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1. Identifikační údaje o škole  
 

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

 

Adresa:   Školní 419/2 , 735 42 Těrlicko 

 

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 vychovatelka: Jarmila Sýkorová  

Vychovatelky: Ivana Skočová, Jana Przeczková 

Telefonní spojení: 734214812 

2. Obecná charakteristika školní družiny 
Školní družina (dále ŠD) je důležitý výchovný partner rodiny a školy. Plní vzdělávací cíle, 

rozvíjí specifické nadání dětí. V naší ŠD vycházíme především z potřeb dětí, z jejich 

individuálních možností, schopností a zájmů, čímž se rozvíjí pozitivní stránky osobnosti 

každého dítěte a podporuje se sebevědomí dětí, které je velmi důležité. Vychovatelky rozvíjí u 

dětí zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální 

skupině i v multikulturní společnosti. 

Cíl vzdělávání  

Cílem je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových 

aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. 

Cíle výchovy: 

 prostřednictvím ŠD nabízet smysluplné využití volného času žáků 

 zlepšovat komunikaci 

 zefektivnit spolupráci mezi 1. stupněm a ŠD 

 vytvářet příjemnou atmosféru ve škole 

 zvyšovat počet mimoškolních akcí, které zlepší komunikaci mezi dětmi různého 

věku 

 účastnit se vybraných projektů 

 učit se poznávat, jednat, žít a být 

 vychovávat z dětí svobodné osobnosti, které budou umět vhodně obhájit svá práva 

a vyjádřit svůj názor 

 poskytnout vzdělání na toleranci názorů, řešení problémů, ochranu přírody a 

vlastního zdraví 

 zajistit individuální přístup k dětem 

 individuální přístup k žákům s podpůrným opatřením 1. – 5. stupně 

 rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky 

 rozvíjíme kulturně estetické dovednosti 

 vytvářet vztah k místu a prostředí, ve kterém žijeme 

 v rámci možnosti zvládnout očekávané kompetence 

 zajistit pravidlo „spokojené dítě, spokojení rodiče“ 



  

 

3.Materiální a hygienické podmínky, 

psychohygiena a psychosociální podmínky. 
 
Podmínky vzdělání: 

 

Školní družina se nachází v nové přístavbě, která je součástí základní školy. Děti vcházejí do 

ŠD chodbou ze základní školy. Ve školní družině mají šatnu, vlastní sociální zařízení.  

Všechna tři oddělení jsou vybavena novým nábytkem, v místnostech jsou hrací koberce, pod 

pracovními místy linoleum, nábytek je přizpůsobený výškově, dostatek společenských her, 

televize, video, DVD přehrávač, Play-station, 1 počítač, CD přehrávač. ŠD využívá školní 

tělocvičnu, počítačovou učebnu i venkovní sportovní hřiště. Vnitřní i venkovní prostory 

splňují bezpečnostní i hygienické normy. 

 

Hygiena: 

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

Umývat se mají možnost v místnosti ŠD, na WC. 

 

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, nebo k vycházkám do okolí školy. 

 

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 

vedoucí 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. 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 Vnitřním řádem školní družiny. Zápis provede 

vychovatelka do přehledu výchovně vzdělávací práce. 

 

2. ORGANIZACE ČINNOSTI 

 

  Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6:00 hod.  do 7:30 hod.  a od 

11:15 hod. do 16:45 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. 

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 v16:45 hod. 

V případě nevyzvednutí dítěte po této době vyčkáme do 17:00 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 či uhradí škodu. 

 

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.  

 

7. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 

 

Vychovatelky školní družiny mají vysokou míru empatie, dovedou projevit vřelý vztah 

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

různých zájmových aktivit přiměřených věku účastníků. Mají organizační schopnosti. Dokáží 

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

rozvíjet pozitivní stránky osobnosti. Mají právní vědomí a znají bezpečnostní předpisy. 

Pedagogické působení ve školní družině zajišťují tři plně kvalifikované vychovatelky 

 

8.REŽIM VYCHOVATELEK 

 

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

dopředu. Odpovídají za bezpečnost přihlášených dětí a bezdůvodně se nevzdalují. Pokud 

důvod nastane, vychovatelku zastoupí jiní pedagogičtí zaměstnanci. Vychovatelky vždy děti 

poučí o bezpečnosti v budově i mimo školu. Ručí za materiál ŠD. Dbají na čistotu pracoviště. 

Při odchodu zkontrolují využívané místnosti a zamknou 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_ 
 
Zájmové vzdělávání ve ŠD naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle vzdělávání 

dané školským zákonem. Jde zejména o rozvoj žáka, jeho učení a poznání, osvojování 

základu hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní samostatnosti a 

schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. Školní družina 

umožňuje odpočinkové činnosti (aktivní i klidové) a přípravu na vyučování. 

 

 

 

 

 

 

 



  

6.Klíčové kompetence_ 
 

1. Kompetence k učení:  Žák se učí s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své 

výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpovědi, 

všímá si souvislosti mezi jevy, získané vědomosti uplatňuje v praktických situacích a dalším 

učením. 

 

2. Kompetence k řešení problémů: Žák si všímá dění i problémů a tyto mu jsou 

motivací k řešení dalších problémů a situací, při řešení situací užívá logických, 

matematických i empirických postupů, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, 

rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení. Započaté činnosti 

dokončuje. 
 

