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1. Hlavní cíle vzdělávání 

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. 

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako osobnost působící na své okolí. 

 

Předpokladem pro naplňování cílů je: 

 podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, pohodu a spokojenost 

 rozvíjet jeho schopnosti a dovednosti 

 podporovat chápání okolního světa, dětskou radost, povzbuzovat chuť k různým činnostem 

 rozvíjet schopnost samostatně přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet fantazii a zájmy  

 přispívat k chápání vývoje, proměn, rozvíjet schopnost reagovat na změny 

 

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena společnost 

 poskytnout dětem možnost poznávat hodnoty – lidská práva, individuální svoboda, rovnost 

všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na ostatní, 

hodnoty spojené se zdravím, životem a vztahy mezi lidmi 

 přispívat k předávání kulturních hodnot a tradic 

 rozvíjet komunikaci, spolupracovat s ostatními 

 příprava pro život v multikulturní společnosti 

 vnímání různorodostí kulturních komunit jako samozřejmost 

 

Získání osobní samostatnosti a projevovat se jako osobnost působící na své okolí 

 rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb 

 vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí 

 vést děti ke společným činnostem ve škole i v rodině 

 vést k poznání, že lze svůj život ovlivňovat vlastním postojem k dané situaci 
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2. Charakteristika a obsah výchovně vzdělávací činnosti 

 

Obsahové, organizační a časové vymezení 

Záměrem mimoškolní výchovy 6 – 11 letých dětí je doplnit rodinnou výchovu (např. v oblasti 

socializace dítěte) a pomoci zajistit prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu 

rozvoji a učení. Výchovně vzdělávací činnost  má směřovat tak, aby byla vázána jak k obecným 

potřebám daných věkem, tak k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí. 

 

Mimoškolní výchova směřuje: 

 k orientaci oblasti vých. působení k vzájemnému provázání a propojení činností (nerozlišovat 

jednotlivé izolované disciplíny – dříve označované jako „složky výchov“) 

 na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitkovou zkušeností dovést dítě 

k požadovanému výchovnému cíli 

 k vytváření pro dítě vhodného a podnětně zajímavého a obsahově bohatého prostředí 

 příznivému ovlivňování prožitků dítěte, jeho aktivit, stimulaci jeho všestranného rozvoje 

a pozitivní motivaci k dalšímu úsilí 

 k cílevědomému a plánovanému procesu, v němž jsou vyvážené spontánní a řízené aktivity 

a didakticky cílená činnost řízená vychovatelem 

 zajistit dostatečný prostor pro tvořivou improvizaci dětí 

 probouzet v dítěti zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a odvahu ukázat co 

umí, zvládne, dokáže 

 k upevňování základních hygienických pravidel, stravovacích návyků, zdravotní prevence 

 k rozvíjení nových poznatků o člověku, přírodě, vztazích mezi lidmi 

 k získání základních pracovních dovedností a návyků 

 

Formy a metody práce 

 didakticky zaměřené činnosti 

 praktické činnosti pro upevňování dovedností 

 skupinové práce – prosazování a obhajování vlastních názorů, pozice ve skupině 

 audiovizuální technika 

 rozhovor, besedy 

 týmová práce k posílení sebevědomí 
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3. Plán zájmového vzdělávání  

Podzimní období (září, říjen, listopad) 

 Tělovýchovná a rekreační činnost  

o rozcvičky a Tv chvilky 

o jóga pro děti – relaxace, celkové uvolnění 

o soutěže, kvízy a didaktické hry 

o poslech pohádek 

o společná četba 

 

 Pracovně – technická zájmová činnost 

o práce z přírodních materiálů (kaštany, žaludy, listy) 

o výroba draků, drobné výrobky ze špejlí a drátů 

o říjen – zahájení práce v keramickém kroužku v DDM 

 

 Přírodovědná zájmová činnost 

o přírodovědné vycházky do lesa 

o pobyt na čerstvém vzduchu, pozorování podzimní přírody, poznávání stromů podle 

listů 

 

 Hudebně – pohybová zájmová činnost 

o zpět s kytarou a Orffovými nástroji, nácvik nových písní, tanečky s hudbou 

 

 Sportovně – branná zájmová činnost 

o seznamování se s pravidly míčových her na školním hřišti 

o sledování sportovního dění u nás i ve světě, významní sportovci 

 

 Esteticko-výchovná zájmová činnost 

o tvořivé hry na znázorňování společenského chování, lidové tanečky se zpěvem, zpěv 

národních písní, kreslení, malování a modelování na náměty ze společensko-vědní 

zájmové činnosti 

o výchovné náměty: péče o estetické životní prostředí 
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Zimní období (prosinec, leden, únor) 

