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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

Název ŠVP:  Škola plná pohybu - ŠD 2023  

1.2 Údaje o zařízení 

Název zařízení:  Základní škola Prostějov, ul. Dr. Horáka 24

Adresa zařízení:   Dr. Horáka 24, Prostějov, 79601

Jméno ředitele školy:  Mgr. Bc. Petra Rubáčová

Jméno vedoucího vychovatele:  Naděžda Kalábová

Kontakty:   e-mail: zshor@seznam.cz, web: www.skoladrhoraka.cz

Koordinátor tvorby ŠVP:   Mgr. Michaela Mayerová, Naděžda Kalábová  

1.3 Platnost dokumentu 

Platnost od:  25. 1. 2023

................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy 

      Mgr. Bc. Petra Rubáčová  
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2 Charakteristika zařízení 
2.1 Poslání, vize a východiska 

Poslání zařízení:

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

vyučování, umožňuje účastníkům také přípravu na vyučování. Aktivity jsou uskutečňovány v rámci 

programu a činnosti oddělení.

Vize:

• 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

Východiska:

ŠVP "Škola plná pohybu" ZŠ Horáka, Metodika pro podporu tvorby ŠVP pro zájmové vzdělávání  

2.2 Projekty, aktivity, úspěchy 

Dlouhodobé projekty:  

Dlouholetá spolupráce s Centrem sociálních služeb Prostějov 

Šablony J.A.K. 

Prevence digitální propasti

Úspěchy zařízení:  

Autorská činnost - N.Kalábová 

Školitelská činnost - N.Kalábová 

Pravidelné umístění v soutěžích "Dětský čin roku" 

Publikování sbírek receptů, příběhů a činností klintů Centra sociálních služeb 

Umístění v soutěži "Brána k druhým" 
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2.3 Spolupráce v regionu 

Spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci):  

- účast na pravidelných třídních schůzkách 

- spoluúčast na školních i mimoškolních akcích 

- pravidelné informace o akcích na webu a FB školy 

Spolupráce s dalšími subjekty:  

Dětské dopravní hřiště - dopravní výchova pro ŠD 

Návštěvy muzea, Kina Metro 70, hvězdárny, botanické zahrady 

Iris - EKO programy pro žáky 

Centrum sociálních služeb Prostějov 

2.4 Personální podmínky 

Charakteristika pedagogického sboru:

V zařízení působí okolo 8 pedagogů, včetně vedení zařízení. Kvalifikovanost pedagogického sboru 

se pohybuje v oblasti 71 – 100 %. Počet pedagogů v zařízení, po přepočtu na plný pracovní úvazek, 

je okolo 5,85.

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP):  

Plán předpokládá nejméně 1 školení každého pedagogického pracovníka za pololetí: 

- školení, webináře, konference, dobrá praxe apod. 

Oblasti a témata zahrnují celou škálu možností, které mohou být využity ve vzdělávacích a 

volnočasových aktivitách ŠD. 

2.5 Materiální podmínky 

Zařízení má v regionu jen jednu pobočku.

Vybavení zařízení a jeho podmínky:  
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• studijní místnost s knihovnou pro aktivní využití 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 

2.6 Ekonomické podmínky 

Informace k úplatě:  

Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby 

byla úplata splatná nejpozději před ukončením účasti v dané činnosti. Úplatu může 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 vzdělávání 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.

Zdroje financování: 

statní rozpočet

příspěvky zřizovatele na provoz

dotace, granty  

2.7 Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení:  

Školní družina je vybavena na každém patře zrekonstruovanými (2022) oddělenými toaletami, 

každá třída umyvadlem a odpovídajícími hygienickými potřebami. Chod ŠD se řídí, stejně jako 

zbytek základní školy, Vnirřním řádem, Provozním řádem a Organizačním řádem. Chování žáků 

upravuje Klasifikační řád. Všechny dokumenty jsou k nahlédnutí na webu školy nebo v kanceláři 

školy. 
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Další podmínky jsou: 

• Vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání. 

• Vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků ve ŠD). 

• Zdravé prostředí užívaných prostorů. 

• Bezpečné pomůcky. 

• Ochrana účastníků před úrazy. 

• Výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostorů (např. 

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

pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti. 

• Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, 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 možnostmi 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.
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3 Charakteristika ŠVP 
3.1 Cíle vzdělávání 

Obecné cíle:  

• Vyzkoušet si netradiční formy a metody při činnosti. 

• Rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii. 

• Zvládnout herní situace, využit volný čas efektivním způsobem. 

• Osvojit pravidla vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti. 

• Rozvíjet schopnost vhodně kombinovat barvy. 

• Prohlubovat zkušenosti při práci s dostupným materiálem. 

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

informace, které mohou účastníci využít, získávají prostřednictvím výkladu, pracovních listů a 

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

Dlouhodobé cíle:  

 

• 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. 

• Vytvářet nové pracovní návyky. 

• Zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce. 

• Rozvíjet všestranně rozvinutou osobnost. 

• Vést ke zdravému životnímu stylu.

Konkrétní cíle:  

Komunikativní kompetence 

Vyjadřuje vlastní pocity při jednotlivých prožitcích, účastní se diskusí; zkouší a vyhodnocuje, které 

způsoby práce mu vyhovují; vhodně reaguje a vyjadřuje vlastní názor; 
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zpracovává jednoduché texty k danému tématu, využívá získané komunikativní dovednosti 

k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci se svými spolužáky; 

průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím. 

Kompetence sociální a personální 

Dodržuje stanovená pravidla; podílí se na utváření příjemné atmosféry mezi kamarády a 

spolužáky; 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 

Dodržuje vymezená pravidla, zásady bezpečnosti při hře; pracuje samostatně po zadání práce, má 

smysl pro povinnost při hře; k povinnostem přistupuje odpovědně, spoluvytváří pravidla 

společného soužití mezi vrstevníky; rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat, dokáže si 

zorganizovat pracovní prostor a postup práce; práci dokončí, samostatně a tvořivě přemýšlí; 

prezentuje výsledky práce. 

Kompetence k učení 

Využívá 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. 

  

3.2 Délka vzdělávání a časový plán vzdělávání 

Délka vzdělávání a charakteristika časového plánu:   

ŠD má zaveden ranní provoz od 6:30 – 7:50 hodin. 

Odpolední provoz probíhá v jednotlivých odděleních od 11:40 – 17:00 hodin. 

Podmínkou vzdělávání je, aby účastník chodil alespoň 4 dny v týdnu. Družinu může navštěvovat až 

240 dětí přihlášených k pravidelné denní docházce 
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Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost účastníka, umožňují 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, individuální či spontánní aktivita.   

Časový plán vytváříme celoroční a kreativně reagujeme na možné měněné podmínky, propojování 

či přesouvání témat během dlouhodobé docházky účastníků do školského zařízení. 

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

zvládne. 

Časový plán je pouze jako příklad nabídky činností jednoho roku. Navržené 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.  

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 docházk 

3.3 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami 

V oblasti personální:   

Organizace vzdělávání účastníka ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání vychází z obtíží 

účastníka ve vzdělávání, respektuje specifika, která mohou ovlivňovat jeho účast na aktivitách 
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organizovaných ve školském zařízení. Organizace a podmínky zapojení účastníka do aktivit 

školského zařízení pro zájmové vzdělávání jsou specifikovány v doporučení školského 

poradenského zařízení. 

Podpůrná opatření pro účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami ve školských zařízeních 

pro zájmové vzdělávání 

a. Poradenská pomoc školského poradenského zařízení. 

b. Úprava organizace, obsahu, forem a metod vzdělávání. 

c. Použití kompenzačních pomůcek, např. využívání komunikačních systémů neslyšících a 

hluchoslepých osob, Braillova písma a podpůrných nebo náhradních komunikačních 

systémů. 

d. Využití asistenta pedagoga. 

e. Využití dalšího pedagogického pracovníka (např. tlumočníka českého znakového jazyka, 

přepisovatele pro neslyšící) 

f. Poskytování vzdělávání nebo školských služeb 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) 

V oblasti materiální:   

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

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě 

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření dle klasifikace podpůrných opatření, 

znamenající nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách, odpovídající zdravotnímu stavu, 

kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám účastníka, od kterých bude odvozována 

klasifikace speciálních vzdělávacích potřeb. 

Materiální potřeby jsou naplňovány z prostředkůna podporu PO a/nebo úplaty za ŠD. 

