uskutečňuje aktivity, které lze realizovat 
ve skupinách, ve dvojicích nebo 
individuálně 

 

 Pracuje v heterogenních skupinách 

 rozděluje si ostatními mezi sebou úkoly 
a role, vzájemně se radí a spolupracuje 

 Umí naslouchat, navazuje na 
      myšlenky druhých, vede diskusi  
      k věci 

 Podílí se na vytváření příjemné 
atmosféry v týmu 



14 

 

 
  

Kompetence pracovní 

 

Vychovatel  Účastník 

 Vede k dodržování obecných  
      pravidel bezpečnosti včetně používání  
      ochranných pracovních prostředků 

 Vede ke správným způsobům  
      užití materiálu, nástrojů, vybavení, techniky 

 Vede účastníky k ochraně životního 
prostředí  

      a ochraně kulturních a společenských  
      hodnot   
 

 Dodržuje obecná pravidla 
bezpečnosti včetně používání 
ochranných pracovních prostředků 

 Využívá materiálu, nástrojů, 
vybavení, techniky 

 Ochraňuje životní prostředí, kulturní  
      a společenské hodnoty 
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Škola a školní druţina spolu neodmyslitelně souvisejí.  
 

Zaměření základní školy 

Zaměření základní školy, dlouhodobé projekty a spolupráce s partnery ovlivňují vzdělávací 

program ŠD. 

Výchovné a vzdělávací strategie jsou jedním z dominantních rysů školy a školského zařízení, 

určují hlavní směry jejího celkového přístupu k ţákům, jsou hlavním prostředkem dosahování 

zvolených cílů, mají zásadní vliv na utváření školního klimatu a motivace účastníků. Strategie 

pouţívané v zájmovém vzdělávání tyto školní strategie doplňují a rozvíjejí, protoţe škola a 

školské zařízení působí jako celek a udrţuje princip jednoty výchovného působení na ţáky.  
 

Vedení ke zdravému ţivotnímu stylu 

Na účastníky působí rodina, škola, okolí, ale i školní druţina. Ve ŠD převaţuje zájmová 

činnost, kde vychovatel vystupuje jako organizátor a koordinátor. Umoţňuje všem 

přihlášeným účastníkům zapojení podle jejich zájmu a zaměření do zájmových útvarů, pěstuje 

u nich pracovní návyky a dovednosti, reaguje na potřeby, zájmy a podnětné návrhy účastníků. 

Při plánování, realizaci a hodnocení výchovných záměrů vytváří předpoklady  

pro samostatnou činnost, pověřuje jednotlivce a skupiny přípravou a organizací 

jednotlivých činností a tím vytváří také podmínky pro rozvoj iniciativy a tvořivosti účastníků. 

Věnuje pozornost prostředí, ve kterém účastníci pracují, společně vyuţívají při dodrţení 

bezpečnostních předpisů prostory školy / tělocvičnu, cvičnou kuchyň, bazén, dílny, odborné 

pracovny/.  

 

Vychovává účastníky tak, aby byly samostatné a nezávislé ve společnosti, zodpovědní za 

svou osobu, své jednání, své zdraví, ohleduplní k ostatním.  

 

Psychohygiena – sociální dovednosti pro předcházení a zvládání stresu, hledání pomoci při 

problémech, mezilidské vztahy, komunikace, morální rozvoj dovedností při řešení problémů 

v mezilidských vztazích.                                                                                                

Hlavní pedagogický záměr bude orientovaný směrem k účastníkovi. Směřuje k tomu, aby 

účastníci získali dobré základy do ţivota a aby byly schopny s uspokojením zvládat další 

ţivotní a vzdělávací etapy. 

 

K formování ţivotních postojů patří:  

 

 Vytváření základů právního vědomí 

 Úcta, porozumění, tolerance 

 Vytvoření vlastního sebevědomí 

 Schopnost a ochota pomoci 

 Posilování schopností nepodléhat negativním vlivům 

 Prevence patologických vlivů 

 

Vazba na ŠVP školy 
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Zodpovědnost za svou osobu, své zdraví 

Účastníci se pomocí komunikativních kruhů seznamují s prevencí a moţnosti výskytu 

dětských nemocí a úrazů, společně s vychovatelem diskutují, jak nemocem a úrazům 

předcházet, jak se ochránit před přenosnými i nepřenosnými nemocemi. Seznamují se 

s moţnostmi lékařské péče, vyprávějí o návštěvě lékaře. 

Uvědomují si, ţe tělesné zdraví úzce souvisí s duševním zdravím. Dobrý duševní stav /pocit 

pohody/, je předpokladem pro dobrý stav tělesný a naopak. Nestačí jen dbát o vlastní hygienu 

a chránit se před úrazy a nemocemi. Nutná je ochrana nervové soustavy před jejich 

přetěţováním a poškozením.  

 

Sebepoznání 

Účastníci se seznamují s vývojem a proměnami vlastního těla, jak pečovat o svůj zevnějšek. 

Měl by vědět o moderních názorech na zdravý způsob ţivota. Zásady osobní, intimní, duševní 

hygieny, otuţování, prevenci významu pohybu na zdraví, vlivu ţivotních podmínek. 

 

Návyky osobní hygieny 

Účastníci si uvědomují, ţe osobní hygiena / pravidelné mytí, koupání, čištění zubů, stříhání 

nehtů, dodrţování intimní hygieny/, čistota oděvů je pro zdravý ţivotní styl velice důleţité. 

 

Správné stravovací návyky 

Účastníci se seznamují s potřebami správné ţivotosprávy pro udrţování lidského zdraví. 

Poznávají důleţitost vyrovnané stravy, (jíst vše s mírou, pravidelně, nepřejídat se). Veliký 

vliv na zdraví má správná skladba potravin, dodrţování pitného reţimu, potřebné vitamíny 

/ovoce, zelenina- nerostné látky, vlákniny/ . 

Potrava je pro naše tělo, jako pohonná látka. Dodává mu energii nutnou k činnosti. Aby 

správně tělo fungovalo, musíme mu ve správném poměru dodávat potřebné látky – cukry, 

tuky, bílkoviny, minerální soli, vitamíny. 

Bílkoviny patří k látkám potřebným pro stavbu těla / mléko, maso, máslo, mléčné výrobky/ 

Cukry a tuky pro hru nebo práci / těstoviny, brambory, rýţe, med/ 

 

Moţnosti, mezilidské vztahy 

Účastníci respektují ostatní, učí se s nimi jednat. Učí se být opatrní sami k sobě i k druhým, 

dokáţí ostatním prezentovat vlastní záliby, koníčky, práci, zábavu.   

 

Komunikace, přátelství 

Účastníci pomáhají slabším, nemocným a postiţeným dětem. Vědí, ţe kaţdý člen kolektivu je 

stejně důleţitý. Učí se vzájemné komunikaci, dokáţí ostatním poradit poslouţit, chápat, 

potěšit, rozdělit se a darovat.  

Důleţitá je přátelství i láska. Kdo je tvým přítelem, kamarádem? Ten, kdo je schopen pro tebe 

leccos obětovat, rozdělit se s tebou, je vţdy ochoten ti pomoci.  
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Ochrana ţivotního prostředí 

Ţivotní prostředí je vše, co nás obklopuje, lidé, věci, příroda. Vzájemně se ovlivňují. 

Účastnící se podílejí na pozitivních změnách prostředí, ve kterém tráví svůj volný čas a tím i 

způsob svého ţivota. Zapojují se do společensko-prospěšných činnosti zaměřených k tvorbě a 

ochraně ţivotního prostředí ve ŠD, v areálu školy, na dalších akcích. 

Přispívají ke zlepšení prostředí, udrţují čistotu, neodhazují odpadky, zlepšují vztahy mezi 

lidmi. Ochraňují přírodu kolem sebe. Učí se ji vnímat, uvědomují si, ţe vše ţivé na zemi je 

závislé na chování lidí. 

 

Negativa, která mohou ohrozit zdraví 

Návykové látky /drogy, cigarety, alkohol/ ovlivňují psychiku člověka, přivádějí je  

do stavu přechodného omámení. Výsledkem jsou silné bolesti hlavy, ztráta schopnosti 

soustředit se a správně reagovat. Čeká je pomalý, ale nezadrţitelný rozpad osobnosti. 

Účastníci se seznamují s preventivními opatřeními proti šikaně, vandalismu, násilí, 

záškoláctví, patologickému hráčství /gamblerství/, kriminalitě. V dnešní době i proti 

virtuálním drogám /počítače, televize, video/. 

 

Reţim dne, péče o zdraví 

Uvědomují si, ţe cesta ke zdraví nás provází celý ţivot, jde o nekončící proces plánování, 

uskutečňování představ, hodnocení a zase plánování. Důleţité je, aby kaţdý den měl svůj řád 

– reţim dne. Měly by se v něm vyváţeně a pravidelně opakovat jednotlivé činnosti - práce, 

odpočinek, hygiena, stravování, pohyb. Důleţitý je spánek, účastníci potřebují 9 aţ 10 hodin 

pro obnovení tělesných a duševních sil. 

 

Činnostní aktivity 

 Kreslíme ovoce a zeleninu  

 Sestavujeme desatero zásad zdravé výţivy 

 Soutěţíme v hledání obrázků zdravých a méně zdravých potravin  

 Sestavujeme zdravý týdenní jídelníček, doplňujeme kreslenými a vystřiţenými 

obrázky,  

 Nakupujeme při vycházce  

 Vytváříme řetězec plný vitamínů 

 Cvičíme a sportujeme 

 Tvoříme skřítka Nenasytu 
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Popis prostorových materiálních podmínek 

 Studijní místnost s knihovnou pro aktivní vyuţití volného času 

 Pracovní relaxační místnost a prostory pro nenáročné pohybové aktivity 

 Prostory pro zájmovou činnost po vyučování, vybavené pracovním a odpočinkovým 

nábytkem a pomůckami 

 Speciální učebny a prostory pro výtvarnou a hudební výchovu, vybavené potřebnými 

nástroji, materiálem, pomůckami a audiovizuální technikou 

 Prostory pro tělovýchovné činnosti vybavené bezpečným povrchem, nářadím  

 a náčiním 

 Prostory pro odkládání oděvů a obuvi 

 Prostory pro osobní hygienu – umývárna, WC 

 

Popis personálních podmínek 

 Zájmové vzdělávání zajišťují plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci se specializací 

na sport, hudební výchovu, výtvarnou a pracovní výchovu. Jsou vybaveni potřebnými 

profesními dovednostmi – komunikativní ve směru k ţákům, rodičům, ostatním 

pedagogům a odborníkům zajišťujícím pro školu speciální sluţby.  

