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                                I.     Identifikační údaje 
 
Název vzdělávacího programu:   
 
„Hrou za poznáním“ 
 
 
Předkladatel: 
 
Základní škola a mateřská škola, Mžany, okres Hradec Králové 
 
 
Jméno ředitele:  
 
Mgr.Věra Vecková 
 
 
Kontakty:  
 
Telefon: 498 773 923 
 
e-mail:  skolamzany@email.cz 
 
IČO: 71004475 
 
 
Zřizovatel: 
 
Obec Mžany, okres Hradec Králové, 503 15 Nechanice 
 
 
Kontakty: 
 
Telefon: 498 773 919 
 
e-mail:  ou-mzany@vordonline.cz 
 
 
 
Platnost dokumentu: 
 
Školní vzdělávací program pro školní družinu nabývá platnosti dne 1.září 2010 
 



                                           II.  Charakteristika 
 
 
 
Školní družina je součástí základní školy . 
Skládá se z jednoho oddělení,které je určeno žákům od 1. do 4. třídy základní 
školy. 
Sídlí v 1.patře školní budovy. 
Je vybavena vhodným nábytkem a hracími koutky. 
K pohybovým aktivitám využívá tělocvičnu, místní dětské hřiště a školní 
zahradu včetně dřevěných průlezek umístěných na části patřící mateřské škole. 
Žáci se stravují ve školní jídelně. 
 
 
 
Školní družina je: 
 
 
 

- důležitý výchovný partner školy a rodiny 
- pomáhá plnit jinou formou vzdělávací cíle 
- má důležitou roli v prevenci negativních jevů 
- rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence 
- je místem pro zájmové vyžití dětí 
- je místem pro regeneraci sil dětí po vyučování 
- je místem pro rozvíjení tvořivosti 
- je místem pro radost 
- zaměřuje se na pohybové aktivity a kompenzuje tak 

nedostatek pohybu 
- vede k samostatné péči o vlastní osobu a vlastní majetek 
- činnosti nesmí být fyzicky ani psychicky náročné, aby je 

zvládl každý žák 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                  III.  Obsah práce školní družiny 
 
 
 
 
 
Po příchodu z vyučování a oběda děti ve školní družině odpočívají nebo se 
věnují odpočinkovým činnostem. 
 
Děti mohou odpočívat na koberci, dekách, poslouchat pohádky, muziku, číst 
nebo hrát klidné stolní hry. 
 
Hra je součástí všech činností ve školní družině. 
 
Podněcuje pohybovou aktivitu, umožňuje nenásilně získávat zkušenosti, nové 
poznatky, dovednosti, rozvíjet schopnosti. 
 
Je doprovázena city, přináší vzrušení a radost, umožňuje odreagování napětí a 
negativních emocí. 
 
Děti se učí zapojit e do skupiny, podřídit se pravidlům hry a osvojovat si 
pravidla sociálního soužití. 
 
Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky 
volného času. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                          
                                       IV.   Formy vzdělávání 
 
 
Příležitostné 
 

- sportovní hry 
- koncert 
- slavnosti 
- zábavné odpoledne 

 
 
Základem účastníků jsou přihlášení žáci školní družiny, ale mohou se zúčastnit i 
ostatní děti ze školy, na některé akce i rodinní příslušníci. 
 
 
Pravidelné 
 

- každodenní činnosti přihlášených žáků dle programu školní 
družiny a v zájmových kroužcích 

 
 
Spontánní 
 
 

- jsou zahrnuty v denním režimu ( odpolední klidové činnosti, 
aktivní odpočinek, volné hry ) 

 
 
Příprava na vyučování 
 

- didaktické hry, referáty s pomocí internetu, upevňování 
znalostí, které žáci získávají při vyučování 

 
 
Individuální 
 
 

- vytváření podmínek pro rozvoj nadaných dětí či podpora 
zdravotně nebo sociálně znevýhodněných žáků 

 
 
 



                                      V.  Cíle ŠVP školní družiny 
 
 
 

- umožní žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro 
celoživotní učení 

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení,logickému uvažování 
a k řešení problémů 

- vést žáky k všestranné a účinné komunikaci 
- rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a 

úspěchy vlastní i ostatních 
- připravovat žáky k tomu,aby se projevovali jako svobodné a 

zodpovědné osobnosti, uplatňovali svá práva a plnili své 
povinnosti 

- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, 
jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citlivé 
vztahy k lidem, svému prostředí i k přírodě 

- učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické a duševní 
zdraví 

- vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem ,jejich 
kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít společně 
s ostatními lidmi 

- pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti i reálné 
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a 
dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní 
orientaci 

 
 
 
 
 
 
„Cílem je naučit se mít rád lidi kolem sebe. A kdo chce mít rád lidi, musí mít rád sám sebe-
nebýt povýšený, ale ani se podceňovat. 
Uvědomovat si dobré i špatné vlastnosti-ostatních i svoje. Všímat si vztahů kolem sebe. 
Pochopit jak a proč člověk pracuje. 
Vědět, jak se chovat, abychom spolu mohli všichni žít, pracovat a bavit se.“ 
 
 
 
 
 
 



                                    VI:  Klíčové kompetence 
 
 
Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které 
děti získávají v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. 
Budou se prolínat všemi činnostmi zájmového vzdělávání. 
 