V oblasti organizační:   

Pokud se bude v běžném oddělení školní družiny vzdělávat žák s přiznaným podpůrným 

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

27/2016 Sb. To znamená, že v oddělení se může vzdělávat zpravidla nejvýše 5 žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně, a to s přihlédnutím ke skladbě těchto 

podpůrných opatření a povaze speciálních vzdělávacích potřeb žáků, počet žáků s přiznanými 

podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně však nesmí přesáhnout jednu třetinu žáků 

v oddělení. 
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3.4 Zabezpečení vzdělávání žáků nadaných a mimořádně 

nadaných 

Ve školním vzdělávacím programu školského zařízení pro zájmové vzdělávání vytváříme podmínky 

pro rozvoj mimořádně nadaných účastníků a to i přesto, že 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, že mimořádně nadaní účastníci mají své specifické vzdělávací potřeby, na něž je 

třeba reagovat a vytvářet pro ně vhodné podmínky. 

Uplatňujeme metody pedagogické, psychologické, pedagogicko – psychologické i laické. Jde 

především o pozorování účastníků v jejich práci, rozbor výsledků, rozhovory s účastníkem 

zájmového vzdělávání a jeho rodiči, účast v soutěžích, individuální přístup podle potřeb žáka. 

3.5 Podmínky pro přijímání uchazečů, podmínky průběhu 

a ukončování vzdělávání 

Podmínky pro přijímání uchazečů:   

Podmínky přijímání účastníků a podmínky průběhu vzdělávání tvoří povinnou součást školního 

vzdělávacího programu školského zařízení. O přijeti rozhoduje ředitel/ka školy. 

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu vzdělávání jsou řešeny komplementárně 

s vnitřním řádem školského zařízení. 

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

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

účastníka z družiny. 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 družiny se zařazují do oddělení. Oddělení se naplňují 

nejvýše do počtu 30 účastníků. Je-li oddělení tvořeno pouze žáky se zdravotním postižením, je 

počet žáků v oddělení shodný s počtem žáků ve třídě školy samostatně zřízené pro tyto žáky podle 

zvláštního právního předpisu. V oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastníků se 

zdravotním postižením. 
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Ředitel/ka stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh 

vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost. 

Podmínky ukončování vzdělávání:   

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

vzdělávání ve školní družině má charakter pamětního listu. 

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 může udělit či uložit ředitel školy. 

            Ředitel školského zařízení může v případě závažného 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, může ředitel školského zařízení rozhodnout o jeho vyloučení. 

            Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům školského zařízení 

se vždy považují za závažné 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. 

            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 žádosti zákonných zástupců účastníka. 

Podmínky průběhu vzdělávání:   

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

školní družiny zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku, odevzdaného zákonnými 

zástupci v uvedeném termínu vedoucí vychovatelce.  Jeho součástí je písemné sdělení zákonných 
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zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD. Tento rozsah 

docházky je závazný, každá změna musí být oznámena písemnou formou.
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4 Obsah vzdělávání 
4.1 Člověk a jeho svět 

