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2. Charakteristika družiny 

Družina při ZŠ Přimda je určena pro žáky 1. – 5. ročníku (v případě potřeby i pro starší žáky)  

a vykonává pravidelnou činnost ve dnech školního vyučování. 

Žáci jsou rozděleni do tří oddělení. Kapacita družiny je 90 žáků. 

Družina se aktivně podílí na akcích pořádaných školou (Vánoční zpívání, vánoční a velikonoční 

prodej apod.) 

Usilujeme o to, aby časové rozvržení a uspořádání činnosti podporovalo zdravý tělesný, 

duševní a sociální vývoj dítěte. 

Družina slouží především k odpočinku, k rozvoji žákův době po vyučování a k efektivnímu 

využití volného času. Dává také prostor pro komunikaci mezi dětmi navzájem, rodiči 

a vychovatelkami. 

3. Cíle vzdělávání 

- podpora tělesného rozvoje a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenosti a pohody 

- umožnit žákům odreagovat se a uvolnit 

- pomoci žákům uplatnit své zájmy a potřeby 

- zajistit pocit bezpečí a klidu 

- rozvíjet fantazii a dovednosti 

- vštěpovat žákům návyky slušného chování 

- vést žáky k otevřené a slušné komunikaci 

- rozvíjet týmovou spolupráci, ocenit práci a pomoc druhých 

- učit žáky aktivně trávit volný čas, udržovat fyzické a duševní zdraví 

- navozovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí 
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4. Délka vzdělávání 

ŠVP pro zájmové vzdělávání je zpracován na období jednoho školního roku. 

5. Formy a obsah vzdělávání 

pravidelná činnost  každodenní výchovná, vzdělávací a zájmová činnost zaměřená na 

ekologii, přírodovědné činnosti, rukodělné a výtvarné činnosti, 

sportovní aktivity 

příležitostná činnost větší akce jako besedy, besídky, výlety, akce společné pro všechny 

oddělení ŠD (tyto akce jsou určeny i pro rodiče) 

spontánní aktivity hry a činnosti v tělocvičně, na víceúčelovém hřišti, při pobytu venku, 

odpolední klidové činnosti, spontánní hry v rámci ranního pobytu 

žáků nebo v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení 

odpočinkové činnosti klidové činnosti – poslechové činnosti, individuální hry, aktivní 

odpočinek – rekreační činnosti, které kompenzují jednostrannou 

zátěž během školního vyučování 

příprava na vyučování  didaktické hry, tematické vycházky, besedy, soutěže a další činnosti, 

které upevňují či rozšiřují poznatky dětí 

6. Klíčové kompetence 

kompetence k učení  učí se s chutí, dokončí započatou práci, je schopen zhodnotit své 

výkony, získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích 

kompetence k řeš. problémů při řešení situací využívá logické postupy, rozlišuje správná a chybná 

řešení, vyhýbání se problémům nevede k cíli 

kompetence komunikativní správně formuluje své myšlenky, dokáže vyjádřit různými způsoby 

(verbálně i neverbálně) své pocity, komunikuje se svými vrstevníky 

i s dospělými 

kompetence sociální a personální rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, 

agresivitu, šikanu - dovede se jim bránit, spolupracuje ve skupině, 

respektuje jiné, je tolerantní 

kompetence občanské učí se plánovat, řídit a hodnotit, dbá na své osobní zdraví 

kompetence pracovní svěřené pomůcky používá bezpečně, při práci udržuje pořádek na 

svém pracovním místě 

7. Podmínky pro vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Pokud se budou v ŠD vzdělávat žáci s přiznanými podpůrnými opatřeními 2. až 5. stupně, je 

nutné organizovat zájmové vzdělávání v souladu s § 17 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

S žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními je pracováno podle jejich potřeb. 

Integrace žáků má formu individuální, tj. žáci jsou začleněni do běžných organizačních jednotek 

a aktivit v oblasti zájmového vzdělávání s využitím individualizace a diferenciace pedagogických 

postupů. Při jejich začleňování do volnočasových aktivit je jim věnována zvláštní pozornost. 
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8. Podmínky přijímání uchazečů 

Všechny oddělení se naplňují žáky 1. – 5. ročníku ZŠ do celkového počtu max. 90 dětí. 

V případě potřeby mohou být naplněny i žáky z vyšších ročníků, kteří dojíždějí (ráno mohou ŠD 

navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni). Způsob přihlašování žáků je prováděn formou vyplněné 

přihlášky, kde zákonní zástupci uvedou rozsah docházky žáků (uvedou dobu příchodu a odchodu dle 

rozpisu na přihlášce), a zda dítě odchází samo či v doprovodu rodiče, popř. jiné osoby. Přihláška musí 

být podepsána zákonným zástupcem. O přijetí rozhoduje ředitelka školy. 

