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1. Identifikační údaje o škole  
 

 

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Těrlicko, příspěvková organizace 

 

Adresa centrální školy: Základní škola a Mateřská škola Horní Těrlicko, Školní 419/2 

 
 

Adresa: pobočka č.3: Hradišťská 147/47, 735 42 Těrlicko - Hradiště 

 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO: 72545461 

 

Zřizovatel: Obecní úřad Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní 

Těrlicko IČ: 00297666 

 

 

 

Ředitel školy: PaedDr. Vladimír Balajka  

Vedoucí  učitelka: Mgr. Pavla Schnaubeltová Miczková  

Vychovatelka: Jana Humpolcová 

 

2. Obecná charakteristika školní družiny 

 
 Jednotřídní školní družina je součástí Základní školy od školního roku 1986-1987. 

Na začátku jsme pracovali ve školní jídelně. Nyní školní družina využívá místnost určenou 

k této činnosti a třídy 

Školní družina je situována v příjemném, čistém, přírodním prostředí, které neustále 

využíváme při pobytu na školním hřišti a v blízkém kopcovitém a lesnatém okolí Babí hory. 

Proto již od počátku bylo naše zaměření na přírodovědu a její ochranu, turistiku, výtvarně-

pracovní výchovu, estetiku a mezilidské vztahy. 

Od 1. třídy rozvíjíme u dětí jejich schopnost samostatně se rozhodnout, hodnotit a 

sebehodnotit. Výhodou jsou různé věkové kategorie. Děti si předávají své zkušenosti, 

dovednosti, vzájemně si pomáhají a respektují. V září 2011 došlo ke splynutí základních 

škol v Těrlicku a Hradišti. 

 

 

 

 

 



3.Materiální a hygienické podmínky, 

psychohygiena a psychosociální podmínky. 

 
Podmínky vzdělání: 

 

Školní družina se nachází ve společné budově se ZŠ a MŠ. Technický stav budovy je dobrý. 

V přízemí se nachází ředitelna, prostory MŠ. Děti vcházejí do budovy předním vchodem. 

Přezouvají se na chodbě, kde k uložení obuvi slouží botník. 

V 1. patře budovy jsou prostory ZŠ- 2 třídy, kabinet, počítačová místnost a na chodbě šatna. 

WC dívek je v přízemí, WC chlapců a zaměstnanců na mezipatře. 

Školní družina využívá místnost určenou k této činnosti a třídy. Místnost ŠD je vybavena 

nábytkem k uložení pomůcek. Koberec je využíván k malým hrám a k montáži ze stavebnic. 

Zde se nacházejí také malé stoly se židličkami, knihovnička, dětské časopisy, papíry, 

pomůcky na psaní a kreslení, stolní hry, stavebnice a hračky. Lego a jiné stavebnice jsou 

uloženy v přenosných, plastových boxech. Všechny pomůcky si mohou děti samy vzít i 

uložit. Vybavení pomůckami a hrami je dle možností školy. Školní družina může využívat pro 

svou práci pomůcky, sportovní náčiní, počítače, interaktivní tabuli školy. Vnitřní i venkovní 

prostory splňují bezpečnostní i hygienické normy. 

 

Hygiena: 

 

Dodržování pitného režimu je umožněno v místnosti ŠD  Svačinku si žáci nosí z domu. 

Umývat se mají možnost v místnosti ŠD, ve třídách, kde teče pouze studená voda, na WC 

nebo mohou v případě potřeby použít sprchový kout v přízemí budovy. 

 

Psychohygiena:  

 

Denní řád je uzpůsoben potřebám dětí, umožňuje organizaci činností přizpůsobit potřebám a 

aktuálním situacím ve třídě i venku. Mimo hlavní činnost využíváme možnost pohybu venku 

a to na školním hřišti, v lesíku Babí hory nebo k vycházkám do okolí školy. 

V případě nepřízně počasí – inverze, silného deště, větru a mrazu pod 10°C, je zajištěn 

náhradní program. 