Název aktivity Člověk a jeho svět
Charakteristika aktivity Člověk a jeho svět

V zdělávací 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 životních situací, jejich "napodobování" a rozvíjení v modelových hrách (scénkách), 
výměna zkušeností a zážitků apod. Učitel a vychovatel má možnost doporučené činnosti dále doplňovat, 
dotvářet a rozvíjet. Prostřednictvím zajímavých her, úkolů a nových informací účastníci získávají nové 
poznatky a dovednosti z různých oblastí života. Vytváří si základní představy o nejběžnějších skutečnostech 
a zákonitostech přírody i společnosti, o lidských činnostech, výtvorech a vztazích i o nejdůležitějších 
podmínkách života. Formuje a posiluje vnímavý vztah k jejich okolí. Pomáhá jim vytvářet základní vztah k 
životu, vlastní osobě, jiným lidem a živočichům, k lidským činnostem, k předmětům, které lidé vytvořili, k 
životnímu prostředí domova a přírody nejbližšího okolí. Učí je jednat a rozhodovat se v běžných i méně 
obvyklých životních situacích, spoléhat na sebe, ale i na možnou pomoc jiných. 
Prostředí a výchova k okolí, světu a společnosti se podílí na utváření životní orientace, hodnotovém 
systému, způsobu jednání a reakci dítěte. Motivací k porozumění vztahů, přátelství ke školnímu prostředí i 
rodičům a adaptací na různé životní situace získávají účastníci důvěru ve vlastní schopnosti, větší znalosti a 
naučí se přiměřeně reagovat. Tematický okruh je zaměřen na místo, kde účastníci žijí, 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 možných situací a účast v dopravní soutěži 
umožňuje dětem hravou formou přiblížit zásady bezpečnosti.  Aktivity zaměřené na čas a historii, vývoj 
lidského života, zvyky a tradice rozšiřují návyky k zdravému životnímu stylu a kultuře. Vytváření 
rodokmenu, kresba obrázků s náměty domova a líčením vlastních zážitků si účastníci osvojují širší sociální 
znalosti. Ekologická a estetická výchova pomáhá rozvíjet kulturní hodnoty a pocity zodpovědnosti. 
Dodržování základů společenského chování, úcty k rodičům i spolužákům formou hry jsou účastníci vedeny 
k samostatnému myšlení a pozitivního vztahu k sobě samým a empatickému prostředí. 

Obsahové, časové a organizační vymezení Cíl
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Název aktivity Člověk a jeho svět
aktivity (specifické informace o aktivitě 
důležité pro jeho realizaci)

• Rozvíjet ekologického cítění
• Vnímat krásy přírody všemi smysly
• Prohlubovat lásku k přírodě a ke všemu krásnému
• Dodržovat pravidla při soutěžích
• Získávat informace pozorováním a vnímáním okolí
• Vyhledávat a využívat přírodní materiály
• Poznávat různých druhy stromů, rostlin a živočichů

Účastník
• Vnímavě sleduje život 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, živočiších a rostlinách, o škole, 

rodině a životě v nejbližším 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 soutěže
• Vytváření z přírodního materiálu
• Vyhledávání informací
• Vlastnosti zvířátek
• Tajenky, šifry
• Vycházky se zaměřením na pozorování rostlin a živočichů
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Název aktivity Člověk a jeho svět
• Vycházky se zaměřením na seznamování dětí s dopravní situace ve městě a okolí školy

Poznávání rostlin a živočichů; pozorování změn v přírodě vlivem počasí; život pod kamenem; přírodovědná 
soutěž malované kamínky; otisky listů a barevná mozaika; napodobování hlasů zvířat; popis života zvířat 
v zoo; třídění odpadu; vycházky a pobyty venku  

    

4.2 Člověk a svět práce 

Název aktivity Člověk a svět práce
Charakteristika aktivity Člověk a svět práce

Školní družina a školní klub vytváří prostor pro uspokojování zájmů a potřeb dětí, dává jim možnost účelně 
využít čas. V rozvrhu činností si každé dítě může vybrat podle svých zájmů, přání, vlastního rozhodování a 
schopností z pestré a přitažlivé 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 udržování 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 každou činností seznamujeme účastníky s pravidly bezpečnosti při používání 
materiálů a pomůcek. Pracovně - výtvarné činnosti vždy volíme přiměřeně věku dětí tak, aby z nich měly 
radost a byly pro ně zvládnutelné. Po celou dobu zapojujeme účastníky do přípravy dané činnosti, snažíme 
se jim poradit  a povzbudit je. Při práci je důležité do vlastního zpracování námětu příliš nezasahovat, ale 
pouze usměrňovat. 
Jestliže účastníci vytvářejí s uplatněním nápadu a fantazie vlastní výrobek, je nezbytné jejich práci ocenit. 
Myšlenky a snahu dětí podporujeme, protože svými výrobky nebo pracemi si dokážou udělat radost a 
zajímavým způsobem změní výrazně prostředí kolem sebe. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
aktivity (specifické informace o aktivitě 
důležité pro jeho realizaci)

Cíl
• Rozšiřovat potřebné vědomosti o různých materiálech a jejich vlastnostech 
• Rozvíjet pracovně – praktické dovednosti, motorické i tvořivé schopnosti 
• Správně zacházet s používanými pomůckami a nástroji 
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Název aktivity Člověk a svět práce
• Přispívat k osobní seberealizaci 
• Dodržovat 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 