 Tělovýchovná a rekreační činnost 

o rozcvičky a TV chvilky během různých činností 

o jóga pro děti 

o společná četba 

o poslech pohádek 

 

 Pracovně – technická zájmová činnost 

o základy vyšívání, drhání 

o výroba vánočních ozdob a dárků 

o Keramický kroužek – výroba vánočních zvonků 

 

 Přírodovědná zájmová činnost 

o vycházky do lesa ke krmelci 

o příroda v zimě (stopy ve sněhu) 

 

 Hudebně pohybová zájmová činnost 

o nácvik trampských písní 

o nácvik country tanečků 

 

 Sportovně – branná 

o zimní sporty a různé nebezpečí při jejich provozu, (zákaz vstupu na tenký led, sjíždění 

z příliš příkrých svahů, sáňkovat na frekventovaných komunikacích) 

o hry ve sněhu, sáňkování, bobování 

 

 Společenskovědní zájmová činnost 

o význam Vánoc – svátků míru a lidské pohody, smysl dárků – projev pozornosti 

a uznání 
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Jarní období (březen, duben, květen, červen) 

 Tělovýchovná a rekreační činnost 

o rozcvičky a TV chvilky, pohybové hry venku 

o didaktické hry, soutěže a kvízy s náměty prvoučnými 

o vycházky do jarní přírody, jarní turistika 

 

 Výtvarná zájmová činnost 

o malování barvami: jarní květiny, rozkvetlé stromy 

o vosková technika: motýli 

o kombinovaná technika: zapouštění tuže do klovatiny 

 

 Pracovně – technická zájmová činnost 

o práce z látky, lepenky – kombinované techniky 

o výroba přání ke Dni matek 

o Keramický kroužek: hrníčky pro maminky 

 

 Hudebně – pohybová zájmová činnost 

o nácvik lidových písní, doprovod Orffovy nástroje 

o nácvik lidových tanečků: Mazurka 

 

 Přírodovědná zájmová činnost 

o přírodovědné vycházky do lesa a na louku 

o sběr jarních květin do herbáře 

o pozorování jarní přírody, kalendář přírody 

o výstava jarních květin 

 

 Sportovně – branná zájmová činnost 

o Duben – měsíc bezpečnosti silničního provozu 

o jarní turnaje ve sportovních disciplinách 

o atletický trojboj (běh, skok do dálky, hod míčkem) 
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4. Charakteristika ŠD 

Školní družina je součástí základní školy. S budovou školy je propojena spojovací chodbou, ale má 

i samostatný vchod, u nějž se nachází i prostor šatny. Pro svou činnost využívá tři kmenové místnosti, 

z nichž jedno se nachází přímo v učebně 1. stupně. Dále má k dispozici tělocvičnu, školní hřiště, 

multimediální učebnu. Pro vychovatelky je k dispozici. Šatna pro děti je umístěná na chodbě. 

Stravování dětí je zajištěno ve školní jídelně. Pitný režim je ošetřen ve „Vnitřním řádu školní 

družiny“. 

 

5. Personální podmínky 

Provoz školní družiny zajišťují tři vychovatelky, které mají potřebnou kvalifikaci s dostatečně dlouhou 

praxí a neustále se vzdělávají. 

 

6. Charakteristika dětí 

Program školní družiny je koncipován pro 80 dětí prvního stupně ZŠ. Výchovně vzdělávacích činností 

se zúčastňují 6 – 11 leté děti 1. stupně ZŠ. Kolektiv dětí je stmelený, kamarádský bez větších 

kázeňských problémů. Většina navštěvuje ŠD tři roky. 

 

7. Podmínky pro bezpečnost práce a ochranu zdraví 

o Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve 

svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých 

zaměstnáních.  

o Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.  

o Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. Při úrazu 

žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc. 

o Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní 

zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. 

Komunikace s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně, v odpoledních 

hodinách při výkonu služby vychovatelky u hlavních dveří. Další individuální 

pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek 

a konzultací.  

o Při zájmové a rekreační činnosti jsou děti poučeny o bezpečnosti (neběhají, dbají 

příkazu, jak zacházet s různými předměty (nůžky apod.), není dovoleno manipulovat 

s elektrickými přístroji a dotýkat se zásuvek) 

o Při akcích mimo školu dodržují bezpečnost při hrách, dodržují pravidla BESIP (děti 

poučeny)              

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech 

ustanoveními školního řádu.  