9. Podmínky průběhu a ukončování docházky do školní družiny 

Provádí se na základě písemného dokladu podepsaného zákonným zástupcem. O případném 

vyloučení žáka ze ŠD rozhodne ředitelka školy z důvodu: 

- neplacení příspěvku 

- neomluvené absence (dlouhodobá neomluvená absence) 

- vážného porušení vnitřního řádu ŠD (soustavné nebo výrazné porušování kázně či pořádku) 

- ohrožování zdraví a bezpečnosti žáků i pracovníků školy 

- z jiných zvláště závažných důvodů 

10. Materiální podmínky 

a) prostory určené k činnosti družiny: 

- vlastní: 3 oddělené místnosti 

- využívané: tělocvična, víceúčelové hřiště, hřiště, keramická dílna, kuchyňka 

b) vybavení družin: 

- všechny oddělení mají herní koutek, jsou vybavena novým nábytkem, stolky se židlemi, 

televizorem, stavebnicemi, stolními hrami, materiálem provýtvarnou a rukodělnou činnost 

11. Personální podmínky 

Chod každého oddělení družiny zajišťuje 1 vychovatelka. 

Jedna vychovatelka si studiem doplňuje vzdělání. 

Vychovatelky se zúčastňují seminářů pořádaných KCVaJŠ i dalšími institucemi, kvalifikaci si 

rozšiřují rovněž samostudiem. 

Vychovatelky umí vytvořit příznivé sociální klima, mají organizační schopnosti a umí navodit  

a řídit širokou škálu různých zájmových a rekreačních aktivit přiměřených věku účastníků. Znají 

bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti. 

12. Ekonomické podmínky 

Příspěvek na 1 žáka činí 100,- Kč na měsíc. Tento příspěvek rodiče hradí v hotovosti 

vychovatelce. 

Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro 
nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho 
zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 

Úplata může být dále snížena, pokud má žák nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo 
jeho část je vyplácena. 
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Tuto skutečnost prokáže zákonný zástupce ředitelce základní školy vždy k 1. 9. příslušného 

školního roku (případně při přijetí dítěte v průběhu školního roku). Změny ve skutečnostech 

rozhodných pro trvání nároku na dávku oznámí zákonný zástupce do osmi dnů od nastalé změny.  

O snížení nebo prominutí úplaty rozhodne ředitelka základní školy. 

13. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 

Vychovatelka zodpovídá za bezpečnost žáků při standardní činnosti ŠD. Pokud to specifika 

vyžadují, při hromadné činnosti nebo při vyšším počtu dětí (např. dočasné spojení oddělení) určuje 

ředitelka další dospělou osobu k dohledu. Žáci jsou na počátku roku seznámeni s pravidly bezpečnosti 

a ochrany zdraví ve školních prostorách a jsou povinni se jimi řídit v době návštěvy školního zařízení 

a při mimoškolní zájmové činnosti prováděné v rámci docházky do ŠD. 

 

 

Součástí Vzdělávacího programu školní družiny je vnitřní řád školní družiny a roční plán činnosti 

školní družiny, který vypracovává vedoucí vychovatelka ve spolupráci s ostatními vychovatelkami. 
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13. Roční plán 

ZÁŘÍ – POJĎ SI HRÁT, BUĎ KAMARÁD 

 seznámení dětí s činností ŠD 

 poznávání se mezi sebou, zařazení do kolektivu 

 vytvářet pěkný vztah k nejmladším spolužákům 

 výstavka podzimního ovoce a zeleniny, význam pro výživu 

 základy stolování a zdravého stravování 

 pobyt v přírodě – pozorování změn, orientace v přírodě, překonávání přírodních překážek 

 kreslíme a malujeme téma – vzpomínka na prázdniny, podzimní příroda 

 sportovní soutěže mezi odděleními 

 drakiáda 

ŘÍJEN – BAREVNÝ PODZIM 

 výroba draků, soutěž o nejhezčího draka, popř. výroba větrníků 

 sportovní soutěže mezi odděleními 

 výroba zvířátek z přírodnin (kaštany, žaludy, šípky) 

 vycházky do přírody, pozorování změn 

 sběr listů – koláže 

 využití přírodnin ve výtvarných činnostech 

 příprava na Halloween – historie 

 příprava výrobků na vánoční prodej 

LISTOPAD– PESTRÝ SVĚT 

 Halloween párty 

 rozfoukávání barev, práce s tuší 

 sportovní soutěže mezi odděleními 

 příprava výrobků na vánoční prodej 

 pečení z vizovického těsta 

 práce s krepovým papírem 

 koláže z barevných papírů 

PROSINEC – VÁNOCE, VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ 

 příprava výrobků na vánoční prodej 

 čert, anděl, Mikuláš (čertí disko) 

