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Školní vzdělávací program pro školní družinu

pracoviště ZŠ Tuřany

„Školní družina plná úsměvů, pohody, aktivity, kreativity…“
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1. Charakteristika školní družiny (dále jen „ŠD“)

Školní družina slouží k výchově, vzděláváni a rekreaci žáků školy. Ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a
výchovou v rodině. Její  činnost  se  řídí  Vyhláškou MŠMT ČR č.74/2005 Sb.,  o  zájmovém vzdělávání,  ve znění  vyhlášky č.163/2018 Sb.,
zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vnitřními předpisy ZŠ. Posláním ŠD je
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Bere v úvahu požadavky rodičů a dává prostor rozvoji zájmů dětí. Činnost ŠD se
uskutečňuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností i rekreačními činnostmi spojenými s pobytem mimo ZŠ. Individuální práce
s žáky vytváří  podmínky pro  rozvoj  nadání  dětí  a  využití  otevřené  nabídky spontánních  činnosti.  ŠD umožňuje  účastníkům i  přípravu na
vyučování.

1.1Typ zařízení

Školní  družina tvoří  ve dnech školního vyučování  mezistupeň mezi  výukou ve škole a výchovou v rodině.  ŠD není  pokračování  školního
vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavní posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace
žáků, s možností přípravy na vyučování.

1.2 Vybavení ŠD

Prostorové

ŠD má dvě oddělení  umístěná  v přízemí  budovy školy  třetí  oddělení  v prvním poschodí.  Pro své činnosti  využívá  všechny učebny školy,
tělocvičnu i počítačovou učebnu. Vše pod pedagogickým dozorem. Pro rekreační a sportovní činnosti ŠD využívá školní zahradu s pískovištěm a
prolézačkami, fotbalové hřiště TJ Tuřany, plácek před Obecním úřadem, zalesněný koutek za kostelem, nedaleký lesík Rokličky a dětské hřiště
s prolézačkami za kostelem.

Materiální

ŠD má k dispozici tři místnosti, vybavené odpovídajícím nábytkem, pomůckami a stolními hrami pro všechny věkové skupiny (Člověče nezlob
se,  Dostihy a  sázky,  Logik,  Bingo,  Hlavolamy,  Blokus,  Cink,  Bomba aj,  časopisy,  které  pravidelně  odebíráme – Mateřídouška,  Sluníčko,
Pastelka).  Ve II.  oddělení je školní knihovna využívaná k relaxačním i zájmovým chvilkám.V přízemí školy je umístěn klavír  pro hudební
zájmovou činnost.
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Technické

Z audiovizuální techniky jsou obě oddělení vybavena interaktivní tabulí a počítačem s internetem. 

Ekonomické podmínky

Úplata za zájmové vzdělávání žáka se řídí směrnicí ke stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině. Úplatu lze rozdělit
do dvou splátek 1. pololetí - splatnost do 15. září a 2. pololetí – splatnost do 15. února. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na číslo
účtu 3529951379/0800. Použije variabilní symbol, který je dítěti přidělen, do poznámky uvede jméno a příjmení a zkratku ŠD. Částka je využita
na provoz ŠD, výtvarný, pracovní a další kreativní materiál a drobné odměny pro děti.

1.3 Charakteristika pedagogického sboru

Zájmová činnosti ve ŠD je zajištěna třemi vychovatelkami. Všechny se vzdělávají v příležitostných akcích a kurzech DVPP navazujících na
volnočasové aktivity. Vychovatelky se snaží navodit příznivé sociální klima ve ŠD, vhodně zvolenými aktivitami se snaží vzbudit v dětech zájem
o činnosti, podporují jejich sebevědomí a rozvíjí pozitivní stránky osobnosti.

1.4 Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

ŠD spolupracuje s rodiči v rámci volnočasových aktivit (soutěže, besedy, sportovní aktivity, apod.), dále pak s MŠ Tuřany, MŠ Jedomělice, OÚ
Tuřany.

2. Charakteristika ŠVP

2.1 Zaměření ŠD

Zájmová činnost ve ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání a přímo navazuje a doplňuje konkrétní cíle naší školy.
ŠD  se  zaměřuje  především  na  odpočinkové,  rekreační  a  zájmové  činnosti  a  zároveň  umožňuje  přípravu  na  vyučování  formou  kvízů,
vědomostních soutěží, didaktických her i přímého vypracování domácích úkolů v daném čase.
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2.2 Podmínky pro přijímání uchazečů do ŠD

ŠD je určena všem žákům I. stupně, ale v případě vysokého počtu žáků, jsou do ŠD přednostně přijati žáci z 1. - 3. ročníku, ostatní žáci do výše
naplnění kapacity školní družiny. Kapacita ŠD je stanovena na 84 žáků. Oddělení ŠD se naplňuje do počtu 30 žáků. O zařazení dětí do ŠD
rozhoduje ředitel školy. Do školní družiny se přijímají žáci na základě vyplněné přihlášky, jejíž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců
účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD.

