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2. Charakteristika školní družiny 
 

   Školní družina ZŠ Kamenice je školské zařízení zájmového vzdělávání. Nabízí dětem aktivní využití volného 

času formou zájmových, vzdělávacích, spontánních a odpočinkových činností. Základní činností v družině je 

hra, která přináší dětem kladné city, zážitky, rozšiřuje jejich vědomosti, dovednosti, sebepoznání a pomáhá 

utvářet přirozené sebevědomí dětí. Systém práce ve školní družině je založen na dobrovolnosti a zájmovosti. 

   Školní družina vytváří pro děti přátelskou a klidnou atmosféru. Motivuje, podporuje a vede děti ke 

smysluplnému využití volného času širokou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí. 

   U dětí podporuje citlivý přístup k druhým lidem a k přírodě. Vede je k otevřené komunikaci, rozvíjí schopnost 

spolupracovat, respektovat jeden druhého a chránit si své zdraví. 

 

 

2.1. Materiální podmínky 
 

   Herny a učebny určené pro školní družinu se nachází v přízemí budovy 2. stupně ZŠ a v 1. patře budovy 

1. stupně ZŠ. V učebnách s herními kouty se střídá s dopoledním vyučováním. Dále má družina k dispozici dvě 

tělocvičny, knihovnu s počítači a internetem. Pro pobyt venku využívá školní hřiště, travnatou plochu před 

školou a na vycházky chodí do blízkého okolí školy.  

   Školní družina je vybavena odpovídajícím nábytkem, koberci, výtvarnými a jinými pomůckami, dostatečným 

množstvím hraček, stolních her, dětských knih, časopisů a sportovního náčiní. Dále televizorem, DVD 

přehrávačem, rádio s CD přehrávačem. 

   Materiální vybavení je vychovatelkami pravidelně obměňováno a doplňováno. 

 

 

2.2. Personální podmínky 

 

   Zájmové vzdělávání zajišťují plně kvalifikované vychovatelky a dvě vychovatelky bez odborné kvalifikace. 

Odborné znalosti vychovatelek jsou průběžně doplňovány a prohlubovány v tematicky zaměřených kurzech, na 

odborných seminářích a samostudiem. 

 

 

2.3. Ekonomické podmínky 
 

   ŠD je financována ze dvou zdrojů, z rozpočtu školy v souladu s rozpočtovými pravidly a úplatou za školské 

služby (měsíční poplatek) stanovenou v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

   Výše měsíčního poplatku a způsob platby je uveden ve vnitřním řádu školní družiny. 

   Snížení či prominutí měsíčního poplatku schvaluje ředitel školy na základě písemné žádosti a sociálních 

podmínek žadatele. 

 

 

2.4. Podmínky přijímání žáků, podmínky průběhu a ukončování zájmového vzdělávání 
 

   Školní družina je určena pro žáky prvního stupně základní školy. Přednost je dána žákům nižších ročníků. 

   O přijetí či nepřijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněné a v daném termínu 

odevzdané přihlášky (zápisního lístku). 

   Přijaté děti navštěvují školní družinu během školního roku v rozsahu docházky stanoveném rodiči na zápisním 

lístku. Nepřítomnost dítěte či jeho výjimečný odchod ze školní družiny rodiče omluví písemnou formou 

vychovatelce. 

   Zájmové vzdělávání je ukončeno písemným odhlášením dítěte rodiči v průběhu školního roku, stanoveným 

termínem (konec školního roku) nebo vyloučením dítěte ředitelem školy na základě vážného porušení školního 

řádu a řádu školní družiny. 

 

 

2.5. Podmínky po zájmové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

   Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, 

zrakovým, sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a vývojovými 

poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním (zdravotním oslabením, dlouhodobým 

onemocněním a lehčími zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním 

znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně 
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patologickými jevy, s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou a žáci v postavení 

azylantů a účastníků řízení o udělení azylu). 

   Těmto žákům budou podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné 

začlenění do zájmového vzdělávání a k uspokojování jejich speciálních vzdělávacích potřeb. 

   Individuální přístup k těmto dětem bude také zajištěn spoluprací s rodiči, učiteli a psychologem. 

 

 

2.6. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

   Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví vycházejí z platných norem a předpisů.  

   Pro zájmové vzdělávání ve školní družině platí stejná ustanovení o bezpečnosti a ochrany zdraví dětí uvedené 

ve školním řádu.  Pokud školní družina pro svoji činnost využije odborné učebny (např. tělocvičnu) řídí se 

příslušnými řády těchto učeben. 

   Vybrané specifické podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví práce školní družiny jsou uvedeny ve vnitřním 

řádu školní družiny. 

 

 

2.7. Spolupráce s rodiči a jinými subjekty 
 

   Ve školní družině probíhá kontakt s rodiči denně (většina rodičů přebírá své dítě přímo od vychovatelky). 

Další možnost kontaktu je telefonicky, popřípadě na třídní schůzce nebo ve škole na předem smluvené schůzce 

rodičů s vychovatelkou. 