 zimní tématika – obkreslování šablon, vybarvování, vystřihování 

 výroba vánočních přáníček 

 sportovní soutěže mezi odděleními 

 beseda o vánočníchtradicích, zvyky, advent 

 sáňkování, bobování (dle počasí) 
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LEDEN – MALEBNÁ ZIMA 

 malování na sněhu 

 sportovní soutěže mezi odděleními 

 sáňkování, bobování 

 malování, kreslení – zimní tématika 

 bezpečnost při zimních sportech 

 v případě nepříznivého počasí -  tanečně-pohybové a závodivé hry v tělocvičně 

ÚNOR – MASOPUSTNÍ REJ 

 výroba masek a dekorací pro masopustní rej 

 vyrábění na velikonoční prodej 

 sportovní soutěže mezi odděleními 

 maškarní karneval 

 masopust – význam tradice 

BŘEZEN – VÍTÁNÍ JARA 

 vítání jara – šablony s jarní tématikou 

 MDŽ, Den učitelů – výroba přáníček 

 návštěva městské knihovny 

 příprava na dopravní soutěž 

 příprava výrobků na velikonoční prodej 

 Velikonoce – význam tradice 

 sportovní soutěže mezi odděleními 

 výroba dárečků k zápisu do 1. třídy 

DUBEN – APRÍLOVÉ POČASÍ 

 čarodějnice – výroba strašidel 

 dopravní soutěž – BESIP 

 Den Země – mezinárodní význam 

 příprava na čtenářskou soutěž – předkolo v ŠD 

 sportovní soutěže mezi odděleními 

 dokončování dárečků k zápisu do 1. třídy 

 pranostiky o počasí 
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KVĚTEN – MÁJOVÉ TVOŘENÍ 

 smyslové vnímání přírody 

 jarní motivy – obkreslování šablon 

 výroba přáníček na Den matek 

 pohybové hry na hřišti a v tělocvičně 

 práce s textilem a vlnou 

 tvoření s korálky 

 základy zdravovědy, ošetřování 

ČERVEN – PRÁZDNINY NA DOSAH 

 výroba dárečků pro budoucí prvňáčky 

 vycházky a hry v přírodě 

 Den dětí – historie, význam, soutěže, hry, malování na chodník 

 „módní přehlídka“ – móda v oblékání dříve a dnes (porovnávání stylů – najdi rozdíl) 

 závěr školního roku – společné hodnocení činností v ŠD 

 hry a soutěže dle výběru žáků 

 

 

Tento plán je rámcový a bude upravován podle aktuálních událostí. 
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14. Vnitřní řád školní družiny 

Obecná ustanovení 

Tato směrnice je vydávána na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Směrnice 

určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní 

funkci pro rodiče.  

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.   

1) Provozní doba školní družiny 

- ranní provoz    6,40 – 7,30   zajišťuje jedno oddělení 

- odpolední provoz 11,25 – 15,30   zajišťují tři oddělení 

   15,30 - 16,00 zajišťují dvě oddělení 

 

2) Lokalizace ŠD 

ŠD mají vymezeny přízemní místnosti v přístavbě budovy spolu s tělocvičnami. Spojovací část vede  

z 2. podlaží školy směrem k tělocvičnám. ŠD může využívat tělocvičnu (mimo doby vyučování Tv), 

školní hřiště, víceúčelové hřiště a po dohodě se správcem i ostatní odborné učebny. 

 

3) Přihlašování žáků do ŠD 

Oddělení ŠD se naplňují žáky 1. – 5. ročníku ZŠ do počtu max. 30 dětí. V případě potřeby mohou být 

naplněny i žáky z vyšších ročníků, kteří dojíždějí (ráno mohou ŠD navštěvovat i žáci, kteří nejsou 

přihlášeni). Způsob přihlašování žáků je prováděn formou vyplněných zápisních lístků (ZL), kde 

zákonní zástupci uvedou dobu odchodu dítěte ze ŠD, a zda odchází samo či v doprovodu rodiče, popř. 

jiné osoby. ZL musí být podepsán zákonným zástupcem. 

 

4) Odhlášení, vyloučení žáka ze ŠD 

Provádí se na základě písemného dokladu podepsaného zákonným zástupcem. O případném 

vyloučení žáka ze ŠD rozhodne ředitelka školy z důvodu: 

- neplacení příspěvku 

- neomluvená absence (dlouhodobá) 

- vážné porušení vnitřního řádu ŠD (soustavné nebo výrazné porušení kázně a pořádku) 

- ohrožování zdraví a bezpečnosti žáků i pracovníků školy 

- z jiných zvláště závažných důvodů 

 

5) Platby zákonných zástupců za pobyt dítěte v ŠD 

Poplatek ve výši 100,- Kč za měsíc bude uhrazen vždy do 25. dne v měsíci. 