 Jejich odborné zaměření je průběţně prohlubováno v akreditovaných kurzech a 

samostudiem. 

 

Popis ekonomických podmínek 

 Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Splatnost úplaty stanoví 

ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Úplatu 

můţe ředitel rozdělit do více splátek. Výše úplaty se stanovuje rozpočtem nebo podle 

průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém kalendářním roce ve 

stejné nebo obdobné činnosti, nezahrnují se výdaje poskytované ze státního rozpočtu 

 

Výše úplaty za zájmové v zdělávání na dané období a její splatnost se řídí směrnicí školského 

zařízení, na stanovení úplaty, viz Vnitřní řád a ostatní směrnice školského zařízení v platném 

znění. 

 

 

  

Materiální, personální, ekonomické podmínky pro 

uskutečňování zájmového vzdělávání 
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Podmínky BOZP 

 
Vnitřní řád, který je důleţitým dokumentem školského zařízení, obsahuje podmínky zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, ţáků nebo studentů a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Školní vzdělávací 

program obsahuje popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichţ se zájmové 

vzdělávání v konkrétní školském zařízení uskutečňuje. Ustanovení ve školním vzdělávacím 

programu tedy musí z vnitřního řádu vycházet a jeho obecná ustanovení konkretizovat pro 

podmínky jednotlivých forem zájmového vzdělávání. 

 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji 

činnost vyuţívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna ,…), řídí se 

příslušnými řády pro tyto učebny. Účastníci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam 

o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. 

Vychovatelé školní druţiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního 

roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli. O poučení účastníků 

provede vychovatel záznam do třídní knihy. 

Pedagogičtí zaměstnanci dodrţují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 

protipoţární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohroţující zdraví a bezpečnost osob, 

nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností 

informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a moţností 

zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění ţáka 

informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiţeného ţáka. Nemocný ţák 

můţe být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní 

učitelé zajistí, aby kaţdý ţák měl zapsány v ţákovské kníţce tyto údaje: rodné číslo, adresu, 

telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.  

Při úrazu poskytnou ţákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření ţáka lékařem. Úraz 

ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané 

formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo 

který se o něm dověděl první.      
 

 Podmínky pro hygienické a bezpečné působení 

 Vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání, 

 Vhodný stravovací a pitný reţim (podle věkových a individuálních potřeb ţáků ve ŠD) 

 Zdravé prostředí uţívaných prostorů - podle platných norem (vlastní vybavené prostory, 

odpovídající světlo, teplo, bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního 

nábytku, hygienické vybavení prostorů – tj. dle vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 

410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro 

výchovu a vzdělávání mladistvých), 

 Bezpečné pomůcky, 

 Ochrana účastníků před úrazy, 

 Výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí vyuţívaných prostorů (např. 

zpracování a zveřejnění provozních řádů keramických dílen, tělocvičen, kuchyněk); 

pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti, 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci s dětmi a mládeţí 
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 Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální sluţby, praktická 

dovednost zaměstnanců poskytovat první pomoc. 

 

Psychosociální podmínky 

 Vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima - otevřenost a partnerství v 

komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, 

 Respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze zájmu 

účastníků a osvojování si toho, co má pro ně praktický smysl, co vede k praktické 

zkušenosti, všestranný prospěch účastníka je hlavním momentem v činnosti, 

 Věková přiměřenost a motivující hodnocení - respekt k individualitě účastníků, hodnocení 

v souladu s individuálními moţnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná zpětná vazba, 

 Ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy,  

 Spoluúčast účastníků na plánování činnosti, vlastním podílu na případném řízení a 

provádění i následném hodnocení,  

 Včasná informovanost účastníků i jejich rodičů o činnosti ve školském zařízení. 

 

Bezpečnost v místnosti 

a) Dodrţovat vnitřní řád organizace (provozní řád, školní řád, vnitřní řád, případně řád 

odborné pracovny (keramické dílny, tělocvičny) 

      Řády zveřejňuje a vydává zařízení ve svých prostorách. Řády musí být 

      celoročně vyvěšeny na veřejně přístupném místě          

b) Zákaz manipulace s elektrickým zařízením, při činnosti leze pouţívat pouze spotřebiče 

z majetku organizace, které byly prohlédnuty a mají příslušný atest revizního technika 

c) Zákaz vyklánění z oken a manipulace s okny 

d) Neběhat, neskákat, neklouzat se mimo program, nesjíţdět po zábradlí, Nestoupat na 

ţidle a stoly 

e) Pozor na ostré hrany nábytku, nekryté radiátory, uvolněné podlahové krytina 

f) pouţívat jen bezpečné pomůcky (mladší účastníci mohou stříhat jen s nůţkami, které 

mají oblé zakončení 

g) Udrţovat pořádek v místnosti 

h) Během činnosti dodrţovat kázeň a klid 

 

Bezpečnost v tělocvičně 

a) Dodrţovat bezpečnostní ustanovení zveřejněná pro danou tělocvičnu 

b) Před kaţdým pouţitím nářadí vedoucí osobně zkontroluje jeho stav 

c) U kaţdého nářadí musí být podávána záchrana 

d) Při cvičení dbát na patřičné rozestupy 

e) Účastníci mohou cvičit pouze ve vhodném oblečení a obutí 

f) Pro míčové hry v tělocvičně musejí mít všechna okna a světla drátěné kryty 
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g) Pro náročnější cvičení na nářadí musí mít vedoucí pedagogickou či cvičitelskou 

kvalifikaci 

 

Bezpečnost při akcích ve městě – přesuny 

a) Při pohybu po komunikacích a v ulicích dodrţovat zákon o silničním provozu, s jeho 

hlavními zásadami před akcí seznámit účastníky  

b) Před přesunem seznámit účastníky s trasou a prostorem 

c) Při nástupu do prostředků MHD dbát na ukázněný nástup 

d) Při jízdě dbát na klid ve vozidle, aby hlukem neobtěţovali ostatní cestující 

e) Pro přechod vozovky pouţívat značené přechody 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

 

 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a 

majetek svůj ani jiných osob.  Ţákům není v době mimo vyučování zdrţovat se v 

prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Kaţdý úraz, 

poranění či nehodu, k níţ dojde během pobytu ţáků ve školní budově nebo mimo budovu 

při akci pořádané školou účastníci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dozoru. 

 Vychovatelé školní druţiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině 

školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli. O poučení 

provede vychovatel záznam do třídní knihy. 

 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 

povinni přihlíţet k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro 

jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat 

účastníkům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

1) Na začátku školního roku provedou vychovatelky školní druţiny prokazatelným způsobem 

poučení o bezpečnosti a pravidlech školní druţiny.  

2) Všichni účastníci školní druţiny se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob 

při všech činnostech v prostorách uţívaných školní druţinou. 

3) V případě, ţe jsou pro činnost školní druţiny vyuţívány jiné prostory neţ třídy, potom jsou 

účastníci školní druţiny povinni řídit se pokyny stanovenými řády odborných učeben, 

tělocvičny, sportovišť a venkovní herní plochy, bazénu. 

4) Všichni účastníci školní druţiny respektují pokyny vychovatelky a bez jejího vědomí se 

nevzdalují ani neodcházejí ze školní druţiny. 

5) Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání během souvisejících činnostech povinni 

přihlíţet k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro zdravý jeho 

vývoj a pro přecházení vzniku rizikového chování, prevence a diskriminace účastníka.  

6) Vychovatelky školní druţiny poskytují účastníkům nezbytné informace k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví.  

7) Účastníci nemanipulují s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením, neotvírají okna.  
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8) Kaţdý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školní druţiny, 

hlásí účastníci bez zbytečného odkladu vychovatelce či jinému pedagogickému pracovníkovi, 

jenţ vykonává dohled nad účastníka školní druţiny. 

9) Účastníci mají zakázáno nosit do školní druţiny předměty, které nesouvisí s její činností a 

mohly by ohrozit zdraví a v  bezpečnost jiných účastníků či jiných osob.  

10) Účastníci mají zakázáno pořizovat jakékoli nahrávky - audio, video, foto.  

11) Účastníci mají z bezpečnostních důvodů zakázáno opouštět školu a školní areál bez 

vědomí vychovatelky školní druţiny. 

 
Podmínky zacházení s majetkem školní druţiny ze strany ţáků 

Účastníci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou 

a poškozením. 

 

1) Účastníci zacházejí s majetkem školní druţině šetrně. V případě úmyslného poškození 

majetku školní druţiny ţáky budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě vzniklé škody. 

2) Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. 

3) Účastníci neodnášejí majetek školní druţiny domů. 

4) Účastníci odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 
 

Podmínky zacházení s majetkem účastníků 

Do školní druţiny nosí účastníci pouze věci potřebné k zájmovému vzdělávání, cenné věci do 

školní druţiny nenosí. Hodinky, šperky, mají neustále u sebe, odkládají je pouze z 

bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatele, který zajistí jejich úschovu.  Pokud 

mají účastníci mobilní telefon, mají ho uloţený v aktovce, aby nenarušovali činnost školní 

druţiny. 

Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně vychovatelce. Účastníci dbají na dostatečné zajištění 

svých věcí - uzamykání své skříňky s odloţenými věcmi, uzamčení třídy zajistí vychovatelka. 

Účastníci ZV a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená. 
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Organizace vzdělávání 

Organizace vzdělávání účastníka ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání vychází 

z obtíţí účastníka ve vzdělávání, respektuje specifika, která mohou ovlivňovat jeho účast na 

aktivitách organizovaných ve školském zařízení. Organizace a podmínky zapojení účastníka 

do aktivit školského zařízení pro zájmové vzdělávání jsou specifikovány v doporučení 

školského poradenského zařízení. 

 

Účastník se speciálními vzdělávacími potřebami jakoţto osoba, která k naplnění svých 

vzdělávacích moţností nebo k uplatnění nebo uţívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření dle klasifikace podpůrných opatření, 

znamenající nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských sluţbách, odpovídající zdravotnímu 

stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným ţivotním podmínkám účastníka, od kterých bude 

odvozována klasifikace speciálních vzdělávacích potřeb. 