   Rodiče jsou informováni o důležitých termínech a akcích školní družiny písemně (v žákovské knížce a na 

webových stránkách školy). 

   Školní družina též spolupracuje s komunitním centrem formou uvolňování dětí na různé zájmové kroužky 

organizované KC.  

 

 

 

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu pro školní 

družinu 
 

   Školní vzdělávací program pro školní družiny formuluje konkrétní cíle zájmového vzdělávání, obsah a formu 

činností, ale také materiální, personální a ekonomické podmínky školní družiny. 

   Školní vzdělávací program pro školní družiny má přispět k cílenému a bezpečnému ovlivňování volného času 

dětí. Volně navazuje na program základní školy „PŘES KAMENY KE HVĚZDÁM“. 

 

 

3.1. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání 
 

   Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání dané §2 

školského zákona.  

   Jde zejména o rozvoj dítěte, jeho učení a poznání, osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše 

společnost, získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své 

okolí. Podporovat a vést děti k smysluplnému využívání volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro jeho 

naplňování.  

   Zájmové vzdělávání bude svými cíli posilovat a rozvíjet klíčové kompetence (životní dovednosti – soubor 

znalostí schopností a praktických dovedností, které dítě umí využívat v praktickém životě): 

 

1. Kompetence k učení 

Žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, umí 

zhodnotit své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně 

odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, umí získávat 

vědomosti z různých pramenů a zdrojů, získané poznatky dává do souvislostí, zkušenosti uplatňuje 

v praktických situacích a v dalším učení. 

 

 

2. Kompetence k řešení problémů 

Žák si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situací, problém se 

učí pochopit, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promýšlí a plánuje řešení problémů, při 
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řešení situací nachází shodné, podobné a odlišné znaky, hledá různé způsoby řešení problémů, ověřuje 

prakticky správné řešení problémů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cílí, rozlišuje správná 

a chybná řešení, spontánně přichází s novým řešením, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám – je 

flexibilní, svá rozhodnutí se učí obhájit a uvědomuje si zodpovědnost za své rozhodnutí, je iniciativní 

a podnikavý. Započaté činnosti dokončuje, v případě obtíží je při jejich překonávání houževnatý. 

 

3. Komunikativní kompetence 

Žák ovládá řeč i mimoslovní komunikaci, myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně 

formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, 

dokáže promluvit na veřejnosti, účinně se zapojuje do diskuse, umí řešit konflikty, dokáže vyjadřovat 

své kladné pocity ve vztahu k sobě i okolnímu prostředí řečí, gestem i dalšími prostředky. 

Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší naslouchání druhým. Využívá informační a 

komunikační prostředky, z předkládaných informací si vybírá, komunikuje kultivovaně. 

 

4. Sociální a interpersonální kompetence 

Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a 

povinnostem přistupuje odpovědně, samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za 

ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné 

chování, podílí se na vytváření příjemné atmosféry v týmu, ve skupině spolupracuje, dokáže se 

prosadit i podřídit – přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla, je schopen respektovat jiné, 

je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, je solidární. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém – 

ovládá a řídí své jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. 

 

5. Občanské kompetence 

Žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim 

bránit, chová se zodpovědně, dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých, chová se odpovědně i 

s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní a společenské). Respektuje a posiluje sociální a 

kulturní prostředí, které je formováno tradičními, aktuálními i očekávanými hodnotami národa, etnika 

a sociální či profesní skupiny. Chápe, že rozvoj a udržení těchto hodnot, jejichž význam se z pohledu 

jedince i generací může měnit, je podmíněn také ekonomickou situací a posilován či oslabován 

jedinci, kteří tyto hodnoty zpětně ovlivňují. Váží si tradice a kulturního dědictví, které chrání, 

projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům a podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. 

 

6. Kompetence k trávení volného času 

Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat 

zájmové činnosti podle svých dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních 

činnostech, rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času, jako kompenzaci stresových situací (či 

jednostranné zátěže ze školního vyučování), umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného 

času.  

 

 

3.2. Formy zájmového vzdělávání 
 

   Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení a případně zájmových útvarů, pořádá (nebo 

spolupořádá) příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Umožňuje dětem odpočinek (aktivní 

či pasivní) a přípravu na vyučování. 

 

   Pravidelná činnost 

Představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání. Vyplývá z denního a týdenního režimu 

(týdenní skladby zaměstnání) školní družiny. 

   Příležitostné akce 
Nejsou zahrnuty do týdenní skladby zaměstnání, akce mohou přesahovat rámec jednoho oddělení (slavnosti, 

výlety, exkurze, sportovní dny, víkendové akce …).  

   Spontánní aktivity 

Spontánní aktivity zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, spontánní hry 

v rámci ranní družiny a odpolední koncové družiny (sloučená oddělení před odpoledním ukončením povozu) 

před odchodem dítěte z družiny. I během těchto činností zajišťují vychovatelky bezpečnost dětí, motivují a 

usměrňují dětské aktivity. 