 
1. Kompetence k učení 
    -  učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané  
       vědomosti dává do souvislosti, uplatňuje v praktických situacích a dalším  
       učení 
 
2. Kompetence k řešení problému 
    -  všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá logické, 
       matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému  
       nevede k cíly. Započaté činnosti dokončuje. 
 
3. Komunikativní kompetence 
    -  ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně  
       formulovanými větami, komunikuje bez ostychu, s vrstevníky i dospělými  
       kultivovaně 
 
4. Sociální a interpersonální kompetence 
    -  samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá    
       a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné  
       chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině,  
       dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, respektuje jiné, je  
       tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 
 
5.  Činnostní a občanské kompetence 
     -  učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika a svých  
        nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si  
        práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné  
        prostředí ( přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých 
 
6.  Kompetence k trávení volného času 
     -  orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si  
        vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy  
        v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout  
        nevhodnou nabídku volného času 

 
 



       VII.  Činnost školní družiny 
 
1.Odpočinková činnost 
 
Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují 
nejčastěji po obědě, popř.ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále podle potřeby 
kdykoliv během dne. Klid může být na lůžku či lehátku. Tuto funkci mohou také 
plnit klidové hry, či jiné klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. 
Důležité je zařazení odpočinkových činností do denního režimu školní družiny, 
jejich organizace a náplň plní psychohygienické poslání. 
 
2. Rekreační činnost 
 
Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní 
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry spontánní činnosti mohou být rušnější, 
což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků pro 
soustředění-ve vyučování organizována pro vybrané žáky z různých oddělení 
v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka školní družiny či jiný pedagog či 
rodič. 
 
3. Příprava na vyučování 
 
Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních 
povinností, není však legislativně stanoven jako povinná činnost školní družiny. 
Může mít některou z následujících forem: 

- vypracovávání domácích úkolů pouze se souhlasem rodičů ( 
tato činnost by měla být zařazována do denního režimu 
v souladu s křivkou výkonnosti žáka, tedy po odpočinkových 
činnostech-nikoliv tedy před 15.hodinou). Po vypracování 
písemných domácích úkolů vychovatelka žákům úkoly 
neopravuje, pouze vyzve k hledání chyby, opravení a 
zdůvodnění 

- zábavné procvičování učiva formou didaktických  her(včetně 
řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků 
v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech 

 
4. Zájmové činnosti 
 
Zájmové činnosti rozvíjejí osobnost žáka.Umožňují seberealizaci 
(popř.kompenzaci možných školních neúspěchů) i další rozvoj pohybových 
dovedností a poznání. Mohou být zařazeny jako součást činnosti oddělení školní 
družiny jako řízená kolektivní nebo individuální činnost,jako organizovaná nebo 
spontánní aktivita 



Zájmová činnost může být: 
 
A. Rukodělné činnosti 
     -rozvíjení manuální dovednosti,seznámení s různými pracovními postupy, 
práce s různými materiály (papír,dřevo, plast,kov apod.), konstrukční práce, 
montáž a demontáž, hry se stavebnicemi, šití, vyšívání,vaření 
 
 
B. Přírodovědná činnost 
    - seznámení se základy přírodních vě, pěstování citu k přírodnímu prostředí a 
položení základů k jeho ochraně, poznávání přírody, pěstitelské práce, 
ekologické aktivity 
 
C. Esteticko výchovná činnost 
   - aktivně a receptivně formulují vztah dětí k estetickým hodnotám, rozvíjejí 
kreativitu, podporují emocionální složku osobnosti, zejména výtvarné činnosti, 
hudba, divadlo, film, literatura, tanec 
 
D. Sportovní činnost 
     - rozvoj fyzické zdatnosti, význam má v oblasti sebepoznávání dětí, při 
pěstování psychické odolnosti vůči stresu 
 
E. Společenskovědní činnosti 
     - rozšíření poznatků o společnosti, její historii i tradici, jazykové znalosti 
zájmové, jazykové vzdělání, historie, místopis, folklór,sběratelství, získávání 
dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti školní družiny ( 
např.vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy) 
 