 

Ve školských zařízeních mají účastníci se speciálně vzdělávacími potřebami právo na 

bezplatné poskytování podpůrných opatření. Některá jsou však určena výhradně pro 

vzdělávání ve škole (individuální vzdělávací plán). Podpůrná opatření se člení do 5 stupňů. 

Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze u jedné osoby kombinovat (přehled 

podpůrných opatření k vyhlášce 27/2016 Sb.). 

 

Podpůrná opatření druhého aţ pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení. 

Vlastní poskytování zájmového vzdělávání vyplývá z výše nastíněných legislativních změn. 

Ve školní druţině a školním klubu se v rámci poskytování zájmového vzdělávání poskytují 

podpůrná opatření v souladu s §16, §16 a) a §16 b) školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 

Sb., o vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků nadaných. Vyhláška č. 

27/2016 Sb. v §2 odst. 2 zavádí následující legislativní zkratku: Pokud by k naplnění 

vzdělávacích potřeb účastníka nepostačovalo poskytování podpůrných opatření prvního 

stupně, doporučí škola nebo školské zařízení (dále jen „škola“) ţákovi vyuţití poradenské 

pomoci školského poradenského zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích 

potřeb. To znamená, ţe pokud se v textu vyhlášky vyskytuje pojem „škola“, je nutné jej 

chápat nejen jako školu, ale i jako školské zřízení (tj. školní druţinu nebo školní klub). 

Podpůrná opatření po dle doporučení vydaných do 31. 8. 2016 se budou poskytovat v souladu 

s těmi doporučeními (tj. podle „staré“ právní úpravy) po dobu platnosti doporučení, nejdéle 

však do 1. 9. 2018.  

Podpůrná opatření podle „nové“ právní úpravy se v případě podpůrných opatření 1. stupně 

poskytují od 1. 9. 2016. 

Podpůrná opatření 2. aţ 5 stupně se také poskytují od 1. 9: 2016, avšak pouze na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a předchozího písemného informovaného 

souhlasu zákonného zástupce ţáka. 

Pokud se bude v „běţném“ oddělení školní druţiny vzdělávat ţák s přiznaným podpůrným 

opatřením 2 aţ 5 stupně, je nutné organizovat zájmové vzdělávání v souladu s §17 vyhlášky č. 

Vzdělávání osob, které k naplnění svých vzdělávacích moţností 

nebo k uplatnění nebo uţívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření 
- 
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27/2016 Sb. To znamená, ţe v oddělení se můţe vzdělávat zpravidla nejvýše 5 ţáků s 

přiznanými podpůrnými opatřeními druhého aţ pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě 

těchto podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb ţáků, počet ţáků s 

přiznanými podpůrnými opatřeními druhého aţ pátého stupně však nesmí přesáhnout jednu 

třetinu ţáků v oddělení. 

 

Podpůrná opatření 

Podpůrná opatření pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských 

zařízeních pro zájmové vzdělávání: 

Klasifikace podpůrných opatření je rozčleněno do 5 stupňů odpovídajících zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným ţivotním podmínkám účastníka. Podpůrná opatření různých 

druhů nebo stupňů lze u jedné osoby kombinovat. 

Ţáci uvedení v §16 odst. 9 školského zákona jsou ţáci s mentálním, tělesným, zrakovým nebo 

sluchovým postiţením, závaţnými vadami řeči, závaţnými vývojovými poruchami učení, 

závaţnými vývojovými poruchami chování, souběţným postiţením více vadami nebo 

autismem. 

 

a) Poradenská pomoc školského poradenského zařízení, 
b) Úprava organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání 
c) Pouţití kompenzačních pomůcek, např. vyuţívání komunikačních systémů neslyšících 

a hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních 

systémů 

d) Vyuţití asistenta pedagoga 

e) Vyuţití dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící nebo moţnosti působení osob poskytujících účastníkovi po 

dobu jeho pobytu ve škole nebo školském zařízení podporu podle zvláštních právních 

předpisů (působení těchto osob je vymezeno úvazkem 0,25) nebo 

f) Poskytování vzdělávání nebo školských sluţeb v prostorách stavebně nebo technicky 

upravených. 

 
Ve školských zařízeních mají účastníci se speciálními vzdělávacími potřebami právo na 

bezplatné poskytování podpůrných opatření. Některá jsou však určena výhradně pro 

vzdělávání ve škole. (např. individuální studijní plán) 

 

 

 

Vzdělávání a výchova účastníků s mimořádným nadáním 

Ve školním vzdělávacím programu školského zařízení pro zájmové vzdělávání vytváříme 

podmínky pro rozvoj mimořádně nadaných účastníků a to i přesto, ţe na rozdíl od 

koncepčních materiálů, školský zákon ani návazná vyhláška tuto oblast zájmového vzdělávání 

dále neupravují. 

 

Zařazení problematiky výchovy a vzdělávání mimořádně nadaných do základního vzdělávání 

je významné proto, ţe mimořádně nadaní účastníci mají své specifické vzdělávací potřeby, na 

něţ je třeba reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. 

Nadání je definováno jako soubor schopností, které umoţňují jedinci dosahovat výkonů nad 

rámec běţného průměru populace. 
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Identifikace nadání 

 

Identifikace nadání je dlouhodobý proces. Uplatňují se při něm metody pedagogické, 

psychologické, pedagogicko – psychologické i laické. Jde především o pozorování účastníků 

v jeho práci, rozbor výsledků a porfólio, rozhovory s účastníkem zájmového vzdělávání a jeho 

rodiči.  

Pomoc při identifikaci a následné péči o mimořádně nadaného ţáka mohou učitelům a 

vychovatelům se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců ţáka poskytnout psychologové 

v pedagogicko-psychologických poradnách. 

 

Specifika mimořádně nadaných 

 

 Účastník svými znalostmi přesahuje stanovené poţadavky 

 Problematický přístup k pravidlům školní práce 

 Tendence k vytváření vlastních pravidel 

 Sklon k perfekcionismu a s tím související způsob komunikace s učiteli, vychovateli 

 Vlastní pracovní tempo 

 Vytváření vlastních postupů řešení úloh, které umoţňují kreativitu 

 Malá ochota ke spolupráci v kolektivu 

 Rychlá orientace v učebních postupech 

 Záliba v řešení problémových úloh zvláště ve spojitosti s vysokými schopnostmi 

oboru, přeceňování svých schopností u ţáků s pohybovým nadáním 

 Kvalitní koncentrace, dobrá paměť, hledání a nacházení kreativních postupů 

 Zvýšená motivace k rozšiřování základního učiva do hloubky, především  

      ve vyučovacích předmětech, které reprezentují nadání dítěte 

 Potřeba projevení a uplatnění znalostí a dovedností ve školním prostředí 

 

 

 

 

 

Školní druţina vykonává svoji činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. 

 

Školní druţina má zaveden ranní provoz od 6.30 – 7.50 hodin. 

Odpolední provoz probíhá v jednotlivých odděleních v rozmezí od 11.40 – 17.00 hodin. 

 

Naše školské zařízení stanovuje délku sestavení časového plánu na dobu, kterou ve svém 

výhledu zvládne. 

 

Vzhledem k otevřenosti a dobrovolnosti zájmového vzdělávání jde v tomto bodě jen  

o deklarování nabídky rozsahu školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání. 

Délka a časový plán vzdělávání 
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Časový plán vytváříme celoroční a kreativně reagujeme na moţné měněné podmínky, 

propojování či přesouvání témat během dlouhodobé docházky účastníků do školského 

zařízení. 

Přílohou vzdělávacího programu jsou plány zájmových krouţků dle týdenního rozvrhu. 

V době provozu o školních prázdninách školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání 

v některé z forem upravených v §2 vyhlášky o zájmovém vzdělávání, a to v souladu se školním 

vzdělávacím programem a plány výchovně – vzdělávací činnosti. 

 

Plán akcí školní družiny  

Časový plán je pouze jako příklad nabídky činností jednoho roku. Navrţené činnosti lze 

měnit, upravovat, přesouvat, inovovat, propojovat v průběhu docházky účastníků zájmového 

vzdělávání. v závislosti na daných podmínkách. Činnosti lze doplňovat zajímavými a 

novodobějšími nápady, náměty, činnostmi.   

 

Pohádkový les 

V pohádkovém lese, ptačí zpěv se nese. Ţije tam mnoho strašidel, ale nikdo je zatím neviděl. 

Bydlí tam také lesní víla, která plete kabelky z trávy a je velmi milá. Na stromě hopsá 

neposedná veverka, její mrštnost závidí jí všechna lesní zvířátka. V nedalekém pařezu bydlí 

lesní skřítkové, co starají se o kytičky, aby byly barevné. 

Září:  

 Pohádkové hry – Hry s pohádkou, soutěţ venku  

 Obchod s obuví – všichni účastníci udělají hada z přezůvek. Soutěţí i vychovatel + 

další, kdo se přidá  

 Písmena, slova, věty (SMS, písmenkové schéma, interpunkce);  

 Soutěţ Ahoj z prázdnin  

 Hry s papírem a na papíře (soutěţ Let ptáků – hod papírovou vlaštovkou do dálky, 

soutěţ o nejdelší papírový provaz – vytrhávání z novinového listu papíru)  

 Veselý hrníček – kresba, malba 

 Soutěţ ve skoku přes švihadlo 

 Sportovní trojboj 

 

Říjen:  

 Barevné hry – Hry s barvami, Barevný svět, Barevná pohádka,  

 Hádanky z obrázku – dětem vyvěsíme na přístupném místě 5 obrázků. Tři dny si je 

účastníci prohlíţejí a potom rozdáme otázky vztahující se k obrázku. Účastníci 

samostatně popisují, co na obrázcích viděly. Obrázkům přidělíme čísla 1 – 5. 

Obrázkům vymýšlí názvy. Obměna kaţdý si vybere jeden obrázek, který popíše. 