Účastník:
• Přemýšlí o nejvhodnějším pracovním postupu z hlediska výsledku pracovní činnosti 
• Udržuje pořádek na pracovním místě a dodržuje zásady bezpečnosti  
       a hygieny práce 
• 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, dodržuje zásady bezpečnosti při práci  
• Provádí přiměřené základní praktické činnosti s drobným materiálem, papírem 
       a kartónem, modelovacími hmotami, textilem, provádí jednoduché montážní 
       a demontážní práce se stavebnicemi 
• Ovládá jednoduché pracovní postupy 

Činnostní aktivity
• Plastická koláž 
• Skládanky z papíru 
• Obrázky z přírodního materiálu 
• Výrobky z textilií 
• Práce prostorové 
• Montážní a demontážní 
• 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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4.3 Člověk a zdraví 

Název aktivity Člověk a zdraví
Charakteristika aktivity Člověk a zdraví

Tělesná výchova umožňuje účastníkům poznat vlastní pohybové možnosti a přednosti  i zdravotní a 
pohybová omezení, rozumět jim, respektovat je u sebe i jiných a aktivně je využívat 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 důležitým 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 dodržování 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 soutěží, vycházek a hrají 
pohybové hry na školním hřišti. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
aktivity (specifické informace o aktivitě 
důležité pro jeho realizaci)

Cíl
• Podporovat soutěživost a aktivitu 
• Rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti
• Dodržovat jednoduchá herní pravidla
• Osvojovat poznatky ve spojení s praktickými pohybovými činnostmi
• Uplatňovat osvojené pohybové dovednosti
• Rozvíjet orientaci v místě
• Vytvářet příležitost pro spolupráci
• Rozvíjet individuální schopnosti
• Uplatňovat vlastní organizační schopnosti
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Název aktivity Člověk a zdraví
• Dodržovat herní pravidla a bezpečnost při sportovních činnostech

 
Účastník

• Dodržuje základní pravidla chování při TV sportu a řídí se jimi
• Uvědomuje si možná nebezpečí a snaží se jim zabránit
• Využívá k pohybovým hrám i hračky a jiné předměty, než tělocvičné náčiní
• Uvědomuje si, že pohyb lze spojovat s hudbou, rytmem, představou a zkušeností
• Chápe, že hra přináší radost a příjemné zážitky
• Reaguje na pokyny, signály, gesta
• Dodržuje zásady fair play chování
• Zvládá turistiku a pobyt v přírodě, uvědomuje si, že patří k nejzdravějším pohybovým aktivitám 
• Dovede se orientovat v přírodě 
• Získává kladný vztah k pohybovým aktivitám 

Činnostní aktivity
• Hry s míčem
• Soutěže družstev
• Pohybové hry
• Štafetové hry
• Hry se švihadly
• Atletický trojboj 
• Soutěž v přeskoku přes švihadlo 
• Fotbalový turnaj 
• Turnaj ve vybíjené 
• Hry ve vodě 
• Stolní tenis 
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4.4 Jazyk a jazyková komunikace 

Název aktivity Jazyk a jazyková komunikace
Charakteristika aktivity Jazyk a jazyková komunikace

Prostřednictvím jazykových a literárních činností získává účastník schopnost vyjadřovat své myšlenky a city, 
vžívat 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 dovedl 
správně  a kultivovaně používat mateřský jazyk v běžných situacích. 
Literárně - výchovná část směřuje k výuce čtení s porozuměním přístupných textů, získávání základních 
čtenářských dovedností a návyků, důležitých 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 prožitků. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
aktivity (specifické informace o aktivitě 
důležité pro jeho realizaci)

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

Účastník
• Využívá 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
• Tvoří věty, učí se rozlišovat interpunkční znaménka a větné intonace
• Učí se porozumět pojmům a výrazům – říkadla, hádanka, pohádka, báseň, ….
• Recituje text básně
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Název aktivity Jazyk a jazyková komunikace
• 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
• Knížka, kterou máme rádi
• Barevné rýmování

Výtvarné vyjádření textu
• Skutečnost a její umělecké vyjádření, autor a jeho fantazie
• Výtvarný doprovod: ilustrace, ilustrátor
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4.5 Matematika a její aplikace 