 

Psychosociální podmínky: 

 

Všechny děti mají stejná práva, možnosti i povinnosti s ohledem na individualitu. Nikdo není 

zvýhodňován či naopak. Osobní svoboda je respektována do mezí vytýčenými vnitřním 

řádem ŠD a ZŠ. Děti nenutíme do prací, soutěží a her. Vždy děti pozitivně hodnotíme, 

podporujeme, vedeme k samostatnosti a zdravému sebevědomí. Rozvíjíme respekt, 

ohleduplnost, zdvořilost, podporu a pomoc druhým. U každé akce upozorňujeme na 

bezpečnost. Předcházíme šikaně.  

 

 

 

 

 



4.ORGANIZACE A ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
1.PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 

 

Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje 

vychovatelka. Do ŠD se mohou přihlásit děti 1. – 5. ročníku. O zařazení dětí do školní 

družiny rozhoduje ředitel školy. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k 

pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu 

žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku, který řádně vyplní a 

podepíší. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má 

žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí 

rodiče tuto skutečnost vychovatelce nebo třídnímu učiteli. Předem známou nepřítomnost žáka 

v družině zákonný zástupce oznámí písemně či telefonicky. V písemné žádosti musí být 

uvedeno datum, jméno dítěte a podpis rodiče. Odpovědnost za uvolněné dítě přebírají rodiče. 

V docházkovém sešitě je zaznamenávána změna: přihlášení, odhlášení dítěte. Děti 

navštěvující pravidelně kroužky předává vychovatelka vedoucím kroužků. Na začátku 

školního roku jsou děti i rodiče seznámeni s Řádem školní družiny. Zápis provede 

vychovatelka do přehledu výchovně vzdělávací práce. 

 

2. ORGANIZACE ČINNOSTI 

 

 Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 11:10 hod. do 16:00 hod. 

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, v rámci svých možností napomáhá v 

přípravě na vyučování po dohodě s vyučujícími. 

Děti nenavštěvující školní družinu, ale chodící na školní kroužky, mohou být ve volné hodině 

ve ŠD /po dohodě s rodiči a ředitelem školy/,kde na ně dohlíží vychovatelka. 

Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti 

neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu. 

O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel 

školy. Před každými prázdninami rozdá s dostatečným předstihem vychovatelka ŠD všem 

žákům navštěvujícím ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. Žáci musí být 

na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni. 

V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, 

stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů Obecního úřadu apod. 

Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. Provoz ŠD končí denně v16:00 hod. 

V případě nevyzvednutí dítěte po této době vyčkáme do 16:00 hod., pak telefonickým 

spojením s rodiči se domluvíme na dalším postupu. Vychovatelka odchází předními dveřmi 

budovy a zamyká školu. 

 

3. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

 Žáci ve ŠD se řídí a dodržují bezpečnostní, protipožární předpisy a další nařízení 

vychovatelky. Chrání zdraví své a svých spolužáků. Na začátku školního roku jsou žáci 

prokazatelně seznámeni s řádem ŠD, ZŠ a ŠJ. Zranění nebo úraz v ŠD okamžitě hlásí 

vychovatelce pro ošetření nebo přivolání lékaře. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize 

úrazů a sděleny písemně rodičům. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny 

neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba 

pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny 



vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen na hlavní 

nástěnce školy. Na hodnocení a chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení 

vyhlášky o základní škole (udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, 

klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení). Pokud žák narušuje soustavně školní 

řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Poškodí-li 

dítě pomůcky, s pomocí vychovatelky či rodičů je opraví. 

 

4. DOKUMENTACE 

 

V družině se vede tato dokumentace: školní vzdělávací program ŠD, Přehled výchovně -  

vzdělávací činnosti, /třídní kniha/zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné 

docházce, řád školní družiny. 

 

5. ŠKOLNÉ 

 

Školné na jedno pololetí školního roku činí 750,- Kč. Rodiče platí školné vychovatelce do 

30. září. Školné na druhé pololetí rodiče platí do 28. února.  

 

6. HYGIENA 

 

Dítě má do ŠD převlečení a obuv vhodné pro pobyt ve škole i venku. Tyto věci si udržuje 

v pořádku a čistotě, má je uložené ve školní šatně a botníku. 