Popisy dětí si přečteme a společně s obrázky vystavíme. 
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 Skřítek Nenasyta (Jídelníček skřítka Nenasyty + vytváření, malování skřítka 

Nenasyty)  

 Hry s knoflíky 

 Odpoledne s hádankami 

 Sběrači (sbírání barevných papírků, kaţdá barva = jiná hodnota) 

 Slalom – běh s míčem, knoflíkem na lţičce 

 Soutěţ druţstev – knoflíkový komín, knoflíková řada 

 

Listopad:  

 Den plyšáků – soutěţ mezi odděleními – kdo shromáţdí nejvíce plyšáků; focení  

 Pohybové hry – Hry spojené s  pohybem  

 Tvořivé hry z dostupných materiálů – Pestrý svět  

 Škola zvířátek – účastníci si přinesou plyšové zvířátko a předvedou s ním rozhovor, 

tanec, svoji hračku nakreslí 

 Chytrá kalkulačka – matematická soutěţ 

 Soutěţ Voda štětcem a básní 

 Hry s čísly  

 Nacvičování vystoupení – Vánoční besídka 

 

Prosinec:  

 Soutěţ ve vyprávění vtipů, soutěţ ve vyprávění pohádek,  

 Soutěţ Pohádkový film a já  

 Literárně dramatické hry – Hry s říkankami a příběhy  

 Moje oblíbená pohádka, Pohádkové odpoledne, Pohádka podle obrázků 

 Kouzlo vánoc 

 Soutěţ Voda štětcem a básní 

 Vánoční besídky – všichni 

 Vzpomínka na školu, vzpomínka na prázdniny 

 

Leden:  

 Recitační soutěţ 

 Kloboukový den – soutěţ o nejoriginálnější pokrývku hlavy  

 Jazykové a komunikativní hry – pohádka o panu Kolečkovi a panu Čtverečkovi  

 Hry rozvíjející myšlení a paměť 

 Písničkové odpoledne 

 Soutěţ – Originální vlastní hudební nástroj 

 Vzpomínka na školu, vzpomínka na prázdniny 

 Ledové království 

 

Únor: 

 Pěvecká soutěţ, kreslená a vymyšlená vlastní, originální pohádka  
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 Hry s čísly a geometrickými tvary – krouţkovaná písmena, krouţkované číslice, 

obrázek kreslený pomocí krouţků  

 Skupinové a kolektivní hry  

 Karnevalové odpoledne 

 Odpoledne s hádankou 

 Můj kamarád a jeho vlastnosti – popis s obrázkem 

 Konstruktivní hry – soutěţ o zajímavou krabicovou stavbu, výrobek 

 Trojhod kostkou – soutěţ mezi odděleními 

 

Březen:  

 Návrh na šaty pro princeznu, návrh na látku na šaty  

 Pohádková módní přehlídka; soutěţ  

 Hudební hry – Hry a cvičení při hudbě – Hra na volání – melodizace volání na ostatní 

děti. Kaţdý volá na někoho jiného libovolnou melodií  

 Tajenky, šifry, kříţovky, doplňovačky 

 Velikonoční tvoření 

 Kříţovky, luštění 

 Hledání čísel na čas (číselná řada 1-20) 

 Jaro je tady – jarní veršování 

 Soutěţ o nejoriginálnější účes – oddělení připraví 1 osobu, které vymyslí zajímavý 

účes 

 

Duben:  

 Pohádkové čarování – recepty na kouzelné lektvary, rej čarodějů a čarodějnic, čarovná 

šifra 

 Tvořivé hry s fantazií – Výtvarné hry s vyuţitím nejrůznějších technik  

 Jazykové hry – hry s písmenky a se slovy 

 Den splněných přání 

 Soutěţ druţstev – Pexeso 

 Hra s kruhy a krouţky  

 Malířská škola brouka Diblíka – kresba drobných ţivočichů (beruška, brouček, 

napodobování pohybu, zjišťování informací o drobných ţivočiších) – kreslení rovných 

čar, kresba čtverečků 

 Pohádková štafeta – otázky vztahující se pohádkám a Večerníčkům (účastníci běhají 

k vedoucímu, ten jim poloţí otázku. Kdyţ zná odpověď vrací se zpátky, kdyţ nezná, 

běţí se poradit k ostatním dětem 

 

Květen:  

 Vrškohrátky – vytváření obrázků z pet vršků, soutěţ Nejkrásnější veselé písmenko  

 Hry s přírodou, o přírodě – Hry se zvířátky, Příroda kolem nás, Můj oblíbený strom  

 Sportovní a pohybové hry 

 Hry s pastelkami 
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 Znalosti pohádek 

 Lidé v mé blízkosti, lidé kolem nás, osmisměrka  

 Nevím, co je nuda – napodobovaná – předveď, jak leze mravenec po lesní cestičce, 

mravence, který olízl citron, mravence v cukru, na diskotéce, jak utíká před zlou 

slepicí, aj.  

 Soutěţ o nejnápaditější výrobek 

 

Červen:  

 Skřítkiáda (hod klubíčkem ponoţek, závody autíček – které dojede nejdál) 

 Zvířátková olympiáda – běh vyplašeného zajíce, skákání blechy v pytli, skoky 

ţabiček,  

 Bzučení komárů na čas 

 Hry a soutěţe – předměty, které začínají dohodnutým písmenkem 

 Den dětí - Hry nevšedních nápadů a vědomostí  

 Sloní soutěţ – disciplíny: kresba slona, napodobování slona pohybem, troubení slonů 

 Hod kuličkou  

 Soutěţ o nejdelší jméno a příjmení (podle počtu písmen, soutěţí i vychovatel)  

 

 

            

 

 

 

 Kouzelný svět pohádek 

 Přátelé z neznámé planety 

 Tajuplný ostrov pokladů 

 Z pohádky do pohádky 

 Pohádkové vzdělávání 

 Cesta za pohádkou 

 Pohádkový les 

Září: Zpracování celoroční hry – motivace, úkoly, hodnocení, soutěţní karty, výtvarné 

zpracování 

Říjen – červen: plnění úkolů celoroční hry v jednotlivých odděleních  

Říjen – Prosinec: Příprava vánoční besídky pro rodiče, výroba dárečků  

Červen: vyhodnocení celoroční hry 

 

 

Celoroční hry – příklady celoročních her 
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Zapojení do soutěţe: Voda štětcem a básní – říjen – leden (literární, výtvarné, prostorové práce) 

Projekty: Spirála ţivota, Celé Česko čte dětem, Dětský čin roku, Brána k druhým, udrţitelnost 

projektu Klíče pro ţivot, DVPP , Hodina pohybu navíc, Tvořivé dílny pro děti a rodiče 

 

Září – červen – Akce pro seniory – Projekt Spirála ţivota, Společně se nenudíme 

Akce:  

 Generační tvoření 

 Záţitkové odpoledne 

 Pohádkové odpoledne 

 Vystoupení pro seniory – tematické zaměření Vánoce, Velikonoce 

 Vyhlášení soutěţe – Vzpomínka na školu, vzpomínka na prázdniny,  

 Předávání cen seniorům;  

 Zpátky do školy,  

 Turnaj ve stolních hrách,  

 Bingo 

 Vernisáţ – výstava prací, výrobků, literárních děl,  

 Sborník prací seniorů,  

 Křtiny – křest sborníku 

 

 

 

        

 

 

Formy zájmového vzdělávání  

S účinností od 1. 9. 2018 vyhláška č. 74/2005 Sb. stanovuje dělení zájmového vzdělávání podle formy: 

Pravidelná denní docházka – pravidelnou denní docházkou se rozumí přihlášení k zájmovému 

vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců 

Pravidelná docházka – pravidelnou docházkou se rozumí přihlášení k zájmovému vzdělávání 

v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není 

pravidelnou denní docházkou 

Nepravidelná docházka – nepravidelnou docházkou se rozumí přihlášení k zájmovému vzdělávání 

v jiném rozsahu, než je rozsah pravidelné denní docházky a pravidelné docházky 

Příležitostná docházka – příležitostnou docházkou se rozumí přihlášení k zájmovému vzdělávání 

v jiném rozsahu, než je rozsah pravidelné denní docházky a pravidelné docházky 

 

Organizační formy a metody práce ve ŠD 
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Zájmové vzdělávání v ŠK a ŠD se přirozeně uskutečňuje především denní formou. 

 

 

Metody práce  

Základem je pouţívání netradičních metod práce, jejich střídání a nedirektivní vedení 

činností. Nejčastější metodou je hra a činnosti s hravými prvky, které dávají příleţitost 

vstupovat do rolí dospělých, proţívat skutečné mezilidské vztahy odehrávající se na pozadí 

skutečných událostí. Důleţité je zařazování her. 

 

 Didaktické hry – doplňovačky, kvizy, rébusy, logické hádanky 

 Společenské hry – šachy, dáma, kulečník, stolní tenis 

 Tvořivé hry  

 Konstruktivní hry 

 Hry rozvíjející myšlení a fantazii 

 Hry s čísly a písmenky 

 Logické hry 

 Námětové hry 

 

Dalšími metodami je rozhovor, diskuze a disputace.  
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Vzdělávací obsah 

Umění a kultura 
Hudební 

činnosti 

Literárně – 

dramatické 

činnosti 

Výtvarné 

činnosti 

Člověk a svět 

práce 

Místo kde 

ţijeme 

Lidé a čas 

 

Člověk a 

jeho zdraví 

Člověk a jeho 

svět 

Informační a 

komunikační 

technologie 

Lidé kolem nás 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

Matematika  

a její aplikace 

Rozmanitosti 

přírody 

Člověk a zdraví 

Pracovní činnosti 

Tělovýchovné 

činnosti 

Komunikační a 

slohové činnosti 

Literární a jazyková 

výchova, činnosti 

spojené s literárním 

textem 
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Jazyk a jazyková komunikace 

Prostřednictvím jazykových a literárních činností získává účastník schopnost vyjadřovat své 

myšlenky a city, vţívat se do myšlení a cítění druhých lidí. V průběhu nabízených aktivit se 

naučí vhodné komunikaci, získává schopnost vyjadřovat vlastní názor, vystupovat před 

ostatními, naučit se souvisle vyjadřovat, aby dovedlo správně  

a kultivovaně pouţívat mateřský jazyk v běţných situacích. 

Literárně - výchovná část směřuje k výuce čtení s porozuměním přístupných textů, získávání 

základních čtenářských dovedností a návyků, důleţitých pro pochopení čteného textu, pro 

jeho rozbor a hodnocení. 

Podstatou práce v literární výchově je pozorné vnímání literárního textu, porozumění jeho 

významům a smyslu, pochopení literárního textu spojeného s kultivací citů  

a proţitků.  