   Odpočinkové činnosti 

Odpočinkové činnosti chápeme jako klidové činnosti (klid po obědě, poslechové činnosti, individuální četba a 

hry), ale i aktivní odpočinek (pohybové hry při pobytu venku nebo v tělocvičně), který kompenzuje jednostranné 

zatížení dětí během školního vyučování. 



 7  

   Příprava na vyučování 

Příprava na vyučování představuje zejména didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, kterými 

upevňujeme a rozšiřujeme poznatky získané ve školním vyučování. Některé děti (z vyšších ročníků prvního 

stupně) si po dohodě vychovatelky s rodiči nebo třídním učitelem ve školní družině mohou vypracovat domácí 

úkoly.  

 

 

3.3. Obsah zájmového vzdělávání 
 

   Obsah zájmového vzdělávání školní družiny navazuje na vzdělávací program základní školy. Jednotlivé 

činnosti ve školní družině prohlubují a upevňují školní vědomosti a dovednosti ve vzdělávací oblasti Člověk a 

jeho svět. 
   Tato vzdělávací oblast se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších 

témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. 

   Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve 

výchově v rodině a v předškolním vzdělávání. 

   Vzdělávací obor Člověk a jeho svět je členěn do pěti tematických okruhů: 

- Místo, kde žijeme 

- Lidé kolem nás 

- Lidé a čas 

- Rozmanitost přírody 

- Člověk a jeho zdraví 

 

 

 

Tematických okruh Místo, kde žijeme  

Blok Formulace činnosti, stručný popis 
Číslo rozvíjené 

kompetence 

Náš domov 

Vyprávíme si o životě naší rodiny. 3,4,5 

Povídáme si o našem domě, bytě, dětském pokoji. 3,4 

Stavíme ze stavebnic náš dům snů. 2,3,5,6 

Vytvoříme z papírových krabic pokoj pro kamaráda. 2,3,5,6 

Besedujeme o tom, co kdo doma dělá. 3,4 

Naše škola 

Seznámíme se s naší hernou. 1,2 

Procházíme a seznamujeme se se školou. 1,2 

Zdobíme školní družinu, chodby. 1,2,3,6 

Vyrábíme logo našeho družinového oddělení. 2,6 

Projdeme zábavnou stezkou odvahy ve škole. 2,3,5,6 

Povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů. 1,2,3,5 

Projdeme si okolí školy, všímáme si dopravních značek a 

vysvětlíme si jejich význam. 
1,3,6 

Vytvoříme dopravní značky, také s využitím knih nebo 

internetu. 
1,2,5,6 

Besedujeme o tom, jak se zachovat, když nám ujede 

autobus. 
1,2,3 

Kreslíme, čím chci jezdit, létat, plout do školy. 2,6 

Hrajeme si na jízdu v autobuse, tramvaji, metru v roli 

dítěte, dospělého a revizora. 
1,2,3,4 

Seznamujeme se s chováním chodce a cyklisty v dopravě. 1,23 

Soutěžíme ve znalosti dopravních značek a předpisů. 1,2,6 

Naše obec a její okolí 

Při vycházkách hledáme a seznamujeme se se zajímavými 

místy obce (budovy, pomníky, potok, rybníky). 
1,5,6 

Nahlédneme do mapy obce a jejího blízkého okolí i na 

internetu. 
1,2,3 

Sestavíme kreslenou obec - kolektivní práce. 2,3,4,5,6 

Vytvoříme návrhy na znak obce. 2,6 

Při vycházkách zjistíme, kde se nachází obecní úřad, lékař, 

lékárna, knihovna, pošta, nákupní středisko, hasiči. 

Povídáme si, k čemu nám slouží. 

1,3,5 

Besedujeme o jednotlivých povoláních, zahrajeme si 

kolektivní hru (Na řemesla). 
1,3,4 
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Hrajeme si na obchod, můžeme jít nakoupit. 1,2,3,4 

Vyrobíme, napíšeme a pošleme pohled. 1,2 

Hledáme dům podle adresy. 2,3,4 

Navštívíme knihovnu. 3,5,6 

Besedujeme o nejoblíbenější dětské knize. 3,5 

Čteme si z dětských oblíbených knih. 1,3,6 

Kreslíme, malujeme ilustraci knih. 1,2,6 

Vyrábíme záložku do knihy. 1,6 

 

 

Tematických okruh Lidé kolem nás  

Blok Formulace činnosti, stručný popis 
Číslo rozvíjené 

kompetence 

Rodina 

Besedujeme o našich rodičích, sourozencích, co mají rádi 

a nemají, co po nás vyžadují. 
3,4,5 

Kreslíme a malujeme členy naší rodiny. 4,6 

Povídáme si a kreslíme povolání rodičů. 1,2,4,6 

Pantomimou předvádíme, jak rodičům pomáháme. 1,2,3,4 

Ptáme se, jak se jmenují naši prarodiče a kde bydlí. 1,2, 

Vyrobíme drobné dárky pro členy naší rodiny. 1,4,6 

Čteme si básně, pohádky (besedujeme o vlastnostech 

rodičů, dětí a ostatních postav). 
1,2,3,5,6 

Kdo ještě patří do naší rodiny a jak se nazývají (teta, strýc, 

sestřenice, bratranec). Pokusíme se vytvořit rodokmen 

naší rodiny. 