Název aktivity Matematika a její aplikace
Charakteristika aktivity                                                                                                                                Matematika a její aplikace 

Účastníci si zopakují učivo formou her, které umožňují nejen psychické uvolnění,  ale i procvičení a 
upevnění matematických znalostí a dovedností zábavnou formu, aniž si účastníci uvědomují, že se učí. 
Hravá matematika rozvíjí intelektuální schopnosti, paměť, představivost, tvořivost, abstraktní myšlení, 
schopnost logického úsudku, poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné pro orientaci v praktickém 
životě. 
Poznatky a dovednosti získané v matematice jsou předpokladem k poznávání přírodovědných oborů, 
ekonomiky, techniky a využití počítačů. 
Ve školní družině navazujeme na učivo matematiky na 1. stupni. Formu zábavy procvičujeme učivo během 
pobytu dětí ve školní družině a při vycházkách. Účastníci opakují sčítání, odčítání, zjišťují geometrické tvary, 
doplňují číselnou osu, násobí a dělí. Umožňujeme žákům uplatnit vědomosti a dovednosti potřebné v 
praktickém životě. Do her zařazujeme úkoly, které vychází ze života kolem nás. Snažíme se pracovat ve 
skupinách. Rozvíjíme u žáků dovednosti své výsledky předem odhadnout, měřit, ověřovat. Klademe důraz 
na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným 
vztahům. 

Obsahové, časové a organizační vymezení 
aktivity (specifické informace o aktivitě 
důležité pro jeho realizaci)

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

 
Účastník

• Procvičuje matematiku zábavnou formou
• Počítá prvky daného konkrétního souboru
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Název aktivity Matematika a její aplikace
• Využívá k matematickým hrám netradiční materiály (korálky, kuličky, knoflíky, apod.)
• Vytváří a skládá zajímavé obrazce s využitím geometrických tvarů
• Porovnává čísla a soubory prvků
• Orientuje se v prostoru
• Provádí kontrolu svého výpočtu
• Sčítá a odčítá čísla
• Používá sčítání a odčítání při řešení praktických situací
• Využívá 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
• 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; Vážení předmětů; 
Počítání předmětů; 
Stolní hry:  Člověče, nezlob se; Početní loto; Domino; Autobus 
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4.6 Umění a kultura 

Název aktivity Umění a kultura
Charakteristika aktivity                                                                                                                                                  Umění a kultura

Výtvarné činnosti umožňují 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 příležitost naučit se chápat výtvarnou kulturu 
v nejširším slova smyslu jako nedílnou součást života 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 zážitky. Pracují individuálně, ale mohou pracovat i ve skupinkách. Vzniklé 
práce samy představují, aktivně se podílejí na výzdobě třídy, školy, účastní se nejrůznějších výtvarných 
soutěží. Prostřednictvím výtvarné výchovy žáky seznamujeme s kulturními památkami, výtvarnými díly, s 
lidovými tradicemi a zvyky. 
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, užívat 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 využívá dramatické improvizace, klade důraz na  aktivitu, podporu vnímavosti, 
představivosti a kreativity. Rozvíjí pohybové dovednosti, plynulosti a barvitost mluveného projevu. 
Prostřednictvím hudebních činností získávají účastníci příležitost, 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, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi sluchovými, 
intonačními, pěveckými, instrumentálními, hudebně – pohybovými a hudebně – tvořivými a poslechovými.
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Název aktivity Umění a kultura

 
Obsahové, časové a organizační vymezení 
aktivity (specifické informace o aktivitě 
důležité pro jeho realizaci)

Výtvarné činnosti
Cíl     

• Rozvíjet citové a smyslové schopností vnímání a soustředěného pozorování
• Upevňovat individuálních schopností
• Vytvářet příležitostí 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
• Využít volný čas efektivním způsobem
• Osvojovat a dodržovat 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, užitém umění, o 

práci s různými materiály, o modelování a prostorovém vytváření.
• Využívat 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 využití

Účastník
• Vyjadřuje vlastní představy, popíše vlastní výtvarné vyjádření
• Vnímá citlivě okolní skutečnost uměleckou i mimouměleckou, projevuje aktivní estetický vztah 

k životnímu prostředí, k jeho tvorbě, ochraně
• Osvojuje si základy dobrého vkusu a uplatňuje je v praktickém životě
• Uvědoměle zachází s některými prostředky a materiály, ovládá základní technické dovednosti 
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Název aktivity Umění a kultura
• 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 