 

Cíl 

 Naučit se číst s porozuměním 

 Domýšlet jednoduché příběhy, převyprávět příběh 

 Všímat si spojitosti textu s ilustrací 

 Podporovat aktivitu, samostatnost, nápaditost v návaznosti na čtení a psaní 

 Podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjet vyjadřovací schopnosti 

 Osvojit pravidla vhodné komunikace při skupinové činnosti 

 

Rozpracované výstupy 

 

Účastník 

 

 Vyuţívá získaných čtenářských dovedností a návyků při četbě jednoduchých textů 

 Poznává písmena abecedy 

 Seznamuje se pořádkem slov ve větě 

 Pojmenovává předměty a jejich vlastnosti 

 Poznává vztah slov, vět a skutečností 

Vzdělávací oblasti 

 

Jazyk  

a jazyková 

komunikace 

Matematika  

a její 

aplikace 

Člověk  

a 

zdraví 

Člověk  

a svět 

práce 

Umění  

a kultura 

Člověk  

a jeho svět 
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 Tvoří věty, učí se rozlišovat interpunkční znaménka a větné intonace 

 Učí se porozumět pojmům a výrazům – říkadla, hádanka, pohádka, báseň, …. 

 Recituje text básně 

 Orientuje se v nabízeném textu  

 Domýšlí příběhy, dramatizuje poslouchaný text 

 Vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu 

 Chápe četbu jako zdroj informací  

 

 

Činnostní aktivity 

 

Pracujeme s literárním textem 

 

 Vyprávění pohádky nebo povídky 

 Hry s písmenky a se slovy 

 Dramatizace pohádky, povídky nebo básně s dějem. 

 Přednes básně nebo úryvku prózy.  

 Reprodukce obsahu textu. 

 Hodnocení postav literárního díla a určení jejich vzájemného vztahu 

 

Povídáme si nad literárním textem 

 

 Hledáme podstatu příběhu a jeho smysl 

 Charakterizujeme literární postavy 

 Líčíme atmosféru příběhu 

 Vyjadřujeme své postoje k textu 

 Myšlenky, které se nám líbí 

 Kníţka, kterou máme rádi 

 Barevné rýmování 

 

Výtvarné vyjádření textu 

 

 Skutečnost a její umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie 

 Výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor 

 

 

Matematika a její aplikace 

Účastníci si zopakují učivo formou her, které umoţňují nejen psychické uvolnění, 

ale i procvičení a upevnění matematických znalostí a dovedností zábavnou formu, aniţ si 

účastníci uvědomují, ţe se učí. 
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Hravá matematika rozvíjí intelektuální schopnosti, paměť, představivost, tvořivost, abstraktní 

myšlení, schopnost logického úsudku, poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro 

orientaci v praktickém ţivotě. 

Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných 

oborů, ekonomiky, techniky a vyuţití počítačů. 

Ve školní druţině navazujeme na učivo matematiky na 1. stupni. Formu zábavy procvičujeme 

učivo během pobytu dětí ve školní druţině a při vycházkách. Účastníci se učí sčítat, odčítat, 

zjišťují geometrické tvary, doplňují číselnou osu, násobí a dělí. Umoţňujeme ţákům uplatnit 

vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém ţivotě. Do her zařazujeme úkoly, které 

vychází ze ţivota kolem nás. Učíme ţáky pracovat ve skupinách. Rozvíjíme u ţáků 

dovednosti své výsledky předem odhadnout, měřit, ověřovat. Klademe důraz na důkladné 

porozumění základním. Myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným 

vztahům. 

 

Cíl 

 Zvládnout jednoduché hry s čísly 

 Rozeznat a nakreslit jednoduché geometrické tvary 

 Sledovat jednoduché závislosti na čase (změna teploty během dne, doba oběda, délka 

spánku …) 

 Zvládnout jednoduché početní operace při hrách 

 Rozvíjet schopnosti logického myšlení 

 Získávat nové poznatky 

 Procvičovat matematiku hravou formou 

 

Rozpracované výstupy 
 

Účastník 

 

 Procvičuje matematiku zábavnou formou 

 Počítá prvky daného konkrétního souboru 

 Vyuţívá k matematickým hrám netradiční materiály (korálky, kuličky, knoflíky, apod.) 

 Vytváří a skládá zajímavé obrazce s vyuţitím geometrických tvarů 

 Porovnává čísla a soubory prvků 

 Orientuje se v prostoru 

 Provádí kontrolu svého výpočtu 

 Sčítá a odčítá čísla 

 Pouţívá sčítání a odčítání při řešení praktických situací 

 Vyuţívá stavebnice k modelování staveb různých geometrických tvarů 

 Provádí zpaměti jednoduché početní operace 

 Čte, zapisuje a umí porovnat čísla 

 Orientuje se v čase 

 Porovnává velikosti útvarů, poznává geometrická tělesa v praxi 

 Rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary a jednoduchá tělesa 
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 Kreslí křivé a rovné čáry 

 Odhaduje délky úsečky na decimetry, centimetry 

 

Činnostní aktivity 

 

 Hry s čísly 

 Obrázkové počítání 

 Barevné počítání 

 Hry s geometrickými tvary 

 Malované příklady 

 Matematika a kreslení 

 

Matematické hry: Spojování čísel; Číselná osa; Hledání čísel; Hledání geometrických tvarů; 

Matematická rozcvička; Zakázané číslo; Doplňování čísel; Matematické hádanky; 

Geometrické tvary; Váţení předmětů; Počítání předmětů; 

 

Stolní hry: Člověče, nezlob se; Početní loto; Domino; Autobus 

 

 

Člověk a jeho svět 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět lze naplňovat prostřednictvím různých činností a her 

podporujících tvořivé poznávání, osvojování potřebných dovedností a utváření vztahu k 

okolnímu světu. Základem je pozorování, pojmenovávání a porovnávání skutečnosti, její 

zachycení a hodnocení ve vlastních výtvorech a názorech, sledování ţivotních situací, jejich 

"napodobování" a rozvíjení v modelových hrách (scénkách), výměna zkušeností a záţitků 

apod. Učitel a vychovatel má moţnost doporučené činnosti dále doplňovat, dotvářet a 

rozvíjet. Prostřednictvím zajímavých her, úkolů a nových informací účastníci získávají nové 

poznatky a dovednosti z různých oblastí ţivota. Vytváří si základní představy o nejběţnějších 

skutečnostech a zákonitostech přírody i společnosti, o lidských činnostech, výtvorech a 

vztazích i o nejdůleţitějších podmínkách ţivota. Formuje a posiluje vnímavý vztah k jejich 

okolí. Pomáhá jim vytvářet základní vztah k ţivotu, vlastní osobě, jiným lidem a ţivočichům, 

k lidským činnostem, k předmětům, které lidé vytvořili, k ţivotnímu prostředí domova a 

přírody nejbliţšího okolí. Učí je jednat a rozhodovat se v běţných i méně obvyklých ţivotních 

situacích, spoléhat na sebe, ale i na moţnou pomoc jiných. 

Prostředí a výchova k okolí, světu a společnosti se podílí na utváření ţivotní orientace, 

hodnotovém systému, způsobu jednání a reakci dítěte. Motivací k porozumění vztahů, 

přátelství ke školnímu prostředí i rodičům a adaptací na různé ţivotní situace získávají 

účastníci důvěru ve vlastní schopnosti, větší znalosti a naučí se přiměřeně 

reagovat. Tematický okruh je zaměřen na místo, kde účastníci ţijí, se správnou orientací ve 

škole, jejím okolí a v místě bydliště, bezpečnou cestu ze školy se znalostmi pravidel 

bezpečnosti na komunikacích. Výtvarné zpracování dopravních značek, popis moţných 

situací a účast v dopravní soutěţi umoţňuje dětem hravou formou přiblíţit zásady 

bezpečnosti.  Aktivity zaměřené na čas a historii, vývoj lidského ţivota, zvyky a tradice 

rozšiřují návyky k zdravému ţivotnímu stylu a kultuře. Vytváření rodokmenu, kresba obrázků 

s náměty domova a líčením vlastních záţitků si účastníci osvojují širší sociální znalosti. 

Ekologická a estetická výchova pomáhá rozvíjet kulturní hodnoty a pocity zodpovědnosti. 
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Dodrţování základů společenského chování, úcty k rodičům i spoluţákům formou hry jsou 

účastníci vedeny k samostatnému myšlení a pozitivního vztahu k sobě samým a empatickému 

prostředí.  

 

 

Cíl 

 Rozvíjet ekologického cítění 

 Vnímat krásy přírody všemi smysly 

 Prohlubovat lásku k přírodě a ke všemu krásnému 

 Dodrţovat pravidla při soutěţích 

 Získávat informace pozorováním a vnímáním okolí 

 Vyhledávat a vyuţívat přírodní materiály 

 Poznávat různých druhy stromů, rostlin a ţivočichů 

 

Rozpracované výstupy 

Ţák 

 

 Vnímavě sleduje ţivot kolem sebe 

 Chápe určité uspořádání skutečností, které na sebe navazují nebo se ovlivňují 

 Vyjadřuje vlastní názor v přiměřené mezilidské komunikaci a respektuje názory 

druhých 

 Osvojuje si potřebné základní vědomosti o sobě, jiných lidech, ţivočiších a rostlinách, 

o škole, rodině a ţivotě v nejbliţším okolí, o činnostech a výtvorech lidí, o vztazích 

mezi lidmi, vztazích člověka k přírodě a ke zdraví, orientuje se v potřebných 

souvislostech samostatně nebo za pomoci dospělých  

 Osvojuje si základní dovednosti a návyky potřebné pro plnění vzdělávacích i jiných 

povinností a úkolů, pro snadnou a bezkonfliktní komunikaci s okolím, pro ochranu 

svého zdraví a bezpečnosti i pro příjemný odpočinek a naplnění volného času 

 Chápe význam spolupráce, pomoci i odpovědnosti a dává přednost činnostem 

postavených na těchto vztazích 

 Chová se vhodně v různých situacích a uplatňuje základní pravidla slušného chování  

 

 

Činnostní aktivity 

 Přírodovědné hry a soutěţe 

 Vytváření z přírodního materiálu 

 Vyhledávání informací 

 Vlastnosti zvířátek 

 Tajenky, šifry 

 Vycházky se zaměřením na pozorování rostlin a ţivočichů 
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 Vycházky se zaměřením na seznamování dětí s dopravní situace ve městě a okolí 

školy 

 

Poznávání rostlin a ţivočichů; pozorování změn v přírodě vlivem počasí; ţivot pod kamenem; 

přírodovědná soutěţ malované kamínky; otisky listů a barevná mozaika; napodobování hlasů 

zvířat; popis ţivota zvířat v zoo; třídění odpadu; vycházky a pobyty venku  

 

 

Člověk a zdraví 

Tělesná výchova umoţňuje účastníkům poznat vlastní pohybové moţnosti a přednosti  

i zdravotní a pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je 

vyuţívat nebo cíleně ovlivňovat. Vede od spontánního pohybu k řízené pohybové činnosti a 

zpět k vlastní pravidelné seberealizaci v oblíbeném sportu nebo jiné pohybové aktivitě. 