Pitný režim je ve škole zajištěn, svačinku si děti nosí z domu. Přestávka na svačinku je 

od 13.30 do 13.45 hodin. 

Pro práci ŠD budou využívány učebny třídy, dle potřeby také jídelna, šatna, počítačová 

místnost, hřiště a zahrada MŠ.  

 

7. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 

 

Vychovatelka školní družiny má vysokou míru empatie, dovede projevit vřelý vztah 

k účastníkům činnosti. Vytváří příznivé sociální klima. Zná a umí řídit širokou škálu různých 

zájmových aktivit přiměřených věku účastníků. Má organizační schopnosti. Dokáže 

vybranými aktivitami v dětech vzbuzovat zájem o činnost, podporovat jejich sebevědomí a 

rozvíjet pozitivní stránky osobnosti. Má právní vědomí a zná bezpečnostní předpisy. 

Pedagogické působení v naší školní družině zajišťuje jedna plně kvalifikovaná vychovatelka, 

která si odborné zaměření dále prohlubuje v akreditovaných kurzech i samostudiem. 

 

8.REŽIM VYCHOVATELKY 

 

Vychovatelka přichází 15 min. před zahájením provozu. Svou nepřítomnost nahlásí včas a 

dopředu. Odpovídá za bezpečnost přihlášených dětí a bezdůvodně se nevzdaluje. Pokud 

důvod nastane, vychovatelku zastoupí pedagogičtí zaměstnanci, případně školnice. 

Vychovatelka vždy děti poučí o bezpečnosti v budově i mimo školu. Ručí za materiál ŠD. 

Dbá na čistotu pracoviště. Při odchodu zkontroluje využívané místnosti a zamkne budovu 

školy. 

 

 

 

 

 



9. PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY O PRÁZDNINÁCH: 
 

O provozu školní družiny o prázdninách a volných dnech jsou rodiče informováni písemně a 

včas. Informace stvrdí rodiče svým podpisem a vyznačí, kdy žák bude v těchto dnech 

navštěvovat školní družinu.  

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu_ 
 
Cílem tohoto programu je obohacovat a prověřovat vědomosti k národní a státní 
příslušnosti dětí a o místu, kde se narodily a žijí, ochraňovat životní prostředí a rozvíjet 
znalosti o živočiších a rostlinách. Uvědomit si, že všechno má svou historii, návaznost, řád a 
své místo na světě. Pochopit a uplatňovat zásady demokracie (každý má svá práva a 
povinnosti). 
 

Tento projekt je založen na metodě přímého zážitku, experimentu, objevování a dětské 

zvídavosti. Všechny činnosti jsou přizpůsobeny věkové rozličnosti dětí, dobrovolnosti na 

základě motivace. Navazuje na prožitky a znalostí dětí z MŠ i ZŠ tak, aby v nich mohly být 

přiměřeně úspěšné a zároveň se podílely na plánování dalších činností, které objevováním a 

překonáváním překážek přivodí dětem kladné emoce z činností samých i z následného 

ocenění. Přihlížíme na individualitu, věk a zvláštnosti dětí. Dítě může činnost odmítnout. 

Školní družina navazuje na metody činnostního učení v tvořivé škole, které umožňuje 

každému dítěti, aby se vyvíjela jeho osobnost ve své mnohostrannosti, s jistotou a jasností 

dovedlo myslet, své myšlenky vyjadřovalo, řešilo v praktickém životě a pocítilo uspokojení 

nad dosaženými výsledky. 

Využíváme všech forem činností, které patří do režimu dne, ale i sezónní činnosti jako 

slunění, využití potoku k brouzdání či plavání, hrám a bobování na sněhu, sběr bylin a lesních 

plodin apod. 

K mimořádným činnostem patří návštěva kina, knihovny, výlety, akce s rodiči, 3x v roce 

veřejná vystoupení v kulturním domě, spolupráce s hasiči atd. 

