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Školní vzdělávací program pro školní družinu 

 
Školní vzdělávací program pro školní družinu s názvem: 

 

DĚTI A HODINY NEMŮŽEME POŘÁD 

NATAHOVAT – 

 MUSÍME JE TAKÉ NĚKDY NECHAT BĚŽET 

 

 

 
Školní družina 

při Základní škole a Mateřské škole Unčín, 

 okres Žďár nad Sázavou, 

příspěvková organizace 
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1. Identifikační údaje 

 

1.1.  Název ŠVP ŠD 

 

         Název:  ŠVP ŠD 

         Motivační název:  Děti a hodiny nemůžeme pořád natahovat,     

                                        musíme je také někdy nechat běžet 

 

1.2. Údaje o ŠD 

 

         Adresa školy:            Základní škola a Mateřská škola Unčín 

                                             okres Žďár nad Sázavou, 

                                             příspěvková organizace 

                                             Unčín 51 

                                             592 42 Jimramov 

 

          IZO:                            108 027 228 

          IČO:                            750 209 55 

          Kontakt:                     zsuncin@seznam.cz 

                                              www.zsuncin.cz 

                                              Tel. 566 573 218 
 

         Jméno ředitele školy:                     Mgr. Monika Tomášová 

         Jméno vychovatelky ŠD:                Mgr. Jitka Šafrová 

                                                             

 

1.2.  Zřizovatel 

 

         Název zřizovatele:                           Obec Unčín 

         Adresa zřizovatele:                         Unčín 24, 592 42 Jimramov 

         Kontakt:                                           obec.uncin@seznam.cz                              

                                                                   www.obec-uncin.cz 

1.4. Platnost dokumentu 

        Platnost od:                                      2.9.2019   

                                                                   (aktualizováno 2.9.2020) 
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2. Charakteristika ŠVP 
  

2.1. Zaměření ŠD 
 

Program ŠD vyplývá z celkového pojetí školy. 

Vedeme děti k lásce k přírodě, ke svému okolí a ohleduplnosti jeden 

k druhému, vcítění se  vztahu k lidem. Dáváme dětem příležitost 

rozvíjet své schopnosti a dovednosti způsobem, který vyhovuje jejich 

individuálním potřebám a zájmům. 

Učíme žáky ušlechtilé zábavě, pomáháme uspokojovat a rozvíjet 

jejich kulturní potřeby a rozmanité zájmy. 

Rozvíjíme u žáků schopnost spolupráce, respektování práce a 

úspěchů vlastních i druhých. Podněcujeme žáky k tvořivému učení, 

logickému uvažování a ke schopnosti řešit problémy. 

Učíme žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní i sociální 

zdraví a být za ně zodpovědný. Vedeme žáky k toleranci a 

ohleduplnosti k jiným lidem. 

Mimo činnost výchovně vzdělávací plní ŠD funkce sociální, tzv. 

bezpečný dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení 

vyučování. 

Probouzíme v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, 

naslouchat a poznávat. Podporujeme osobnostní a sociální rozvoj 

žáka, jeho kritické myšlení a jeho schopnost rozlišovat dobro a zlo. 

Využíváme materiálně technické vybavení pro děti ŠD, ke svým 

činnostem využíváme také prostory herny, třídy školy, PC vybavení. 

K pohybovým aktivitám slouží tělocvična, přilehlé hřiště i školní 

zahrada. 

ŠD má svá specifika, působí na děti po skončení školního vyučování 

a její působení je odlišné od vyučování. 

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti dětí, odpočinku 

a rekreace žáků. 

 

 

 

 



5 

2.2 Obsah a cíle vzdělávání 

 

• Učíme děti vnímat svět kolem sebe, orientovat se v něm,             

poznávat přírodu a všímat si vztahů mezi lidmi. 

• Podněcujeme děti k získání různých dovedností a návyků 

vhodných pro život, vedeme děti k zamyšlení se nad mravními a             

duchovními hodnotami. 

• Učíme děti vycházet s kolektivem – projev citlivosti, 

ohleduplnosti, odmítnutí agresivity, šikany, umění se bránit. 

• Rozvíjíme vlastní osobnost, dovednost a talent. 

• Učíme hodnotit sebe i druhé. 

• Využíváme zájmové a odpočinkové aktivity, také příprava na 

vyučování probíhá zábavnou a nenásilnou formou. 

• Učební aktivity se realizujeme především prostřednictvím 

dobrovolné nezávazné dětské hry na základě zájmu a vlastní volby. 

• U dětí rozvíjíme jejich schopnosti, povzbuzujeme je ke všem 

činnostem, dáváme prostor tvořivosti, dbáme na harmonický vývoj. 