 

 

Drobné pohybové hry, turistika 

 

Pohybové hry jsou nedílnou součástí tělovýchovných činností v hodinách TV i  

ve výchově mimo vyučování. Mají značný význam výchovný, vzdělávací i zdravotní. 

Rozvíjejí morálně volní vlastnosti, kolektivní spolupráci a jsou důleţitým aktivním 

odpočinkem, neboť mají kompenzační účinky fyzické i duševní. Velmi oblíbené jsou 

především u mladších dětí. 

Velmi dobré je spojení pohybových činností v přírodním prostředí. Při přesunech  

do přírody a pobytu v přírodě je podmínkou dodrţování předem dohodnutých pravidel. 

Pohybové vzdělávání vede účastníky k upevňování zdatnosti, poznávání vlastních sil, dobré 

fyzické kondici a upevňování pravidel fair play. Aktivně se účastní atletického trojboje, 

sportovních soutěţí, vycházek a hrají pohybové hry na školním hřišti. 

 

 

Cíl 

 Podporovat soutěţivost a aktivitu  

 Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti 

 Dodrţovat jednoduchá herní pravidla 

 Osvojovat poznatky ve spojení s praktickými pohybovými činnostmi 

 Uplatňovat osvojené pohybové dovednosti 

 Rozvíjet orientaci v místě 

 Vytvářet příleţitost pro spolupráci 

 Rozvíjet individuální schopnosti 

 Uplatňovat vlastní organizační schopnosti 

 Dodrţovat herní pravidla a bezpečnost při sportovních činnostech 

 

Rozpracované výstupy 
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Účastník 

 

 Dodrţuje základní pravidla chování při TV sportu a řídí se jimi 

 Uvědomuje si moţná nebezpečí a snaţí se jim zabránit 

 Vyuţívá k pohybovým hrám i hračky a jiné předměty, neţ tělocvičné náčiní 

 Uvědomuje si, ţe pohyb lze spojovat s hudbou, rytmem, představou a zkušeností 

 Chápe, ţe hra přináší radost a příjemné záţitky 

 Reaguje na pokyny, signály, gesta 

 Dodrţuje zásady fair play chování 

 Zvládá turistiku a pobyt v přírodě, uvědomuje si, ţe patří k nejzdravějším pohybovým 

aktivitám 

 Dovede se orientovat v přírodě 

 Získává kladný vztah k pohybovým aktivitám 
 

Činnostní aktivity 

 

 Hry s míčem 

 Soutěţe druţstev 

 Pohybové hry 

 Štafetové hry 

 Hry se švihadly 

 Atletický trojboj  

 Soutěţ v přeskoku přes švihadlo  

 Fotbalový turnaj  

 Turnaj ve vybíjené  

 Hry ve vodě  

 Stolní tenis  

 

 

Umění a kultura 

Výtvarné činnosti 

 

Charakteristika 

 

Výtvarné činnosti umoţňují dětem poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím 

výtvarných aktivit a postupně formujícího výtvarného myšlení. Toto poznávání směřuje 

k učení, jak porozumět výtvarnému umění, jeho jazyku a významům a zároveň dává 

příleţitost naučit se chápat výtvarnou kulturu v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást 

ţivota a bohatství společnosti. 

Základním úkolem výtvarné výchovy je formování estetického cítění, probouzení tvořivosti a 

fantazie, objevování nových postupů, materiálů a nástrojů. Účastníci se prostřednictvím 

výtvarných činností učí vyjadřovat své pocity, myšlenky a záţitky. Pracují individuálně, ale 

mohou pracovat i ve skupinkách. Vzniklé práce samy představují, aktivně se podílejí na 
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výzdobě třídy, školy, účastní se nejrůznějších výtvarných soutěţí. Prostřednictvím výtvarné 

výchovy ţáky seznamujeme s kulturními památkami, výtvarnými díly, s lidovými tradicemi a 

zvyky.  

 

Cíl       

 

 Rozvíjet citové a smyslové schopností vnímání a soustředěného pozorování 

 Upevňovat individuálních schopností  

 Vytvářet příleţitostí pro spolupráci 

 Získávat zkušenosti s prací s různými materiály a nástroji  

 Prohlubovat výtvarné a zobrazovací schopností a dovedností 

 Formovat odpovědnost za kvalitu vlastní práce 

 Rozšiřovat smyslového vnímání 

 Motivovat k pestré a námětově bohaté činnosti 

 Vyuţít volný čas efektivním způsobem 

 Osvojovat a dodrţovat pravidla slušného chování 

 Zvyšovat emocionální a estetické vnímání 

 Rozvíjet vlastní tvůrčí uměleckou činnost (literární, hudební, výtvarné) 

 Nabývat zkušeností při organizaci výstav dětských prací 

 Získávat praktické a teoretické poznatky o malbě, kresbě, grafických technikách, 

uţitém umění, o práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření. 

 Vyuţívat praktické a teoretické poznatky při uskutečňování různých výtvarných 

technik  

 Utvářet kladný vztah k výtvarnému umění a celé oblasti výtvarné kultury 

 Rozšiřovat schopnosti nalézat a vnímat krásu  

 Upevňovat poznatky a dovedností se zaměřením na praktické vyuţití  

 

Rozpracované výstupy 

 

Účastník 

 

 Vyjadřuje vlastní představy, popíše vlastní výtvarné vyjádření 

 Vnímá citlivě okolní skutečnost uměleckou i mimouměleckou, projevuje aktivní 

estetický vztah k ţivotnímu prostředí, k jeho tvorbě, ochraně 

 Osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je v praktickém ţivotě 

 Uvědoměle zachází s některými prostředky a materiály, ovládá základní technické 

dovednosti 

 Organizuje vlastní výtvarnou práci 

 Řeší přiměřené úkoly v plošných i prostorových pracích, chápe vzájemné souvislosti 

zobrazovaných předmětů, uplatňuje při práci představivost a fantazii a výtvarné 

myšlení ve vlastním výtvarném projevu 

 Vyuţívá základní klasifikaci barev, světelný a teplotní kontrast, chápe výrazové 

vlastnosti barvy, prohlubuje schopnost vhodné kombinace barev 

 Uvědomuje si, ţe výtvarné umění patří ke kulturnímu bohatství národa 

 

Činnostní aktivity 
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 Kresba – tuţka, pastelky, voskovky, pastelem, křídou. Na papír, chodník, fólii, 

skleničku. Dbáme na vyuţití plochy, správné drţení tuţky. 

 Malba – vodovými, temperovými, akrylovými barvami. Na papír, textil, sklo. 

Zkoušíme, jakou mají jednotlivé barvy vlastnosti, jak se nanášejí, překrývají, zapouští. 

Dbáme na čistotu práce, správné drţení štětce. 

 Koláţe – vyuţíváme rozmanitý materiál (noviny, časopisy, textil, knoflíky, písek, 

dřívka, listy aj.). Dbáme na správné nanášení lepidla. 

 Tisk - pracujeme s gumovými razítky, vyrábíme tiskátka z brambor, pěnové hmoty, 

houbiček na nádobí. Tiskneme na papír, textil. 

 Mozaika – papírová, kamínky, korálky. 

 Jiné techniky - rezerváţ (inkoust a zmizík), frotáţ (listy, krajky, vlnitá lepenka) 

 3D tvorba (prolínání s pracovními činnostmi) tvorba korálků, vánočních ozdob, 

kraslic, papírových květů, girlandy, hrátky s krabicemi.  

 Tvořivé hry - Veselá písmenka; Ilustrace k básni; Hračka, loutka, maňásek v ţivotě 

dítěte; Výtvarné vyjádření čteného textu - aktivní práce s ilustrací; Výtvarné vyjádření 

pohybu – proudění vody 

 

 

 

 

Literárně - dramatické činnosti 

Charakteristika 

 

Vzdělávací oblast Umění a kultura lze rozšířit o doplňující vzdělávací obor Dramatická 

výchova. Účastníci se prostřednictvím činností seznamují s výrazovými prostředky a 

s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi 

se učí tvořivým způsobem pracovat, uţívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají 

zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se jim porozumět a 

výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. Pro účastníky mladšího 

školního věku se stala literárně –dramatická výchova velmi oblíbenou činností. 

Zájmovou činností literární prostupuje péče o správnou výslovnost a kulturu řeči, o její 

výrazovost, srozumitelnost a plynulost v zájmu kultivace mluveného projevu. 

Základním úkolem je seznámení účastníků se světem literatury. Vedeme je k lásce ke knihám, 

rozvíjíme schopnost naslouchat a reprodukovat text. Učíme je znát spisovatele. Rozvíjíme 

dovednost správného čtení.  

Dramatická výchova vyuţívá dramatické improvizace, klade důraz na  aktivitu, podporu 

vnímavosti, představivosti a kreativity. Rozvíjí pohybové dovednosti, plynulosti a barvitost 

mluveného projevu.  

 

Cíl  

 Vést k samostatnému čtení s porozuměním, rozvíjet představivosti, myšlení a fantazii 

 Vytvářet kladné emoce – dopad na slovní projev  

 Získávat schopnosti pohybového vyjádření 

 Rozvíjet individuální a vyjadřovací schopnosti 
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 Vytvářet vlastní dramatickou improvizaci na zadané téma 

 Rozšiřovat slovní zásobu 

 Podporovat samostatné vystupování a jednání 

 Vytvářet pozitivní vztah k mateřskému jazyku 

 Osvojovat a dodrţovat pravidla slušného chování a  mezilidské komunikace 

 Vytvářet příleţitostí pro spolupráci  

 Podporovat vlastní tvůrčí umělecké činnosti (literární, hudební, výtvarné) 

 Rozvíjet cit pro přirozenost 

 Recitovat literární texty různých ţánrů 

 Podněcovat k tvořivé aktivitě 

 Pěstovat kultivovaný vztah k divadlu 

 Rozvíjet adekvátně uměleckou výchovu 

 Rozlišovat spisovnou a nespisovnou výslovnost 

 Reprodukovat text podle svých moţností 

 Podněcovat účastníky k tvořivé aktivitě 

 Rozvíjet uvolnění a ladnost tělesných pohybů 

 

 

Rozpracované výstupy 

 

Účastník: 

 

 Vyuţívá získaných čtenářských dovedností a návyků při četbě jednoduchých textů 

 Prezentuje své schopnosti na veřejnosti 

 Vcítí se do role, spolupracuje s ostatními 

 Rozvíjí svou přirozenost 

 Recituje text básně 

 Pracuje s dechem, dbá na správné drţení těla 

 Orientuje se v textu, zvládne improvizaci 

 Domýšlí příběhy 

 Vyjadřuje svůj postoj k přečtenému textu 

 
Činnostní aktivity 

 

 Čteme na pokračování - díla českých i zahraničních autorů. 