1,2,3,4,5,6 

Kamarádi  

Vyprávíme si o svém kamarádovi. 3,4 

Hrajeme seznamovací hry (např. Co rád dělám; Jsem rád, 

že jsi vedle mě; Místo po mé pravici je volné; Co máme 

společného). 

1,3,4,6 

Hrajeme kolektivní hry (např. Kdo se ztratil, Kukačka). 3,4,6 

Hledáme, co se mi líbí a nelíbí v družině, na spolužákovi, 

na sobě samém, na vychovatelce.  
1,2,3,4,5 

Povídáme si o vandalismu (neničíme hračky, nábytek, 

uklízíme po sobě a staráme se o naší hernu). 
1,3,5 

Hrajeme si s kamarády na „něco“, společenské hry … 3,4,5,6 

Vyrábíme drobné dárky k zápisu do prvních tříd. 1,4,6 

Svět je plný lidí 

Čteme si pohádky (české, moravské a z jiných zemí). 1,3,6 

Povídáme si a učíme se toleranci k rozdílnosti lidí, 

k postiženým lidem, k různým lidským rasám. 
1,3,4 

Zkoušíme si formou her roli nevidomého a jeho průvodce, 

malovat ústy, poznat věci po hmatu … 
2,3,4,5 

Povídáme si o „schránce důvěry“ ve škole (k čemu slouží, 

kdo jí může využít). 
1,2,3,4 

Besedujeme o sociálně patologických jevech (šikana, 

krádeže, týrání zvířat apod.). 
2,3,4,5 

Seznámíme se s bezplatnou linkou bezpečí (jak jí využít a 

proč) – 116 111 nebo 800 155 555. 
1,2,3,4 

Umíme se správně 

chovat a mluvit 

Besedujeme o „kouzelných“ slovech (prosím, děkuji, 

promiň, omlouvám se…). 
1,2,3, 

Hrajeme scénky o správném chování v kině, v divadle, na 

výstavě, na oslavě kamarádových narozenin. 
1,2,3,6 

Povídáme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, 

telefonovat … 
1,3,4 

Prohlubujeme a dodržujeme základní hygienické návyky, 

správné stolování. 
1,2,3,4 

Povídáme si o chování muže k ženě (chlapce k dívce, 

silnějšího k slabšímu). 
1,3 

Cvičíme si jazyk a správnou řeč (jazykolamy, říkadla, 

básničky). 
1,3 

Společně luštíme dětské hádanky. 1,2,3,6 
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Seznamujeme se s významem různých přísloví, hledáme a 

vyprávíme si příklady z našeho okolí a kreslíme k přísloví 

obrázek. 

1,2,3 

Dramatizujeme krátké pohádky (např. loutkové divadlo – 

starší děti předvedou mladším …). 
1,2,3,4,6 

Svátky a oslavy 

Přejeme dětem k narozeninám a svátkům. 3,4,5 

Vytvoříme jednoduchý kalendář jmen dětí z našeho 

oddělení – kolektivní práce. 
1,2,3,4 

Tvoříme dětské pozvánky pro kamarády na oslavy 

narozenin. 
2,4,3,5,6 

Povídáme si o významných dnech našeho státu. 1,4,5 

Advent  

Čteme a povídáme si o předvánočním čase. 1,3 

Zdobíme herny a chodby, vytvoříme si adventní kalendář. 3,4,5,6 

Vyrobíme figurky Mikuláše, čerta, anděla. 1,3,6 

Píšeme, kreslíme dopis Ježíškovi. 2,6 

Vánoce  

Čteme a povídáme si o Vánocích. 1,4,5 

Zpíváme vánoční koledy. 3,6 

Vyrábíme vánoční přání, ozdoby a drobné dárky pro 

radost. 
1,6 

Při vycházkách sledujeme vánoční výzdobu obce. 3,4 

Zdobíme družinový vánoční stromek. 3,4,6 

Uspořádáme vánoční besídku nebo novoroční oslavu. 3,4,5,6 

Masopust  

Povídáme si co je to masopust.  

Vyrábíme si karnevalové masky. 1,3,6 

Bavíme se na karnevalu. 3,6 

Kreslíme zážitky z karnevalu. 6 

Velikonoce  

Čteme a povídáme si o Velikonocích. 1,4,5 

Zdobíme okna, hernu. 3,4,6 

Učíme se koledy. 1,3 

Zdobíme kraslice. 1,3,6 

Den matek  

Povídáme si o maminkách, babičkách. 1,3,4 

Vyrábíme drobné dárky a přání. 1,3,6 

Vyhledáváme a čteme v knihách básničky o maminkách. 1,3,6 

Mezinárodní den dětí  

Oslavíme den dětí zábavným odpolednem. 3,4,5,6 

 

 