2.3 Podmínky pro ukončování vzdělávání

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky ukončování vzdělávání jsou dány vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění 
vyhlášky č. 163/2018 Sb., o zájmovém vzdělávání a Vnitřním řádem školní družiny.                                                                                                  

        2.4 Délka a časový plán vzdělávání

Provoz ŠD

Ranní provoz:             6,30 - 7,30 hod.
Odpolední provoz: 11.30– 16.30 hod

Skladba dne: Činnosti a časy jsou orientační, přizpůsobujeme se počasí, reagujeme na chuť a náladu dětí. Protože většina dětí je z okolních vesnic, jsme 

vázáni na odjezdy autobusů.

11.30 – 13.15 Oběd a odpočinková činnost (OČ)
13.15 – 14.00 Zájmové činnosti – výtvarná zájmová činnost (VZČ), hudební zájmová činnost (HZČ), sportovní zájmová činnost (SZČ),

pracovní zájmová činnost (PZČ), literárně dramatická zájmová činnost (LDZČ) a přírodovědná zájmová činnost (PŘZČ)
14,00 – 15,00  Rekreační činnost (RČ) - vycházka, pohybové a rekreační hry venku i ve ŠD
15.00 – 15,30             Svačina, sebeobslužná činnost, volná činnost dle výběru dětí
15,30 – 16,00 Příprava na vyučování formou didaktických her, kvízů, rébusů, využití  IT, počítačové učebny, možnost individuálního

vypracování DÚ
16,00 – 16.30 Spontánní a rekreační činnost dětí
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2.4 Forma vzdělávání

Jedná se o pravidelnou i příležitostnou výchovnou a zájmovou činnost přihlášených žáků dle aktuálního programu ŠD, s využitím otevřené
nabídky různorodých spontánních aktivit. Jednotlivé aktivity jsou rozděleny do několika činností, probíhající ve ŠD. Vzdělávání probíhá dle
potřeby hromadně, ve dvojicích, skupinově i individuálně.

 Obsah vzdělávání

Činnost ŠD je organizovaná podle Celoročního plánu ŠD, rozpracovaného na jednotlivé měsíce. Rodiče jsou o činnosti ŠD informováni formou
celotýdenních plánů ŠD, které jsou aktuálně vyvěšeny na nástěnce ŠD v přízemí školy. ŠD má také záložku na webových stránkách školy:
http://www.skolabezhranic.cz/turany/sd-turany.html. Zde si rodiče můžou prohlédnout fotografie z aktivit družiny a aktuální informace. 

Činnosti ŠD

1. Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě nebo po namáhavé fyzické či psychické zátěži

 Stolní hry (Člověče nezlob se, Dostihy a sázky, Logik, Bingo, Hlavolamy, Cink, Blokus)
 Společné zábavné hry
 Individuální odpočinek na koberci
 Skupinové klidové hry
 Poslech (pohádky, dětské písničky)
 Četba (časopisy, knihy ze školní knihovny)
 Aktivní odpočinek – vycházka do blízkého okolí, na fotbalové hřiště, plácek před OÚ, do lesíku Rokličky
 Spontánní a námětové hry

2. Rekreační činnosti (ŘČ) – slouží k regeneraci sil

 Pohybové hry na školní zahradě, dětském i fotbalovém hřišti, v přírodě
 Aktivní hry (skákání gumy, hry na slepou bábu, škatulka, míčové hry, kolektivní pohybové a soutěživé hry)
 Soutěže ve třídě i v přírodě (podle počasí)
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 Vycházky zaměřené na určité téma
 Vycházky do lesíka Rokličky
 Spontánní sportovní hry

3. Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost.

 Sportovní  zájmové činnosti  (SZČ) – přispívají  k fyzické  zdatnosti  a  psychické  odolnosti.  Jsou zaměřená  na  atletiku,  gymnastiku,
kolektivní hry, tradiční i netradiční sporty (petangue, florball, teeball, freasbee, kroket,…), patří sem i kondiční cvičení, průpravna cvičení
a zdravotní, akrobacie, turistika, vodní hry (pěší turistika do nedalekého lesíku, cyklistika, sledování sportovních her a soutěží… . 

 Pracovní  zájmové činnosti  (PZČ) –  podporují  přirozenou touhu dětí  o  aktivní  uplatnění  v oblasti  techniky,  zdokonalují  manuální
schopnosti dětí, přispívají k profesní orientaci žáků

 Práce s různými materiály (papír, textilie, přírodniny, karton)
 Stavby na pískovišti
 Montážní a demontážní činnosti (stavebnice, kartony, výroba drobných předmětů ze dřeva, plechu, drátků)
 Příprava jednoduchých pokrmů (zdravá výživa)
 Kreativní tvorba (ubrousková technika, odlévaní mýdel, výroba svíček)

 Přírodovědné zájmové činnosti (PŘZČ) – pěstují kladný vztah k přírodě, prohlubují vědomosti o ní, zájem o živou a neživou přírodu.
Činnosti jsou zaměřené na poznávání a pozorování různých způsobu života živočichů i rostlin v jejich přirozeném prostředí a různých
ročních období.