 Hrajeme si s češtinou - jazykolamy, slovní hříčky, rébusy. 

 Dramatizace pohádky, hra na divadlo - jednání v rolích reţiséra, herce (kulisy, 

kostýmy, plakáty, pozvánky). “Pohádkové odpoledne ŠD”  

 Hry s loutkami 

 Hry s písmenky  

 Hry se zvířátky 

 Recitace básní, přednes 

 Práce s literárním textem, kolektivní dramatizace 

 Vystoupení pro rodiče 

 Reprodukční činnosti, vypravování 
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Hudebně - výchovné činnosti 

 

Prostřednictvím hudebních činností získávají účastníci příleţitost, aby projevovaly  

a uspokojovaly svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou.  

Hudební činnosti jako činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují, rozvíjejí  

ve svém komplexu osobnost dítěte, ale především však vedou k rozvoji jeho hudebnosti jeho 

hudebních schopností, jeţ se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi – 

sluchovými, intonačními, pěveckými, instrumentálními, hudebně – pohybovými a hudebně – 

tvořivými a poslechovými. 

 

Cíl 

 

 Vyuţívat individuální hudební schopnosti a dovednosti 

 Vyhledávat souvislostí mezi hudbou a jinými druhy umění 

 Pracovat s několika písněmi 

 Obměňovat a tvořit jednoduché doprovody na Orffovy hudební nástroje 

 Rozlišit sluchově, pěvecky a instrumentálně jednoduchou melodii, 

      pohybově vyjádřit její charakter 

 Naučit se zpaměti texty několika písní 

 Pochopit základní společenské funkce hudby 

 

Rozpracované výstupy 

 

Účastník 

  

 Vyuţívá individuální hudební schopnosti a dovednosti 

 Uplatňuje získané pěvecké dovednosti a návyky 

 Reprodukuje zpěv a hudbu na základě svých individuálních hudebních schopností 

 a dovedností  

 Zkouší jednoduché hudební improvizace 

 Rozpoznává podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby 

      různých stylů a ţánrů 

 Získává zkušenosti při veřejném vystupování  

 Vyuţívá hudebních schopností při zpěvu a hře, na vlastnoručně vyrobené hudební 

nástroje 

 

Činnostní aktivity 

 

 Nácvik písní - písničky ze zpěvníků, lidové písně, koledy a vánoční písničky, pěvecká 

soutěţ ŠD “Hledá se SUPERSTAR” 

 Hudebně – pohybová činnost, tanec, soutěţ ŠD “Hvězda tanečního parketu” 

 Rytmizace – na dřívka, na tělo, jednoduché hudební nástroje (bubínky, chrastítka, 

šustidla) 

 Relaxační hudba 

 Zpěv hromadný a sólový 

 Hudební hry (Hra na otázku a odpověď, Hra na muzikanty, Hry se zpěvem)  

      a drobnými pohyby těla, Chůze a běh při hudbě, Na čmeláka“ 

 Spojení pohybu s hudbou 

 Hra na lehko ovladatelné hudební nástroje 
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 Poslech hry na hudební nástroj 

 Účast na veřejných vystoupeních, besídkách, soutěţích 

 

 

Člověk a svět práce 

Školní druţina a školní klub vytvářím prostor pro uspokojování zájmů a potřeb dětí, dává jim 

moţnost účelně vyuţít čas. V rozvrhu činností si kaţdé dítě můţe vybrat podle svých zájmů, 

přání, vlastního rozhodování a schopností z pestré a přitaţlivé nabídky, která je sestavena 

z nejrůznějších oblastí zájmových činností. K velmi oblíbeným činnostem dětí patří činnosti 

pracovně – technické. Těmito činnostmi vedeme k rozvíjení schopností a dovedností, 

osvojování návyků, ke spolupráci, zodpovědnosti a udrţování pořádku. Během činnosti 

účastníky motivujeme, rozvíjíme jejich aktivitu, tvůrčí a zobrazovací schopnosti, fantazii, 

vedeme je k samostatné tvořivé práci. V průběhu pracovních činností prakticky seznamujeme 

s vlastnostmi materiálů, pomůckami a nářadím. Před kaţdou činností seznamujeme účastníky 

s pravidly bezpečnosti při pouţívání materiálů a pomůcek. Pracovně - výtvarné činnosti vţdy 

volíme přiměřeně věku dětí tak, aby z nich měly radost a byly pro ně zvládnutelné. Po celou 

dobu zapojujeme účastníky do přípravy dané činnosti, snaţíme se jim poradit  

a povzbudit je. Při práci je důleţité do vlastního zpracování námětu příliš nezasahovat, ale 

pouze usměrňovat.  

Jestliţe účastníci vytvářejí s uplatněním nápadu a fantazie vlastní výrobek, je nezbytné jejich 

práci ocenit. Myšlenky a snahu dětí podporujeme, protoţe svými výrobky nebo pracemi si 

dokáţou udělat radost a zajímavým způsobem změní výrazně prostředí kolem sebe. 

 

Cíl 

 

 Rozšiřovat potřebné vědomosti o různých materiálech a jejich vlastnostech 

 Rozvíjet pracovně – praktické dovednosti, motorické i tvořivé schopnosti 

 Správně zacházet s pouţívanými pomůckami a nástroji 

 Přispívat k osobní seberealizaci 

 Dodrţovat zásady bezpečnosti při práci 

 Pěstovat smysl pro pořádek, vést k pečlivosti a zručnosti 

 Uplatňovat vlastní nápady, rozvíjet estetické cítění 

 Rozvíjet jemnou motoriku ruky, zručnost, trpělivost při zacházení s nástroji a při práci 

s materiálem 

 Vést k aktivitě, vynalézavosti a tvořivému přístupu 

 

Rozpracované výstupy 

 

Účastník: 

 

 Přemýšlí o nejvhodnějším pracovním postupu z hlediska výsledku pracovní činnosti 

 Udrţuje pořádek na pracovním místě a dodrţuje zásady bezpečnosti  

      a hygieny práce 
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 Rozlišuje a pojmenovává druhy zpracovávaného materiálu 

 Volí vhodný materiál pro zvolenou praktickou činnost, hospodárně  

      s materiálem zachází  

 Vybírá si pro činnosti vhodné pracovní nástroje a pomůcky, dodrţuje zásady 

bezpečnosti při práci  

 Provádí přiměřené základní praktické činnosti s drobným materiálem, papírem 

      a kartónem, modelovacími hmotami, textilem, provádí jednoduché montáţní 

      a demontáţní práce se stavebnicemi 

 Ovládá jednoduché pracovní postupy 

 

Činnostní aktivity 

 

 Plastická koláţ 

 Skládanky z papíru 

 Obrázky z přírodního materiálu 

 Výrobky z textilií 

 Práce prostorové 

 Montáţní a demontáţní 

 Tvoření z dostupných materiálů - výrobky z textilu; výroba výrobků z lepenky, 

obrázkové tvoření, tvoříme z listí,  papírových krabic¸ papírových ruliček; výrobky 

z plastelíny, moduritu, sádry; šití a vyšívání; výrobky ze špejlí; výrobky z kelímků, ze 

zbytků vlny, z plechovek, z PVC lahví; 
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Znamená zjišťování a vyhodnocování dat charakterizujících pedagogický proces a jeho 

výsledky. Vyhodnocování znamená porovnávání, posuzování zjištěných údajů vzhledem ke 

zvoleným kritériím. Evaluace můţe být vnější (provedená Českou školní inspekcí nebo 

zřizovatelem), evaluaci však můţe provést i školské zařízení samo (vnitřní evaluace), 

vlastními silami a prostředky, v tom případě jde o vlastní hodnocení neboli autoevaluaci. 

Zjišťování informací provádí školské zařízení různými prostředky - pozorováním, hospitací, 

rozhovorem, dotazníkem, anketou, rozborem dokumentace, testováním, aj, 

 

Autoevaluace   

Autoevaluace výchovy a vzdělávání je vzhledem k institucionální integraci těchto součástí 

logickou součástí autoevaluace základní školy, školského zařízení. Její popis nemusí být 

samostatnou součástí vzdělávacího programu 

 

Autoevaluace školy 

 

je součástí školního vzdělávacího programu, ve které školy vymezují cíle, nástroje a kritéria 

autoevaluace a časové rozvrţení evaluačních činností; autoevaluaci provádějí účastníci 

vzdělávacího procesu - vedení školy, učitelé, ţáci; autoevaluace slouţí k systematickému 

posuzování činnosti školy plánované ve školním vzdělávacím programu; výsledky 

autoevaluace slouţí jako zpětná vazba ke korekci (úprava, oprava) vlastní činnosti a jako 

východisko pro další práci školy 

 

Postup autoevaluace (vlastní hodnocení) 
 
 

1. Vymezení předmětu evaluace – co chceme zjišťovat? 

2. Stanovení metod – jak budeme zjišťovat?  

3. Stanovení kritérií pro hodnocení – vzhledem k čemu to budeme hodnotit? 

4. Výběr nebo vypracování evaluačního nástroje – jak, čím to konkrétně provedeme? 

5. Vlastní zjišťování. 
6. Vlastní vyhodnocování – analýzy, diskuse, interpretace. 

7. Závěry a opatření ke zlepšení.  
 

Hlavním a postačujícím cílem autoevaluace je zlepšení kvality pedagogické práce, ale i její 

atraktivity.  

Vlastní hodnocení je vţdy zaměřeno na cíle, posouzení jejich plnění, na oblasti, ve kterých 

škola dosahuje dobrých výsledků, a oblastí, ve kterých je třeba úroveň vzdělávání zlepšit,  

Vlastní hodnocení by mělo poskytnout odpověď zejména na tři otázky: 

 Jak se nám daří plnit stanovené cíle? 