 

Cíle krátkodobé: 

 

- zapojit do práce děti navštěvující kroužky (aktivní využití volného času) 

- zajistit besedy s místními hasiči, policií, obecním úřadem, myslivci, knihovnou 

- zakoupit pomůcky a hračky dle možností  

- podílet se na přípravě kulturních programů a projektů 

 

Cíle dlouhodobé: 

 

- zapojovat rodiče do dění a akcí ve školní družině 

- prohlubovat znalosti o místě, kde žiji 

- utvrzovat hygienické návyky, správné stolování a slušné chování během celého dne 

 - možnost vzájemného doplňování vyučování a výchovně vzdělávací práce školní 

družiny, tohoto cíle dosahovat specificky, od školního vyučování výrazně odlišnými 

prostředky, přinášet nové podněty a obohacovat poznatky 

 

 

 

 



6.Klíčové kompetence_ 
 

Klíčové kompetence jsou 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 odpovědi, získané vědomosti 

si dává do souvislostí, 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 cíli. 

Započaté činnosti dokončuje. 

 

3. Komunikativní kompetence 

Ovládá řeč, vyjadřuje myšlenky, otázky, odpovědi vhodně formulovanými větami, 

komunikuje kultivovaně, bez ostychu s ostatními dětmi i dospělými. 

 

4. Sociální a personální 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. Odhaluje rizika 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.   Pracovní kompetence 

Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla. 

Znalosti a získané zkušenosti využívá v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na 

budoucnost. 

 

7.  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. 

 

7. Vzdělávací a výchovné oblasti 
 
 

Jsme jeden tým 
 

1. Poznávám své okolí 

 



Poznávání bližšího i vzdálenějšího okolí. Vycházky a pobyty v přírodě. Vyhledávání 
významných objektů, návštěva kina, obecního úřadu, policie, požární zbrojnice, 
orientovat se v čase a v prostoru. Odhadnout vzdálenost v čase. Kopec, úpatí, úbočí, 
vrchol (ŠD – Místo pro bezpečnost volného pohybu v okolí) 

 

2. Poznání sebe sama, hledání místa v kolektivu  
Objektivní hodnocení činnosti každého dítěte, postoje, dodržování pravidel, vzájemná 
úcta, empatie.  
Vytvoření vlastní sociální skupiny. Výchova k pozitivnímu myšlení - kladné 

hodnocení činnosti (ŠD – Místo pro rozvoj osobnosti) 
 

3. Rozvoj komunikačních dovedností  
Schopnost vyjadřovat se, umění naslouchat druhému. Uplatnění se v kolektivu, rozvoj 
slovní zásoby. (ŠD – Místo pro sebevědomí, toleranci) 
 

4. Odpovědnost za své chování  
Naučit děti objektivně zhodnotit své jednání a naučit se přijímat i důsledky svého 
negativního jednání - pravdomluvnost, důvěryhodnost, morální kvality (DRUŽINOVÉ 
DESATERO) 

 

5. Výchova ke zdravému životnímu stylu 
Výchova k odpovědnosti za svoji osobu, výchova ke správným stravovacím návykům, 

pitnému režimu, výchova k odpovědnosti za své zdraví, posilování tělesné zdatnosti 

pohybem, dodržování osobní hygieny (ŠD- Místo pro regeneraci sil po vyučování). 

 

8. Plán zájmového vzdělávání a činností 

v jednotlivých blocích pro šk.r.2018/2019 

 
1. Blok - PODZIM            září, říjen, listopad    

 

Září 

- seznámení se s pravidly bezpečného chování v prostorách školy, družiny, 

v areálu školy 

- seznámení se s možnostmi aktivit ve školní družině dle výběru dětí 

- seznamovací hry 

- reflexe prázdnin 

 - Vycházky v okolí školy, poznávání okolí školy- orientační místa (místní knihovna, 

autobusová zastávka) 

- zpracování akcí a činností navrhnutých dětmi 

- poznávání a sběr přírodnin 

- četba o svatém Václavovi 

  

 Říjen 

 - znát a umět pojmenovat typické znaky ročního období - podzim 

- rozvoj vnímání a pozorování změn v přírodě- zvířata, ptáci, ovoce  

- Drakiáda - /akce s rodiči, pouštění draků/ 

- rozšíření znalostí o zvířatech – návštěva dvorku se zvířaty 



-zdravý způsob života, práce na záhonku sázení česneku a cibulovin 

-vyrábění z nasbíraných přírodnin – skupinová práce 

  

Listopad 

-kolektivní práce, podzimní krajina – výtvarné zpracování  

-pexesový král 

- pečení a zdobení perníčků.  