• Využívá základní klasifikaci barev, světelný a teplotní kontrast, chápe výrazové vlastnosti barvy, 
prohlubuje schopnost vhodné kombinace barev 

• Uvědomuje si, že výtvarné umění patří ke kulturnímu bohatství národa 
Činnostní aktivity 

• Kresba – tužka, pastelky, voskovky, pastelem, křídou. Na papír, chodník, fólii, skleničku. Dbáme na 
využití plochy, správné držení tužky.

• 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 
držení štětce.

• Koláže – využíváme 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 - rezerváž (inkoust a zmizík), frotáž (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 životě dítěte; Výtvarné 

vyjádření čteného textu - aktivní práce s ilustrací; Výtvarné vyjádření pohybu – proudění vody
Literárně - dramatické činnosti
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
• Vytvářet vlastní dramatickou improvizaci na zadané téma



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Škola plná pohybu - ŠD 2023 

28

Název aktivity Umění a kultura
• Rozšiřovat slovní zásobu
• Podporovat samostatné vystupování a jednání
• Vytvářet pozitivní vztah k mateřskému jazyku
• Osvojovat a dodržovat pravidla slušného chování a  mezilidské komunikace
• Vytvářet příležitostí pro spolupráci
• Podporovat vlastní tvůrčí umělecké činnosti (literární, hudební, výtvarné)
• Rozvíjet cit pro přirozenost
• Recitovat literární texty různých žánrů
• Podněcovat k tvořivé aktivitě
• Pěstovat kultivovaný vztah k divadlu
• Rozvíjet adekvátně uměleckou výchovu
• Rozlišovat spisovnou a nespisovnou výslovnost
• Reprodukovat text podle svých možností
• Podněcovat účastníky k tvořivé aktivitě
• Rozvíjet uvolnění a ladnost tělesných pohybů

Účastník:
• Využívá 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 držení 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 režiséra, herce (kulisy, kostýmy, plakáty, 
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Název aktivity Umění a kultura
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

Hudebně výchovné činnosti
Cíl

• Využívat 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

Účastník
• Využívá 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 

žánrů
• Získává zkušenosti při veřejném vystupování
• Využívá 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 soutěž 

ŠD “Hledá se SUPERSTAR”
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Název aktivity Umění a kultura
• Hudebně – pohybová činnost, tanec, soutěž 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
• Poslech hry na hudební nástroj
• Účast na veřejných vystoupeních, besídkách, soutěžích
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5 Hodnocení žáků a vlastní hodnocení 

zařízení 
5.1 Hodnocení 

Zásady hodnocení:   

    

• hodnocení ze strany pedagoga 

• posouzení zvenčí 

• sebehodnocení účastníka. 

• požívání motivačních prvků 

• dlouhodobé přehledy v rámci celoročních her v jednotlivých odděleních 

  

            

Výstupy a úspěchy:   

- umístění v oresních, krajských, republikových  soutěžích 

- účast v mezinárodních soutěžích 

- výstavy prací žáků na veřejných místech 

5.2 Vlastní hodnocení 

Předmět evaluace:   

Autoevaluace pro nás znamená zjišťování a vyhodnocování dat charakterizujících pedagogický 

proces a jeho výsledky. 

Výsledky evaluace jsou uvedeny ve výroční zprávě školy spolu s hodnocením školního psychologa. 

Metody evaluace:   

Zjišťování informací provádí školské zařízení různými prostředky: 

- pozorováním 
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- hospitací 

- rozhovorem 

- dotazníkem 

- anketou 

- rozborem dokumentace 

- testováním, aj, 

Kritéria pro hodnocení:   

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 se pedagogický pracovník, vedoucí zájmové útvaru zaměří zejména na: 

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

• ovládání základních komunikačních prostředků, 

• využívání 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 žáka.  

Časový plán:   

- čtvrtletní a pololetní hodnocení 

- celoroční hodnocení 

- dotazníkové šetření 1x ročně (žák - rodič - vychovate/ka) 

Evaluační nástroje:   

- online evaluační dotazníky 

- slovní hodnocení 

- fotodokumentace
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