 Jaké jsou naše silné a slabé stránky? 

 Jak účinná jsou přijímaná opatření?  

 

Hlavní oblastí vlastního hodnocení jsou například: 

Evaluace 
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 Podmínky vzdělávání 

 Průběh vzdělávání 

 Spolupráce s rodiči a dalších osob 

 Výsledky vzdělávání účastníků 

 

Osobní portfolio účastníka 

 
 Osobní portfolio účastníka je dlouhodobé shromaţďování informací o vzdělávacích 

procesech a výsledcích účastníka, které směřuje ke komplexnímu zhodnocení výsledků jeho 

učení a které vyuţívá různých forem práce a různých forem hodnocení. Na základě osobního 

portfolia je moţné sledovat dlouhodobý vývoj účastníka v různých oblastech. Výsledky 

zájmového vzdělávání jsou nedílnou součástí tohoto portfolia. 

 

Osobní portfolio obsahuje 

 Hodnocení ze strany pedagoga 

 Posouzení zvenčí 

 Sebehodnocení účastníka. 

 
Slovní hodnocení 

Mezi formy, které jsou vyuţívány v portfoliu, patří běţné slovní hodnocení dosud většinově 

vyuţívané ve školských zařízeních. Výsledky vzdělávání účastníka zájmového vzdělávání 

stanovené školním vzdělávacím programem a chování účastníka ve školském zařízení a na 

akcích pořádaných těmito zařízeními jsou v případě pouţití slovního hodnocení vymezeny 

tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělávání, které účastník dosáhl ve vztahu k očekávaným 

výstupům formulovaným ve specifických oblastech zájmového vzdělávání, s přihlédnutím 

k jeho vzdělávacím a osobním předpokladům, přiměřeném k věku účastníka. Slovní 

hodnocení zahrnuje posouzení vzdělávání účastníka v jeho vývoji, a jeho přístup ke vzdělání. 

Důleţité je předcházet případným neúspěchům účastníka. Kladné hodnocení je jedním 

z důleţitých motivačních činitelů. 

 Hodnocení by mělo být adresné a vyhýbat se jednostrannostem. V souladu s cíli 

zájmového vzdělávání by se mělo zaměřovat na široké spektrum projevů účastníka v oblasti 

poznávací, činnostní a hodnotové. 

Při hodnocení by se měl pedagogický pracovník, vedoucí zájmové útvaru zaměřit zejména na: 

 

 míru a kvalitu osvojených poznatků, dovedností a zručností při dané činnosti, 

 ovládání základních komunikačních prostředků. 

 vyuţívání získaných vědomostí a dovedností, 

 projevy samostatného myšlení a tvořivosti, 

 ovládání vzdělávacích postupů a způsoby samostatné práce, 

 chápání, porozumění a utváření kritérií k rozeznávání dobrých a špatných názorů, postojů, 

činů, projevů a vlastností ţáka.  
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Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování 

vzdělávání  
 
Podmínky přijímání účastníků a podmínky průběhu vzdělávání tvoří povinnou součást 

školního vzdělávacího programu školského zařízení. O přijeti rozhoduje ředitelka školy. 

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání jsou řešeny komplementárně 

s vnitřním řádem školského zařízení.  

 

O přijetí účastníka k činnosti školní druţiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky; její 

součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu 

odchodu účastníka z druţiny. Je- li  přijat, vztahují se na něho veškerá práva a povinnosti 

účastníka zájmového vzdělávání na našem zařízení (dle platných právních předpisů). 

Přihláška je platným dokumentem školského zařízení. Rozhodování o přijetí zájemce 

k činnosti se neřídí správním řádem, o přijetí či nepřijetí zájemce rozhoduje ředitel podle 

podmínek stanovených školním vzdělávacím programem. 

 Účastníci pravidelné denní docházky do druţiny se zařazují do oddělení. Oddělení se 

naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Je-li oddělení tvořeno pouze ţáky se zdravotním 

postiţením, je počet ţáků v oddělení shodný s počtem ţáků ve třídě školy samostatně zřízené 

pro tyto ţáky podle zvláštního právního předpisu. V oddělení lze individuálně integrovat 

nejvýše 5 účastníků se zdravotním postiţením. 

 Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na 

druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost. 

 

O ukončení zájmového vzdělávání můţe být vydáván doklad. Doklad o ukončení zájmového 

vzdělávání ve školní druţině má charakter pamětního listu. 
 

Kritéria pro přijetí ţáků do školní druţiny 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) a s ohledem na kapacitu školní 

druţiny, stanovuje ředitel školy kritéria pro přijímání dětí do školní druţiny (dále jen ŠD).  

ŠD se ve své činnosti řídí především vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Nově 

Dle § 9, odst. (1) ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro ţáky prvního stupně 

základní školy,  přihlášené k pravidelné denní docházce, k výchovně vzdělávací zájmové 

činnosti. 

O zařazení účastníků do školní druţiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitel školy. Účastník bude 

do školní druţiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, odevzdaného 

zákonnými zástupci v uvedeném termínu vedoucí vychovatelce.  Jeho součástí je písemné 

sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze 

ŠD. 

Kritéria pro přijetí: 

Činnost školní druţiny je určena přednostně pro ţáky prvního stupně základní školy, 

přihlášené k pravidelné denní docházce. 
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1) Věk – účastníci niţších ročníků a mladšího věku mají přednost před ţáky staršími 

navštěvujícími vyšší ročníky. 

2) Dojíţdějící účastníci – účastníci, kteří dojíţdějí z místa trvalého pobytu, mají nárok na 

přijetí do ŠD přednostně. 

3) Zdravotní stav dítěte– dítě, které je schopné vzdělávání na ZŠ, můţe být přijato k 

mimoškolnímu vzdělávání do ŠD. V případě zdravotního postiţení je třeba individuálního 

přístupu. Záleţí na moţnostech zařízení ŠD, dohodě zákonných zástupců s vedením školy. 

4) Sourozenci dítěte – v případě, ţe ŠD navštěvuje jiţ jeden ze sourozenců má i druhý 

přednost při umístění do mimoškolního zařízení ŠD. 

5) V případě volné kapacity bude moţno přijmout i ţáky 5. tříd i vyšších tříd. 

Organizace zápisu do ŠD:  

 Zápisní lístky, pro přihlášení účastníka k zájmovému vzdělávání je moţné vyzvednout 

u vedoucí vychovatelky. 

 Účastníci, kteří navštěvují ŠD, obdrţí zápisní lístky v měsících březen, duben. 

 Zákonní zástupci budoucích ţáků 1. třídy obdrţí zápisní lístky u zápisu do 1. třídy. 

 V případě zájmu o přijetí ţáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdá zákonný 

zástupce zápisní lístek nejpozději do 30. 4. daného roku do ŠD, vedoucí vychovatelce. 

 V případě, ţe zákonný zástupce vyplní a odevzdá zápisní lístek – přihlášku 

k zájmovému vzdělávání k 1. 9. následujícího školního roku, a dítě nebude školní 

druţinu navštěvovat, musí zákonný zástupce písemně dítě odhlásit.  

Výchovná opatření, podmínečné vyloučení účastníka zájmového 

vzdělávání 
 Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. 

Kázeňským opatřením je podmíněné vyloučení ze školského zařízení, vyloučení účastníka ze 

školského zařízení, a další kázeňská opatření, která nemají právní důsledky. Pochvaly, jiná 

ocenění a další kázeňská opatření můţe udělit či uloţit ředitel školy. 

 Ředitel školského zařízení můţe v případě závaţného zaviněného porušení povinností 

stanovených tímto zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo 

o vyloučení účastníka ze školského zařízení. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví 

ředitel školského zařízení zkušební lhůtu, a to nejdéle na dobu jednoho roku. Dopustí-li se 

účastník v průběhu zkušební lhůty dalšího zaviněného porušení povinností stanovených tímto 

zákonem nebo vnitřním řádem, můţe ředitel školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení.  

 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům školského 

zařízení se vţdy povaţují za závaţné zaviněné porušení povinností stanovených tímto 

zákonem. 

 O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení účastníka rozhodne ředitel školského 

zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění účastníka dozvěděl, nejpozději však do 

jednoho roku ode dne, kdy se účastník provinění dopustil, s výjimkou případu, kdy provinění 

je klasifikováno jako trestný čin podle zvláštního právního předpisu. Účastník přestává být 

účastníkem školského zařízení dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o 

vyloučení, nestanoví-li toto rozhodnutí den pozdější. 
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 Podmíněné vyloučení nebo vyloučení účastníka probíhá ve správním řízení podle 

správního řádu. Odvolacím orgánem proti správnímu rozhodnutí je krajský úřad. Vyloučením 

nezaniká občanskoprávní vztah mezi právnickou osobou a vyloučeným účastníkem, případně 

zákonným zástupcem nezletilého účastníka. Je proto povinností právnické osoby vykonávající 

činnost školského zařízení se s tímto účastníkem vzdělávání vypořádat například vrácením 

části úplaty, na základě písemné ţádosti zákonných zástupců účastníka. 

 

 

ŠD při ZŠ Prostějov, Dr. Horáka 24, 796 01 Prostějov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

 Jméno a příjmení 

 

 

                                 

                             

absolvoval(a)  jednoleté zájmové vzdělávání ve školní druţině 

 
                             

                            školní rok: 
                        
 

 

 

V Prostějově dne :                             Podpis vychovatele: 

Absolventský list účastníka zájmového vzdělávání školní druţiny 
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Plán společných akcí – děti + senioři       

(Aktivity se uskutečňují po vzájemné dohodě s oběma stranami. Změna programu dle možných 

podmínek a dané situace) 

 
 Pohádkové odpoledne – Pohádkové úkoly a hry  

 Generační tvoření – Květinková víla 

 Sborník pohádek – Květinková víla  

 Vyhlášení soutěže seniorům  

 Zážitkové odpoledne  

 Vánoční vystoupení  

 Módní přehlídka pohádkových bytostí  

 Vítání jara  

 Generační tvoření – téma Velikonoce  

 Dárky pro radost aneb děti seniorům  

 Vyhodnocení soutěže   

 Hravé odpoledne – soutěže a hry s názvem Společně se nenudíme 

 Návštěva ležících pacientů na pokojích, přáníčka pro radost  