• Děti učíme věřit ve vlastní schopnosti. 

• Osvojujeme si základní pracovní činnost. 

• Vedeme děti k osvojování a upevňování vědomosti a návyků v 

oblasti hygieny, ochrany zdraví, předcházení nemocem a úrazům. 

Učíme je pravidlům společenského chování a vedeme ji k využívání 

v životě. 

• Seznamujeme děti s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji. 

• Vedeme žáky ke schopnosti naslouchat a respektovat práva a 

odlišnosti druhých, komunikaci v různých sociálních prostředích. 

• Dbáme na ochranu zdraví svého i spolužáků. 

• Vedeme děti k tvořivosti a rozvíjíme estetické vnímání. 

 

Děti se mohou podílet na plánování programu a rozhodovat ve 

společných záležitostech. Vyjadřují svůj názor, naslouchají jiným, 

hledají společná řešení. Podílejí se na vytváření společných pravidel a 

respektují je. 

 

2.3 Časový plán a délka vzdělávání 
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Plán je nastaven na jeden vzdělávací cyklus. Obsahuje výběr 

možných činností, ze kterých si volíme podle aktuálního složení žáků. 

V naší družině plánujeme činnosti na třech možných úrovních: 

• Každodenní působení vychovatelky, které se vztahuje k danému   

tématu. 

• Řízená organizovaná činnost, která postupuje podle týdenní            

skladby zaměstnání. 

• Příležitostné akce 

 

Program umožňuje nejširší možnosti práce se žáky. Inspiruje            k 

pestré a námětově bohaté činnosti školní družiny. Směřuje žáky     k 

efektivnímu využití svého volného času. Školní družina je dětem    k 

dispozici od 6:30 do 15:00 hodin. 

 

2.4 Metody a formy práce 

 

Formy zájmového vzdělávání jsou voleny tak, aby byly vhodné pro 

výchovu mimo vyučování. V činnostech je zastoupeno spontánní i 

záměrné učení. 

Jsou motivovány učitelkou a dále záleží na individuální volbě a aktivní 

účasti dítěte. 

 

• Pravidelná činnost vychází z týdenní skladby zaměstnání,    

představuje organizované a tematicky zaměřené aktivity. 

• Příležitostné činnosti přesahují rámec oddělení. Jsou určeny i širší 

veřejnosti: Sportovní dny, vystoupení, slavnosti, výlety, exkurze, 

kulturní akce, sportovní soutěže, besídky, charitativní akce. 

• Spontánní aktivity jsou činnosti, které následují po organizované 

činnosti, zahrnují relaxaci, klidové činnosti a pobyt venku. 

• Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu, do denního režimu se 

zařazují nejčastěji po obědě, před vyučováním ráno pro děti, které 

brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne: individuální hry, 

společenské hry, šití a vyšívání, četba dětských knih a časopisů, 

poslech, kresba, modelování, práce s papírem apod. 
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• Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje aktivní 

odpočinek s náročnějšími pohybovými, sportovními, turistickými nebo 

manuálními prvky, jsou realizovány převážně venku. 

• V přípravě na vyučování využíváme tematických vycházek, 

didaktických her, činností, které upevňují a rozšiřují získané 

vědomosti a poznatky, vypracovávání domácích úkolů, práce na 

počítači. 

 

Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra, která 

obohacuje sebepoznání dětí, rozšiřuje jejich vědomosti, dovednosti a 

navozuje kladné emoce. 

 

2.5 Zajištění školní družiny 

 
Materiální zabezpečení ŠD 

Školní družina využívá ke svým činnostem prostory herny, třídy školy, 

počítačový koutek s připojením k internetu. K pohybovým aktivitám 

využíváme tělocvičnu, přilehlé hřiště, školní zahradu,  hřiště vesnice. 

Veškeré prostory jsou prosvětlené, vybaveny nábytkem, televizí, CD 

přehrávačem, interaktivní tabulí, rozmanitými hračkami i hrami pro 

děti. Materiální pomůcky a potřebný materiál jsou průběžně 

doplňovány. 

Další péče o materiální vybavení sleduje doplňování a zlepšování 

materiálních podmínek zejména pro výtvarné, poslechové a sportovní 

činnosti. 

Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, pitný režim pro žáky družiny 

je taktéž zajištěn. 

Pobyt žáků ve školní družině je bezúplatný. 

 

Ekonomické zabezpečení ŠD 

Zájmové vzdělávání je poskytováno bez úplaty. O přidělení financí pro 

ŠD rozhoduje ředitelství školy dle možností. Finanční prostředky jsou 

využívány na nákup materiálu a pomůcek a na zkvalitnění interiéru 

školní družiny. 