Tematických okruh Lidé a čas  

Blok Formulace činnosti, stručný popis 
Číslo rozvíjené 

kompetence 

Náš denní režim 

Povídáme si o pravidelném denním režimu, učíme se 

rozlišovat povinnosti a zábavu, pracovní dny a víkend. 
1,2,3 

Besedujeme o tom, co nás baví a co méně, nakreslíme, co 

nás zaujalo. 
2,3,6 

Kalendář, rok a čas 

Seznamujeme se s rozdělením roku (rok, měsíc, týden, 

den). 
1,3 

Učíme se rozdělení dne (ráno, dopoledne, poledne …). 1,3 

Kreslíme, co jsem dělal včera, dnes a co budu dělat zítra. 2,6 

Vyrobíme hodiny, procvičujeme znalost hodin (času). 1,2,6 

Kreslíme různé druhy hodin. 2,6 

Povídáme si, co znamená přijít včas a pozdě. 1,3,4 

Já se měním, vše se 

mění+- 

Povídáme si o růstu člověka (dětství, dospělost, stáří) a 

prohlížíme si fotografie z našeho dětství, rodičů a 

prarodičů. 

1,3,4 

Vyrobíme si tabulku našeho růstu (výška, váha). 1,2,3 
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Sledujeme růst rostlin a zvířat. Můžeme si některé rostliny 

zasadit. 
1,6 

Kreslíme, jak roste dům, postupně si kolektivní prací 

postavíme malou, velkou vesnici, město (stavebnice, 

kostky, papír …). 

1,2,3,4,6 

Soutěžíme o nejzajímavější dům, auto budoucnosti, 

letadlo (kreslíme, modelujeme, stavíme ze stavebnic …). 
2,3,4,5,6 

Jak to bylo dříve 

V encyklopedii hledáme obrázky, jak se lidé dříve 

oblékali, jak prali, telefonovali, získávali potravu, 

pracovali … 

1,2,6 

Malujeme staré dopravní prostředky. 6 

Na vycházkách hledáme starý a nový dům. 2,3 

Pátráme při četbě pohádek, jak se žilo na hradě, zámku … 1,3,6 

 

 

Tematických okruh Rozmanitost přírody  

Blok Formulace činnosti, stručný popis 
Číslo rozvíjené 

kompetence 

Příroda je kolem nás 

Na vycházkách sledujeme přírodu, prohlubujeme znalosti 

stromů, květin, zvířat (využíváme různé encyklopedie, 

časopisy …). 

1,2,3,6 

Výtvarně zpracujeme naše zážitky a postřehy z vycházek. 2,6 

Soutěžíme ve znalostech stromů, bylin, zvířat. 1,2,3,6 

Kreslíme, malujeme přírodu (např. strom) v jednotlivých 

ročních obdobích. 
1,2,6 

Na vycházkách se seznamujeme se správným chováním 

v přírodě. 
1,3 

Zjišťujeme a povídáme si o rozdílu mezi volnou přírodou 

a přírodou ovlivněnou člověkem (louka, les, zahrada, pole, 

cesta …), živou a neživou přírodou. 

1,2,3 

Pravidelně pečujeme o květiny (zaléváme, přesazujeme), v 

knihách hledáme názvy květin, zjišťujeme jakou péči, 

která květina potřebuje. 

1,2,3,4,6 

Čteme si básničky, říkadla, zpíváme známé písničky o 

přírodě, zvířatech. 
1,3,6 

Roční období 

Léto   

Besedujeme o prožitém létě, zážitky výtvarně zpracujeme. 3,6 

Hovoříme o hlavních znacích léta. 1,3 

Podzim  

Na vycházkách se prakticky seznamujeme se změnami 

přírody – léto končí, začíná podzim. 
1,3 

Hovoříme o hlavních znacích podzimu. 1,3 

Výtvarně pracujeme s přírodninami (listy, kaštany …) – 

koláže, otisky, figurky … 
1,6 

Vyrábíme draky, soutěžíme o nejkrásnějšího, 

nejhrozivějšího draka. 
1,2,4,6 

Po hmatu, vůni, chuti rozeznáváme podzimní ovoce a 

zeleninu. 
1,2,6 

Zima  

Hovoříme o hlavních znacích zimy. 1,3 

Různě ztvárníme přírodu v zimě (kreslíme, malujeme, 

vyrábíme koláže …). 
6 

Chodíme krmit ptáčky. 4,6 

Jaro  

Hovoříme o hlavních znacích jara. 1,3 

Na vycházkách se seznamujeme s prvními jarními 

květinami, kreslíme a malujeme je. 
1,3,6 

Kreslíme mláďata zvířat a učíme se jejich správné názvy. 1,3,6 

Chráníme životní 

prostředí 

Besedujeme o tom, jak člověk přírodě škodí a jak jí může 

pomáhat. 
3,5 
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Pomáháme s úklidem okolí školy. 4,5,6 

Třídíme odpad. 1,5,6 

Povídáme si, co nám dává strom.  1,2,5 

Počasí 

Povídáme si o rozdílnosti počasí (slunečné, jasné počasí, 

zataženo, déšť, vítr, bouře, mráz …). 
1,3 

Besedujeme o správném chování při různém počasí 

(bouře, tropická vedra, silný mráz). 
1,3,5 

Kreslíme na základě seznámení v knihách koloběh vody 

v přírodě. 
1,2,3,6 

 

 

Tematických okruh Člověk a jeho zdraví  

Blok Formulace činnosti, stručný popis 
Číslo rozvíjené 

kompetence 

Naše tělo 

Poznáváme z dětských encyklopedií, knih a časopisů 

lidské tělo, seznamujeme se s funkcí nejdůležitějších 

orgánů. 