 Vycházky zaměřené na přírodovědné aktivity
 Práce s odbornou literaturou
 Práce s internetem
 Přírodovědné hry a soutěže

Esteticko-výchovné zájmové činnosti jsou zaměřené na rozvíjení výtvarného, hudebního, literárního, dramatického a hudebně-pohybového
projevu.

 Výtvarné zájmové činnosti (VZČ) 

                                                                                                    ~ 6 ~



                                                                             
ZŠ a MŠ BEZ HRANIC 

 Kresba tužkou, rudkou, uhlem, perokresba
 Malba temperou, vodovými barvami, písková malba
 Experimenty s barvou (rozfoukávání barev, zapouštění do mokrého i jinak připraveného podkladu, míchání barev)
 Batikování
 Koláže z papíru i jiných materiálů
 Grafika (gumotisk, odkrývací technika na voskovém podkladu, hry s otisky, tisk šablon, tisk z koláže, sádroryt, linoryt)
 Plastická a prostorová tvorba (modelování s modelovací hmotou, sádrou, hlínou)

 Hudební zájmové činnosti (HZČ) 
 Zpěv s doprovodem i bez doprovodu
 Dětské tance
 Nápodoba pohybem
 Hra na orffovské nástroje
 Hra na hudební nástroje (flétna, elektronické piáno)
 Poslech moderní i vážné hudby
 Hudební hry a soutěže
 Využití taneční podložky

 Literárně dramatické zájmové činnosti (LDZČ)
 Četba dětských časopisů (Sluníčko, Mateřídouška, Pastelka)
 Četba knih ze školní knihovny i vlastních
 Přednes krátkých básníček
 Pokusy o dramatickou a literární činnost
 Návštěvy kulturních zařízení (divadlo, kino, knihovna)

4. Příprava na vyučování – není povinná činnost školní družiny

 Individuální vypracování domácích úkolů
 Rébusy
 Vědomostní soutěže
 Křížovky
 Kvízy 
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 Výukové programy na PC
 Využití interaktivní tabule

5. Projektové dny, týdny

 Dle aktuálních možností

2.5 Klíčové kompetence k naplnění volného času žáka:

 Rozvíjí schopnost aktivního využívání volného času
 Vybírá přiměřeně aktivity ke kompenzaci stresu
 Dokáže komunikovat v kolektivu, naslouchat a respektovat pravidla hry
 Rozvíjí citové vazby
 Vnímá citlivě okolní zkušenosti 
 Účastní se diskuzí a vyjadřuje vlastní názor
 Využívá praktické zkušenosti
 Rozvíjí možnosti pohybu, uvolnění, relaxace
 Získává poznatky, které dokáže využít ve svém životě
 Podílí se na vytváření harmonického prostředí v kolektivu
 Umí říct „NE“ na nevhodné aktivity
 Rozvíjí nadání
 Rozvíjí odbornost
 Prohlubuje sebereflexi
 Zvyšuje zdravé sebevědomí

2.6 Cíl ŠD

Cílem ŠD je  rozvíjet  v dětech všestranné schopnosti,  zručnost,  obratnost i  specifická nadání.  V době mimo vyučování  se děti  zapojují  do
různorodých sportovních,  pracovních,  esteticko  -  výchovných i  přírodovědných aktivit.  K pohybovým a  rekreačním činnostem využíváme
především školní zahradu, dětské a fotbalové hřiště a nedaleký lesík Rokličky. Při některých činnostech dochází ke spojování oddělení. Cílem
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záměru je budování pozitivních mezitřídních vztahů, vzájemná spolupráce,  komunikace a respekt, hlubší poznávání spolužáků z jiných tříd,
tolerance věkových rozdílů a schopností.  Zároveň také dravé soutěžení,  fair play hra, posilování sociálních dovedností a vytváření dobrých
vztahů mezi dětmi.

2.7 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

       Zájmové vzdělávání nabízí významný prostor pro integraci děti se speciálními vzdělávacími potřebami
- Individuální přístup dle možností
- Aktivity zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence
- Možnost a způsob zařadit žáka do aktivit primárně určených vyšším (nižším) věkovým skupinám

2.8 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

 Vnitřní řád ŠD (obsahující provozní dobu ŠD, užívání místnosti, přihlašování dětí, ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt
ve ŠD), upřesňující příchody a odchody žáků, aby nedocházelo k narušování jednotlivých činností, spoluúčast žáků na životě zařízení,
konkrétní požadavky na děti v oblasti hygieny).

 Přehled výchovně-vzdělávací práce v elektronické podobě – portál ŠkolaOnline, obsahuje seznam žáků, jejich předpokládané odchody
dle podkladů od rodičů, záznamy o nepřítomnosti žáků a záznamy o výchovné práci v jednotlivých týdnech.
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