Personální zabezpečení ŠD 
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Vzdělávání ve školní družině je řízeno jednou vychovatelkou, která  

vede potřebnou dokumentaci ŠD a tvoří skladbu zaměstnání,  funguje 

podle společně vytvořených pravidel – tematického časového plánu 

zájmové vzdělávací činnosti. 

Svou odbornost rozšiřuje samostudiem, spoluprácí se školními 

družinami z okolních škol a také vzděláváním na odborných 

seminářích. Spolupracuje také s vychovatelkou z MŠ a s ředitelkou 

školy. 

 

3. Formy vzdělávání 

 
3.1. Pravidelné činnosti: jsou dány měsíčním a týdenním 

       plánem činností 

        

       Týdenní skladba zaměstnání: 

• zájmové činnosti 

         - zájmové činnosti vědní 

         - zájmové činnosti přírodovědní 

         - zájmové činnosti esteticko-výchovné 

         - zájmové činnosti esteticko-výtvarné 

         - zájmové činnosti pracovně-technické 

• funkční režimové momenty 

• tělovýchovné zaměření, pobyty venku na hřišti 

• informatika  ( PC koutek) 

 

3.2. Spontánní aktivity a odpočinkové činnosti 

 

• klidové činnosti po obědě - společná četba, kreslení, modelování, 

skládání puzzle 

• volné rozhovory vychovatelky s dětmi, hry dle výběru dětí, stolní 

hry, poslech pohádek 

• rekreační činnosti, hry v tělocvičně nebo venku 

 

3.3. Příprava na vyučování 
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• vypracování úkolů- individuálně dle zájmu dětí a požadavků 

rodičů 

• výukové programy na PC 

• didaktické hry - upevňování znalostí z matematiky, paměti, 

postřehu, logické myšlení 

• individuální procvičování učiva - dle zájmu žáků 

 

3.4. Plánované akce 

• vánoční posezení u stromečku 

• soutěže (pěvecké, výtvarné) 

• oslava Dne dětí 

• zapojení se do soutěží a projektů 

• spolupráce se Základní školou Dalečín 

 

4. Klíčové kompetence 
Osvojování klíčových kompetencí je proces dlouhodobý a složitý, 

který začíná v předškolním vzdělávání a pokračuje na dalších 

stupních. 

 

Kompetence k učení: dokončí práci, hodnotí, klade si otázky, hledá 

na ně odpovědi, všímá si souvislostí, zkušenosti uplatňuje v praxi 

Kompetence k řešení problémů: volí si různou náročnost práce podle 

individuálních možností: 

• pracuje svým vlastním tempem 

• nevyhýbá se problémům 

• rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení 

• započaté činnosti dokončuje 

 

Komunikativní kompetence: srozumitelně se vyjadřuje, používá 

vhodná slova, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, 

vyjadřuje své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky. 

 

Komunikace sociální a interpersonální: rozvíjí a ovládá vlastní 

pocity a prožitky, je samostatný, ohleduplný a rozpozná vhodné         a 
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nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu          a 

dovede se jim bránit, respektuje jiné. 

 

Kompetence činnostní a občanské: učí se plánovat, organizovat, 

řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a 

povinnostem přistupuje odpovědně, chová se zodpovědně s ohledem 

na zdraví své i spolužáků, vyjadřuje se vhodně, klade si otázky a hledá 

na ně odpovědi, děti organizují, řídí a hodnotí řešení situací, dokončí 

započatou práci, spontánně vymýšlí nová řešení. 

 

5. Průřezová témata 

 
Vzdělávacím procesem ve školní družině procházejí průřezová témata 

– vytvářejí příležitost pro individuální uplatnění žáků a pro jejich 

vzájemnou spolupráci a také rozvíjí osobnost dítěte především v 

oblasti postojů. 

 

6. Vzdělání dětí se speciálními vzdělávacími 

    potřebami a dětí nadaných 

 
Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) bude 

upravena dle doporučení školského poradenského zařízení – PPP 

nebo SPC. 

Metody práce se žáky se SVP: 

• neklademe důraz na snaživost, ne na kvalitu 

• začínáme splnitelnými úkoly 

• nezdůrazňujeme chyby 

• chválíme, průběžně věnujeme zvláštní pozornost podle 

    charakteru znevýhodnění 

• ŠD spolupracuje s třídním učitelem a s rodiči dítěte 

 

Práce s nadanými žáky bude upravena dle doporučení školského 

poradenského zařízení - PPP nebo SPC. 