1,2,3 

Besedujeme o tom, co naše tělo potřebuje, aby nám dobře 

fungovalo (zátěž, odpočinek, příjem energie). 
1,2,3 

Prakticky si ověříme zátěž a odpočinek při pohybových 

hrách v tělocvičně či při pobytu venku. 
1,6 

Vyprávíme si o režimu při nemoci (klid na lůžku …). 3 

Seznamujeme se s důležitými telefonními čísly – 112, 

155, 158, 150. Vysvětlíme si, k čemu slouží a jak je 

můžeme využít. 

1,2,3 

Hrou se zdokonalujeme ve správném telefonování. 3,6 

Pečujeme o své zdraví 

(co nám prospívá a co 

škodí) 

Ujasňujeme si zásady osobní hygieny (čistota rukou, 

používání kapesníku, čisté oblečení, česání …) – ranní a 

večerní hygiena. 

3,5 

Vyprávíme si, jak to chodí u lékaře, co se děje 

v nemocnici a jestli tam s námi budou rodiče … Děti nám 

sdělí své zážitky z nemocnice. 

3,4 

Hrajeme si na lékaře a nemocné, kreslíme, malujeme. 3,6 

Povídáme si o lécích, návykových látkách (injekční jehly 

v přírodě, neznámé nápoje, bonbony apod.). 
1,2,3,4,6 

Vytváříme plakát o škodlivosti kouření. 1,2,6 

Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům (při 

činnostech v družině, při jízdě na kole, při koupání …). 
1,5,6 

Povídáme si o ošetření drobných poranění – první pomoc. 1,2,4 

Povídáme si jak se chovat, když jsme doma sami, když 

nás osloví cizí „hodný“ člověk. 
1,3,5,6 

Seznamujeme se zásadami správného stravování. 3,4 

Kreslíme co nám chutná a nad výkresy besedujeme o 

„zdravosti“ jídla a pití. 
2,3,6 

Sestavujeme pyramidu jídla – zdravé jídlo, méně zdravé, 

nezdravé (kolektivní práce). 
1,2,3,4,6 

Dodržujeme pitný režim. 5 

Kreslíme, malujeme, modelujeme ovoce a zeleninu. 3,6 

Poznáváme houby, které rostou v blízkém lese – 

použijeme atlas hub. Určujeme jedlé a jedovaté houby. 
1,2,3,6 

Každý den chodíme ven 

Chodíme na školní hřiště nebo do přírody. 5,6 

Na vycházkách zdoláváme přírodní překážky, hrajeme si 

v přírodě a zdokonalujeme si své znalosti o ní. 
5,6 

Při pobytu na školním hřišti hrajeme různé pohybové hry, 

soutěže, štafetové hry. 
6 

Seznamujeme se s pravidly nových míčových a 

pohybových her, při hře se cvičíme v jejich dodržování. 
1,5,6 

Při různých hrách a soutěžích si uvědomujeme co je to 

„fair play“. 
5,6 

Po organizované činnosti relaxujeme při spontánních, 

individuálních hrách. 
6 
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Užíváme si zimní radovánky – stavíme ze sněhu, 

bruslíme, sáňkujeme. Soutěžíme ve stavbě sněhuláka, 

v hodu koulí apod. 

6 

 

 

3.4. Prezentace dětských prací 
 

   Vychovatelky školní družiny zajišťují prezentaci dětských prací na veřejnosti (např. vytváříme drobné 

výstavky v prostorách družiny, nástěnky, vitríny, drobné dárky k zápisu do prvních tříd, pro maminky). Děti 

samy prezentují své výrobky ve své rodině a u známých. 

 

 

 

4. Časový a evaluační plán zájmového vzdělávání 
 

 

4.1. Časový plán 
 

   Školní vzdělávací program pro školní družiny je vytvořen na dobu jednoho vzdělávacího cyklu. Délka cyklu 

jsou čtyři školní roky. 

   Časový plán obsahuje výběr různých činností, ze kterých vychovatelky volí podle aktuálního složení žáků ve 

školní družině a v jednotlivých družinových oddělení. 

 

 

4.2. Evaluační plán 

 

   Evaluace (zjišťování, hodnocení) je rozdělena na dvě části: 

- vnitřní evaluace 

- vnější evaluace 

   Vnitřní evaluace činnosti školní družiny je založena na sebehodnocení. Každá vychovatelka průběžně hodnotí 

svou pedagogickou činnost, což jí umožní hledat nové metody, které postupně vedou ke kvalitnějším výsledkům. 