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže: 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi 

podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona 

o sociálních službách, nebo 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona 

o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 
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6) Podmínky docházky do ŠD 

Žáky, kteří přijíždějí před 7 hodinou ranní, si odvádí vychovatelka, zbývající přicházejí podle příjezdu 

dalších autobusů. Místní žáci přicházejí do školy podle docházky zapsané v ZL. V 7,30 hodin 

vychovatelka odvede žáky ke třídám, kde čekají na zahájení vyučování. 

V 11,25 hodin vychovatelka přebírá žáky před třídami a odvádí je na oběd do jídelny. Společně odtud 

po obědě odcházejí ke třídám pro tašky a oblečení a pak do družiny. Žáci s delším vyučováním jsou na 

oběd odvedeni vyučujícím a do družiny odcházejí v doprovodu vychovatelky. Vychovatelka zodpovídá 

pouze za žáky řádně předané učitelem nebo jinou dospělou osobou. 

Dojíždějící žáci jsou z družiny uvolňováni 15 minut před odjezdem autobusu. Místní žáci odcházejí 

tak, aby nenarušovali zájmovou činnost. Pokud si dítě vyzvedávají rodiče či sourozenci, přijdou si pro 

ně do místnosti ŠD, popř. počkají na dítě před školou. V případě, že má dítě odejít ze ŠD v jiný čas, 

než je uveden v ZL, musí zákonní zástupci dítěte písemně oznámit čas odchodu (hodinu), datum 

konkrétního dne a podepsat se.  Toto oznámení lze provést také telefonicky. Jinak nebude žák ze ŠD 

propuštěn. 

 

7) Postup vychovatele při nevyzvednutí žáka 

V případě, že si dítě rodiče nevyzvednou do konce provozu ŠD, informuje vychovatelka ředitelku 

školy, která rozhodne o dalším postupu. 

 

8) Odpovědnost za žáka při návštěvě zájmových aktivit 

Za přechod na jinou zájmovou činnost a návrat do ŠD zodpovídá vedoucí kroužku (vyučující). 

ŠD koordinuje svou činnost tak, aby umožnila žákům účast na dalších zájmových aktivitách  

a v kroužcích. Při zájmových aktivitách mimo budovu školy je účast podmíněna souhlasem podpisem 

rodičů. 

 

9) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve ŠD 

Vychovatelka zodpovídá za bezpečnost žáků při standardní činnosti ŠD. Pokud to specifika vyžadují, 

při hromadné činnosti nebo při vyšším počtu dětí (např. dočasné spojení oddělení) určuje ředitelka 

další dospělou osobu k dohledu. Žáci jsou na počátku roku seznámeni s pravidly bezpečnosti a 

ochrany zdraví ve školních prostorách a jsou povinni se jimi řídit v době návštěvy školního zařízení a 

při mimoškolní zájmové činnosti prováděné v rámci docházky do ŠD. 

 

10) Pitný režim 

Žáci si mohou do ŠD nosit svačiny a nápoje, aby měli zajištěn pitný režim. V době společného 

odchodu z jídelny do ŠD je možno si zakoupit nápoj v automatu stojícím v blízkosti jídelny. 

 

11) Pravidla styku s rodiči 

Vychovatelka podá zákonným zástupcům informace o dítěti i o zájmové činnosti v ŠD. Rodiče se 

mohou po domluvě aktivně zapojit do aktivit pořádaných ŠD (soutěže, závody, zájezdy, činnost v ŠD 

apod.). Po dohodě s vedením školy a s rodiči je určena relativně stálá doba pro činnost družiny, která 

nebude narušena odchody dětí (13,15 – 15,00). 

Informace o dění v ŠD a o řešení výchovných problémů žáků jsou podávány na pravidelných 

rodičovských schůzkách. 
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12) Dočasné umísťování nepřihlášených žáků do ŠD 

Při dělených hodinách, zkrácení výuky nebo za jiné situace, mohou být na nezbytně nutnou dobu do 

ŠD umístěni i žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni. 

 

13) Podmínky spojování oddělení 

Při snížení počtu žáků mohou být oddělení spojena. V takovém případě jsou žáci odvedeni 

vychovatelkou do druhého oddělení. Zde je vedena další dokumentace (odchod žáků ze ŠD)  

a odpovědnost přebírá dozírající vychovatelka. 

 

14) Provoz ŠD v době školního volna 

Na základě dotazníku vyplněného zákonnými zástupci se zjistí počet zájemců o návštěvu ŠD v době 

školního volna. Zřizovatelem stanovený minimální počet pro otevření ŠD je 12 zájemců. V opačném 

případě jsou zákonní zástupci písemně informováni, že provoz ŠD nebude z ekonomických důvodů 

zajištěn.  

 

 

 

 

V Přimdě, dne 1. 9. 2017      Mgr. Marcela Husáková 

         ředitelka školy 

 

 

 

 