Metody práce s nadanými žáky: 
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• podněcujeme rozvoj osobnosti nadaných žáků 

• zadáváme samostatné složitější úkoly 

• vedeme k rovnému přístupu ke slabším spolužákům 

• vedeme k toleranci a ochotě pomáhat slabším 

• ŠD spolupracuje s třídním učitelem a s rodiči dítěte 

 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
Školní družina je součástí ZŠ a proto bude zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví dětí zajišťováno v rámci školy po celou dobu jejich 

pobytu ve školní družině. 

 

• děti i jejich rodiče včas informujeme o činnosti ŠD, o vnitřním 

řádu, rodiče se mohou informovat, přihlásit i odhlásit docházku 

• seznamujeme žáky s nebezpečím ohrožujících jejich zdraví 

• seznamujeme žáky s nebezpečím alkoholu a jiných 

návykových látek 

• poučíme žáky o bezpečnosti v prostorách školy a při pobytu 

ve ŠD, o zákazu svévolného opouštění ŠD, o chování ve ŠD i 

mimo ni a o ochraně svého zdraví i spolužáků 

• zajišťujeme vyvážený stav tělesné, duševní a sociální pohody 

• respektujeme názory dětí na výběr činností v ŠD 

• dbáme na ochranu dětí před násilím a šikanou 

• lékárnička jako prostředek první pomoci je dostupná 

v ředitelně školy 

• při nákupu družinového vybavení dbáme na jeho bezpečnost 

• po celou dobu provozu ŠD zajišťujeme dětem pitný režim 

 

 

 

8. Prevence před sociálně-patologickými jevy 
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Činnosti ve školní družině se dotýkají problematiky ochrany před 

násilím, šikanou, projevy diskriminace nepřátelstvím, vandalismem a 

dalšími patologickými jevy. 

Se žáky jsou prováděny rozhovory a besedy o problematice: 

• zdravý způsob života a péči o zdraví 

• osobnostní a sociální rozvoj 

• návykové látky (rizika a chování při kontaktu s těmito látkami) 

 

 

9. Přijímání žáků do ŠD, průběh a ukončování 

    docházky do ŠD 
 

Školní družina je určena všem žákům 1. - 5. třídy. Přihlásit se do ní 

mohou na základě písemné přihlášky – zápisního lístku a to vždy na 

právě běžící školní rok. 

 

Rozhodnutí o přijetí do školní družiny je v kompetenci ředitelky školy. 

Do školní družiny mohou na omezenou dobu chodit i děti, které do ní 

nejsou přihlášeny – např. v době mezi dopoledním a odpoledním 

vyučováním. 

Pobyt ve školní družině je bezúplatný. Výjimečně může dítě ze ZŠ 

trávit čas v MŠ, pokud nelze jinak. Tato sounáležitost je předem 

projednána se zřizovatelem školy a zřizovatel souhlasí. 

 

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci jsou povinni vyplnit řádně, úplně a 

pravdivě celý zápisní lístek, včetně údajů o rozsahu docházení do ŠD 

a způsobu odcházení ze ŠD a zdravotního stavu dítěte. Dále jsou 

povinni seznámit se s Vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej. 

Vyplněný zápisní lístek odevzdají vychovatelce školní družiny. 

 

Žáci se ve školní družině řídí Vnitřním řádem ŠD a pokyny 

vychovatelky. Ze školní družiny žák odchází sám nebo v doprovodu. 

Žák je omlouván telefonicky, elektronicky nebo písemně a jakákoli 

změna je také oznamována písemně. 
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Předčasné ukončení docházky do školní družiny je možné na základě 

písemného prohlášení zákonných zástupců dítěte nebo rozhodnutím 

ředitelky školy. Dojde-li k vážnému porušení Vnitřního řádu ŠD nebo 

ohrožuje-li žák zdraví své či svých spolužáků, může ředitelka školy 

rozhodnout ve správním řízení o jeho podmíněném vyloučení, nebo 

vyloučení. 

 

 

10. Závěr 

 
Školní družina je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb.                      o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) a řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 

Sb. o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších platných předpisů, tj. 

vyhlášky č. 279/2012 Sb. 

 

Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně 

vzdělávací činnosti a řídí se specifickými pravidly pedagogiky volného 

času. 

 

 

Organizace ŠD: 

 
Provoz školní družiny:        denně  6:30 – 7:30 hod. 

                                                          11:15 – 12:15 hod. (společný oběd) 

                                                          13:00 – 15:00 hod. 

Počet oddělení:                 1 

Počet vychovatelek:         1 

Délka vzdělávání:              1 rok 

Kontakty:                           www.zsuncin.cz 

Telefon:                              566 573 218 

11. Přílohy 
• Celoroční plán ŠD 
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• Vnitřní řád školní družiny 
 