   Vnější evaluaci provádí vedení školy, zřizovatel a Česká školní inspekce. Důležitou částí vnější evaluace jsou 

také informace, názory, ohlasy získané od rodičů a dětí navštěvující školní družinu. 

 

 

 

5. Přílohy 
 

- vnitřní řád školní družiny 

- priority umístění dětí do školní družiny 
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Přílohy: 
 

 

1. vnitřní řád školní družiny 

2. priority umístění dětí do školní družiny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Základní škola Kamenice    
 ZŠ Kamenice   Bank. spoj. ČSPO Kamenice 

 Ringhofferova 57  č. ú: 0420576399/0800 

 251 68 Kamenice  IČO: 43755089 DIČ: CZ43755089           

 okr. Praha – východ  tel: 323673103  

        E-mail: zskamenice@tiscali.cz 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Kamenice 
 
 
1. ŠD je určena pro děti 1. stupně (přednost je dána žákům nižších ročníků) 
2. Provozní doba ŠD:  

- ranní družina 6.
30

 – 7.
40

 hod. (není vázána na povinnost navštěvovat družinu odpolední) 
- odpolední družina 11.

40
 – 17.

00
 hod. 

3. O vedlejších prázdninách a při ředitelském volnu je ŠD v provozu, přihlásí-li se nejméně 10 dětí. Zákonní 
zástupci (bez výzvy vychovatelky) dítě přihlásí vychovatelkám písemnou formou a to nejpozději 14 
kalendářních dní před termínem volna (přihlásí-li se malý počet dětí je zákonným zástupcům sděleno, 
že ŠD nebude v provozu). 
O hlavních prázdninách není ŠD v provozu. 

4. Ve ŠD se oddělení naplňují do maximálního počtu 30 dětí. Po 15
.00

 hod. a ve výjimečných případech (při 
malém počtu dětí v jednotlivých odděleních ŠD) mohou být jednotlivá oddělení slučována (při sloučení 
nesmí být překročen maximální počet dětí stanovený na oddělení). 

5. ŠD pro svoji činnost využívá herny ŠD, učebny tříd v přízemí nové budovy a učebnu v 1. patře staré 
budovy. 

6. Pro sportovní aktivity a vycházky jsou k dispozici školní hřiště, tělocvična a veřejné prostory v katastru 
obce Kamenice, při dodržení všech bezpečnostních pravidel. 

7. Přihlášení do ŠD je formou odevzdáním vyplněného zápisního lístku do termínu stanoveného vedením 
školy. Od odevzdání zápisního lístku do rozhodnutí o přijetí (zapsání) či nepřijetí do ŠD mohou děti 
navštěvovat ŠD. 

8. O přijetí či nepřijetí do ŠD rozhoduje vedení školy s vedoucí vychovatelkou ŠD dle priorit pro přijetí do 
odpolední ŠD. O rozhodnutí jsou zákonní zástupci dítěte písemně informováni. 

9. Ukončení docházky do ŠD: 
- odhlášením dítěte rodiči (písemnou formou) 
- vyřazením dítěte vedením školy na základě změny podmínek priorit zařazení dítěte do ŠD 
- vyloučením dítěte vedením školy při neomluvené absenci, nezaplacení příspěvku na ŠD, 

při hrubé nekázni dítěte, poškozování majetku a jiných závažných přestupcích zejména 
proti školnímu řádu. 

10. Za pobyt dítěte v ŠD je vybírán příspěvek na provoz ŠD ve výši stanovené vedením školy po dohodě 
s obecním úřadem. Výše příspěvku je 100,- Kč/měsíc. Příspěvek je vybírán vychovatelkami ŠD. 
Termín platby:   1. na celý šk. rok - 1000,-Kč 

termín splatnosti do 15.10. 
       2. na pololetí šk. roku - 2 × 500 Kč 

termín splatnosti: na 1. pololetí do 15.10. 
   na 2. pololetí do 28.02. 

Při nepřítomnosti dítěte ve ŠD (pokud není nepřítomno celý kalendářní měsíc) se příspěvek nevrací. 
11. Děti jsou předávány vychovatelkám ŠD po skončení výuky vyučujícím v místnosti ŠD. Na oběd do školní 

jídelny děti odchází s vychovatelkami, a to: 
        po 4. vyučovací hodině přibližně v 12.

00
 hod. 

                      po 5. vyučovací hodině přibližně v 12.
50

 hod. 
12. Režim dne ve ŠD: 

- ranní ŠD:   volné hry v místnosti 
- odpolední ŠD: 

 11.
40 

– 12.
30

 příchod dětí do ŠD 
hygiena, oběd, polední klid 

 12.
30

 – 13.
30

 odpolední rekreačně zájmová činnost v místnosti 

 13.
30 

– 15.
00

 pobyt venku, vycházky (doporučujeme převlečení) 

 15.
00

 – 17.
00

 spojení dětí do jednoho oddělení 
odpolední svačina, individuální hry a odpočinek, příprava na 
vyučování (možnost psaní domácích úkolů - žáci 2. až 5. tříd) 



  

Odpolední činnosti jsou časově upraveny pro děti, kterým končí vyučování v 12.
35

 hod., a dále se tyto 
činnosti přizpůsobují momentálním potřebám dětí, ročnímu období a aktuálnímu počasí. 