  - akce MŠ, ZŠ, ŠD “světluškový pochod“, výroba lampiónů, procházka vesnicí 

 - nácvik programu na vánoční vystoupení v KD 

 - stavíme domečky pro drobné živočichy  

 

2. blok – ZIMA       prosinec, leden, únor      

 

Prosinec 

         - poučení o bezpečnosti, důraz na bezpečnost při zimních sportech 

         -zimní radovánky a soutěže na sněhu 

         - nacvičujeme koledy 

         - návštěva domu pro seniory 

         - tvoříme přáníčka na vánoční vystoupení v KD 

         -vánoční zdobení prostor školy, družiny a vánočního stromečku. 

         -slavíme - předvánoční posezení, ochutnávka cukroví, koledy 

  

Leden 
- hra s hračkami obdrženými o Vánocích a porovnávání s hračkami našich rodičů, 

prarodičů 

- výroba dekorace na stoly na školní ples 

- dokrmování zvěře a ptáků 

 - svět pohádek – ztvárnění postav z knih, dramatizace pohádek 

- zimní sporty a pobyt venku, tvoříme ze sněhu, sáňkování, bobování - podle počasí  

 

Únor 

-stavby z lega- světové stavby z lega – skupinová práce 

-zdokonalování jemné motoriky, ruční práce, šití, vyšívání, učíme se přišívat knoflíky 

-kontrolujeme přírodu, zda vše ještě spí, vycházka do lesa 

-karneval a výroba vlastních masek - akce MŠ, ZŠ, ŠD 

 

2. blok- JARO  březen, duben, květen 

 

Březen 

 

   - pozorování změn v přírodě, počasí, koloběh vody, vracející se ptáci z jižních krajin 

- zvířata, zvěř a jejich mláďata přírodovědná vycházka s myslivcem 

- velikonoční tradice 

- tvoření přáníček na velikonoční vystoupení v KD 

- připravujeme dárky pro budoucí prvňáčky 

- učíme se účelně využívat volný čas, pravidelné návštěvy místní knihovny, čtení 

- poučení dětí o bezpečnosti 

 

 

 



Duben 

 

           - připravujeme dárek pro maminku  

           - zdravě se stravujeme – seznámení se s ovoci a zeleninou, které mají blahodárný vliv        

 na naše zdraví  

           - čtení a vyprávění o zdravém životním stylu 

           - staráme se o záhonek- odplevelení, kypření půdy, zasévání slunečnice pro zimní       

 dokrmování ptactva 

           - Den Země, poznáváme Zemi, výtvarné úkoly, vědomostní soutěž 

           -výtvarné zpracování jara, malování a výtvarná soutěž venku v přírodě  

 

Květen 

 

 - pečení dortu 

- vycházka do okolí, pozorování Beskyd  

- pobyt a hry v přírodě,  

- připravujeme se na zahradní slavnost 

- soutěž o krále postřehu  

 

4.  blok - LÉTO            červen  

 

Červen 

- poučení dětí o bezpečnosti na hřišti, v přírodě, u vody 

- soutěžení u příležitosti MDD 

- soutěž o „Švihadlového krále“ 

- opakování získaných znalostí vlastivědných, přírodovědných,  

-zahradní slavnost, vystoupení pro rodiče soutěže společná akce SRPD a ZŠ 

-loučení se školním rokem, posezení, pochvaly, hodnocení družiny 

 

9.Propojení se ZŠ,MŠ,rodinou a veřejností 
 
                1.Propojení se základní školou: 

 Spolupráce s ředitelem školy i učiteli o problémech dětí, jejich chování. 

 

   2. Propojení s mateřskou školou: 

   Vyrobení dárečků k zápisu budoucích prvňáčků. 

 

3.Propojení s rodinou: 

Soutěž v pouštění draků (říjen), pečení cukroví/prosinec/ 

Stopujeme zvěř (leden), Den matek (květen). 