F. Počítačová gramotnost 
    - vybavení dětí počítačovými dovednostmi, rozvoj logického uvažování, 
vyhledávání informací, procvičování, doplňování a ověřování znalostí (výukové 
programy PC) 
 
 
 
 
5.Sebeobslužná činnost 
 

- návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, 
poděkování, oslovení, udržování čistoty a pořádku 

 
 
 



               VIII. Personální, ekonomické, materiálně technické podmínky  
                                 a podmínky hygieny a bezpečnosti 
 
Personální podmínky 
 
Ve školní družině pracuje aprobovaná vychovatelka, která je zároveň speciálním 
pedagogem. 
Úzce spolupracuje s pedagogy základní školy.Vede zájmový kroužek a podílí se 
na přípravě školních akcí ( besídky, veřejná vystoupení, soutěže). 
 
 
Ekonomické podmínky 
 
Většina hlavní činnosti školní družiny je financována z příspěvků zřizovatele ( 
provoz) , ze státního rozpočtu (mzda) a vlastních příjmů ,tj.poplatků (vybavení 
školní družiny). 
 
Materiálně technické podmínky 
 
 
Vybavení školní družiny je přizpůsobeno dle finančních a prostorových 
možností pro odpočinek, relaxaci, rozvoj schopností, vědomostí, dovedností a 
návyků.  
Průběžně je zásobována novými hrami, pomůckami a výtvarným materiálem. 
Prostory jsou vybaveny novými skříňkami, pracovními stoly a židlemi, 
pohovkami, hracími koberci, televizí, DVD a videem. 
K pohybovým aktivitám je možné využít tělocvičnu, dvorek a školní hřiště. 
 
 
Podmínky hygieny a bezpečnosti 
 
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků musí být zajištěna po celou dobu jejich 
probytu ve školní družině. 
Žáci jsou na začátku školního roku seznámení s řádem školní družiny a parvidly 
bezpečnosti při činnostech ve školní družině. Školní družinu mohou navštěvovat 
žáci 1.-4.ročníku. 
Z hlediska bezpečnosti žáků je dávána přednost žákům nižších ročníků. Školní 
družinu mohou navštěvovat i nepřihlášení žáci, pokud celkový počet žáků 
nepřekročí v danou chvíli daný limit. 
Školní družina je v hrací a odpočinkové části vybavena koberci. Je  přiměřeně 
osvětlena umělým i přirozeným osvětlením. Velká okna zajišťují i dostatečné 
větrání. K dispozici je umývárna i sociální zařízení. Žáci si s sebou přináší 
k odpolední svačině vlastní jídlo i pití. 



 
         IX. Přehled státních svátků a významných dnů důležitých pro besedy 
                                    a rozvoj vědomostí žáků 
 
 
 
 
 
22.září Den bez aut 
28.září Den české státnosti /sv.Václav 
1.říjen Den seniorů 
4.říjen Den zvířat 
20.říjen Den stromů 
28.říjen Den vzniku samostatného Československa / T.G.Masaryk 
1.listopad De boje za svobodu a demokracii / sametová revoluce 1989 
3.prosinec Mezinárodní den osob s postižením  
10.prosinec Den lidských práv 
24.prosinec Štědrý den / svátky vánočné 
1.ledna Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu/ 1993 odloučení 
Slovenska 
27.leden Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinů proti lidskosti 
22.březen Světový den vody 
březen/ duben Velikonoce 
28.březen Den učitelů / J.A.Komenský 
7.duben Světový den zdraví 
21.duben Den země 
1.květen Svátek práce 
2.květnová neděle Den matek 
8.květen Den vítězství / osvobození ČT a konec 2.světové války v ČR 
31.květen Den bez tabáku 
1.červen Den dětí 
5.červenec Den slovanských Věrozvěstů / Cyril a Metoděj 
6.červenec Den upálení mistra Jana Husa / 1415 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                X. Hodnocení 
 
 
 
 
Hodnocení většího či menšího tématického celku provádíme po skončení nebo i 
v průběhu, zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké 
další cíle byly sledovány. 
Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat tématické celky, jejich části 
upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty, hledat nové prostředky 
činnosti. 
 
Hodnocení směrem k žákům provádíme průběžně-hodnotíme individuální 
výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. 
Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro sebehodnocení žáka. 
S žákem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem hovoříme. 
 
Hodnocení z pohledu celého oddělení zapisujeme dle potřeby.  
Hodnotíme aktivitu, zájem žáků, jejich náměty, odchýlení od plánu, plnění 
pedagogického záměru, posun sociálních vztahů mezi žáky, své pedagogické 
působení, důvody nezdaru a jiné skutečnosti. 
 
Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s výchovně vzdělávacím 
programem a zejména z pohledu přínosu pro žáky, což je podkladem pro další 
práci. 