13. Pitný režim zajišťují rodiče každého dítěte individuálně. Ve výjimečných případech je k dispozici, za 
dodržení hygienických předpisů, voda se sirupem. 

14. Do zájmových kroužků odchází a z kroužků se vrací děti bez pedagogického dozoru. Všechny odchody do 
zájmových kroužků musí být uvedeny v zápisním lístku nebo písemně sděleny vychovatelkám ŠD 
zákonným zástupcem dítěte. 

15. Pravidla bezpečnosti pobytu žáka v ŠD se řídí obecnými bezpečnostními pravidly uvedenými ve školním 
řádu.   

16. Opuštění místnosti či prostor určených pro ŠD bez svolení vychovatelky není povoleno.  
17. Čas odchodů dětí ze školní družiny je uveden na zápisních lístcích. Mimořádné odchody dětí musí být 

vychovatelce včas sděleny a to vždy písemnou formou s podpisem zákonných zástupců. 
18. Dítě bude vydáno pouze osobě uvedené na zápisním lístku (mimořádný odchod dítěte s jinou osobou 

nutno oznámit písemně). Oprávněné osoby si dítě vyzvedávají: 
- ve třídě ŠD 
- výzvou ze školního telefonu u hl. vchodu do ZŠ. Osoba vyzvedávající dítě vyčká jeho 

příchodu ve vestibulu školy. 
Vyzvedávání dětí nebo jejich samostatný odchod je ve dnech PO, ST, ČT a PÁ možný během celého 
odpoledne, v ÚTERÝ pouze do 13.

30
 hod., pak až od 15.

00
 hod. (rekreační činnosti i mimo prostory ZŠ). 

19. Nepřítomnost dítěte v ŠD musí být omluvena zákonným zástupcem. 
20. Rodiče mohou projednávat s vychovatelkou své dotazy popř. problémy 

- osobním jednáním 
- telefonicky 

21. Pokud si zákonní zástupci, kteří si v zápisním lístku vyhradili osobní vyzvedávání dítěte, do konce provozu 
ŠD dítě nevyzvednou, vychovatelka ŠD postupuje následovně: 

- pokusí se telefonicky dohodnout se zákonnými zástupci další postup 
- pokud se nepodaří spojit se zákonnými zástupci a tito se nedostaví do 17.

30
 hod., je 

kontaktována další oprávněná osoba, jejíž telefonní číslo je uvedeno na zápisním lístku za 
účelem převzetí dítěte. 

Veškeré náklady z výše uvedené činnosti hradí zákonní zástupci. Za každou započatou hodinu provozu 
ŠD je účtováno 200,- Kč. 

22. Práva a povinnosti dětí v ŠD a jejich zákonných zástupců se řídí obecně platnými právními předpisy, 
zejména zákonem č.561/2004 Sb. v platném znění §21,22, přiměřeně školním řádem a dalšími vnitřními 
předpisy školy.  
 

 
 
 
 
 
Platnost od 01.09.2010         Mgr. Tolarová Pavlína 

     ředitelka školy  
 
 
 
 
 



Priority pro přijetí do odpolední  školní  družiny 
 
Přednost na umístění do školní družiny, v jednotlivých bodech, dostávají žáci nižších ročníků, dojíždějící 
před místními. 
 
1. Žáci prvních a druhých tříd (žádný z rodičů není na mateřské dovolené, rodičovské dovolené 

nebo v domácnosti). 
2. Ostatní žáci prvních a druhých tříd. 
3. Žáci třetích tříd (žádný z rodičů není na mateřské dovolené, rodičovské dovolené nebo 

v domácnosti). 
4. Ostatní žáci třetích tříd. 
5. Žáci čtvrtých a pátých tříd. 
 
Doplňující informace: 
 

 Zápisní lístky musí být odevzdány nejpozději do termínu stanoveného vedením školy (uveden na 
zápisním lístku) i u těch žáků, kteří budou nastupovat do školní družiny až během školního roku. 
Děti, které odevzdají zápisní lístky po tomto termínu, nebudou do výběru pro umístění do školní 
družiny zařazeny. 

 Přijetí během školního roku pouze v mimořádných případech (přistěhování atp.) 
 Do skupiny místních žáků jsou zařazováni žáci z Kamenice, Olešovic a Nové Hospody. 
 Veškeré výjimky povoluje individuálně ředitelství školy. 
 Při nepravdivě uvedených údajích na zápisních lístcích, nebo při neoznámení jejich změny, 

která má za následek změnu pořadí v prioritách, může být dítě ze školní družiny během 
školního roku vyřazeno. Na přijetí do družiny není právní nárok. 

 
Ranní školní družinu mohou navštěvovat všichni žáci prvních až pátých tříd (i nezapsaní do odpolední 
ŠD), bez nutnosti předchozího přihlášení. 
 
 
 
 
 
 
Platnost od 01.09.2009        Mgr. Tolarová Pavlína 

      ředitelka školy 