Spolupráce s rodiči: třídní schůzky ve škole jsou spojeny i se školní družinou, 

písemné zprávy a oznámení pro rodiče, osobní rozhovory s rodiči při vyzvedávání 

dětí i při jiných příležitostech, informace na hlavní nástěnce školy. 

 

4. Propojení s veřejností: 

Návštěva Obecního úřadu a státní policie v Těrlicku. Navštívení památných míst 

v okolí. Návštěva kina a knihovny v Těrlicku. Návštěva místního SDH v Hradišti. 

 



 10. Evaluační činnost 

 
ŠVP školní družiny není dogma, je potřeba s ním průběžně pracovat a na základě evaluace jej 

doplňovat, obměňovat i pozměňovat. 

 

Vnitřní evaluace 

 

Hodnocení vychovatelky: 

-     vychovatelka průběžně hodnotí vlastní činnost, hledá nové metody, které by postupně    

      vedly ke kvalitnější práci 

- pedagogickou činností odpovídá poslání školy, naplňování konkrétních a průběžných 

vzdělávacích cílů daných ŠVP 

- respektuje potřeby dětí a reaguje na aktuální situace 

-     podporuje děti v samostatnosti, zdravé zvídavosti, dostatečně chválí,pozitivně hodnotí. 

-     věnuje se vztahům v oddělení, nenásilně ovlivňuje děti směrem k prevenci šikany                 

      a vandalismu.Vede děti k vzájemnému přátelství. 

-     vyvažuje poměr spontánních a řízených činností 

-     dbá na soukromí dětí 

-     organizuje aktivity tak, aby podněcovala děti k vlastní aktivitě a experimentování 

-     průběžně sleduje funkčnost ŠVP 

-     vyhodnocuje funkčnost ŠVP( každé čtvrtletí, pololetí, průběžná hodnocení, zápisy z porad 

-     dbá na vedení dokumentace školní družiny 

-      vedení školy hodnotí a zajišťuje výchovnou práci ve školní družině svými vlastními  

       prostředky(pozorování, hospitace a kontroly) 

 

Hodnocení žáků: 

- provádíme průběžně 

- vychovatelka hodnotí individuální výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy i nezdary 

- s žákem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem hovoří, oceňuje, pobízí, 

hodnotí taktně, nesráží sebevědomí žáka, nabízí další dané postupy 

- vychovatelka vytváří podmínky pro skupinovou práci 

- umožňuje využití a rozvinutí individuální schopnosti každého dítěte 

- vychovatelka používá podněcující metody při vstupní motivaci, průběžném i závěrečném 

hodnocení  

 

Vnější evaluace 

 

- zpětná vazba ze získaných informací od rodičů, samotných dětí, zřizovatele a České 

školní   inspekce 

 

11. Podmínky pro vzdělávání žáků se 

speciálními potřebami 
Účastníci zájmového vzdělávání se speciálními vzdělávacími potřebami jsou individuálně 

integrováni do oddělení školní družiny s využitím speciálních pedagogických postupů. 

Vychovatelka družiny úzce spolupracuje s výchovnou poradkyní školy, případně jinými 

poradenskými zařízeními. 



V případě začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je nutné zajištění asistenta 

pedagoga pro účastníka a účast vychovatelky školní družiny na dalším vzdělávání v oblasti 

speciální pedagogiky. 

 

Specifické pedagogické cíle pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
- Začleněni do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře 

- Činnosti respektující možnosti žáka-činnosti shodné na úrovni žáka 

- Specifické činnosti s cílem reedukační péče o žáka 

 

Rozvoj mimořádně nadaných žáků  

- je zajištěn vytvářením podmínek k rozvíjení jejich nadání zabezpečením dostatku studijního 

materiálu a přístupu k internetu. Vychovatelka spolupracuje s výchovnou poradkyní.  

 

Vhodné zájmové aktivity: 

-literární tvořivost, výtvarná tvořivost, realizace pohybových aktivit 

-umožnění vedení ostatních dětí, umožnění realizace řízení kolektivu 

-umožnění navštěvovat zájmové kroužky školy 

 