3. Kompetence komunikativní: Žák ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými 

větami myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i 

dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky. Komunikace je 

kultivována. 

 

4. Kompetence sociální a interpersonální: Žák samostatně rozhoduje o svých 

činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje citlivost a 

ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu 

a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout 

kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 

 

5. Kompetence občanská a činnostní: Žák se učí plánovat, organizovat, řídit a 

hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, 

uvědomuje si svá práva i práva druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné 

prostředí (přírodní i společenské). 

 

6.Kompetence k trávení volného času: Žák umí účelně trávit volný čas, orientuje se 

v možnostech jeho smysluplného využití, umí si vybrat zájmové činnosti podle svých 

dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech, rozvíjí schopnost 

aktivního trávení volného času jako kompenzaci stresových situací (či jednostranné zátěže ze 

školního vyučování), umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času. 

Pozn. Pro zjednodušení jsou klíčové kompetence očíslovány a v následující kapitole jsou již 

použita místo celých názvů pouze tato čísla klíčových kompetencí. 
 

Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují žáky 

činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Prostřednictvím 

volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny všechny kompetence. 
 

Školní vzdělávací program ve ŠD navazuje na školní vzdělávací program školy a 

rozpracovává tematický celek pro 1. stupeň Člověk a jeho svět. 

 

 

 



  

7. Vzdělávací a výchovné oblasti 
 
 
1. Místo, kde žijeme 

 

Cíl – poznávání nejbližšího okolí, organizace života v rodině, ve třídě, ve školní družině, 

v obci. 

 Náš domov  
 Vyprávíme si o životě naší rodiny. 

3,4,5 

 Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči náš společný čas. 

4,6 

 Ptáme se, co kdo dělá v našich rodinách, kresba, malba, koláž. 

3,6 

 Popisujeme domy, v nichž bydlíme, jejich zařízení. 

2,3,4 

 Stavíme náš dům ze stavebnicových dílů. 

2,3,5 

 Stavíme si ideální dům, v němž bychom chtěli bydlet. 

2,4,5  

 

 Naše škola není bludiště 
 Zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje. 

1,3 

 Seznamujeme se s kancelářemi správních zaměstnanců. 

1,3 

 Zjišťujeme, kde má své pracoviště sekretářka, ekonomka, ředitelka školy, 

školnice.  

2,3 

 Zdobíme ŠD, vymýšlíme a kreslíme logo. 

1,6 

 Tvoříme papírový (krabicový) model školy a okolí. 

2,6 

 Povídáme si o cestě do školy a domů, ptáme se na bezpečnost cesty. 

1,2,4 

 Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí . 

1,2,6  

 Při vycházce sledujeme dodržování pravidel silničního provozu, uvědomujeme 

si příčiny dopravních nehod. 

1,3,5 

 Soutěžíme ve znalosti dopravních značek a předpisů. 

1,5,6 

 Vyrábíme si dopravní značky. 

2,5 

 Pracujeme se slepou mapou. 

2,4 

 Výtvarně znázorňujeme různé dopravní prostředky. 

1,3 

  Zjišťujeme, co nesmí chybět na našem kole. 

1,6 

 



  

 Naše obec 
 Na vycházkách hledáme zajímavosti naší obce (budovy, sochy). 

1,2,5,6 

 Kreslíme a malujeme místa, kde je nám dobře, kam rádi chodíme. 

1,3,4 

 Společně výtvarně zobrazujeme naši obec – někdo maluje domy, jiný stromy, 

vše potom vystříháme a sestavíme kolektivní výtvarné dílo. 

1,2,5 

 Vyrábíme ozdobné předměty a výrobky. 

1,2,4 

 Hrajeme si na průvodce naší obcí. 

1,2,3,4,5 

 Prohlížíme si obřadní síň. 

1,3,4,5 

 Besedujeme se zastupitelem nebo starostkou obce. 

1,3,4,5 

 Seznamujeme se s posláním pošty, knihovny, lékárny, všechna tato místa 

postupně navštěvujeme a popřípadě i vyzkoušíme služby. 

1,3,5 

 Povídáme si, kde v naší obci pracují policisté, kde sídlí hasiči. 

1,2,6 

 Kreslíme, čím bychom chtěli být. 

1,3 

 Besedujeme na téma „Ten dělá to a ten zas tohle“, zajímáme se o služby 

v místě bydliště. 

2,4 

 Nakupujeme a prodáváme – hra na prodavače a kupující. 

2,3,4 

 Zamýšlíme se, co bychom učinili, kdybychom našli malého kamaráda, který se 

ztratil. 

2,3,5 

 Předcházíme nepříjemné situaci, že bychom zabloudili nebo se ztratili – na 

vycházce hledáme orientační body a jdeme podle nich. 

5,6 

 Besedujeme o práci policistů a o porušování zákona (alkohol, drogy, krádeže), 

ptáme se, jak takovému trestnému jednání předcházet. 

1,4 

 Navrhujeme propagační plakát s tématem NE alkoholu a drogám. 

1,4,5 

 Besedujeme s příslušníkem policie o jeho práci, předem si připravujeme 

otázky. 

3,4,6 

 Jdeme navštívit knihovnu, besedujeme s knihovnicí. 

3,5,6 

 Besedujeme o naší nejoblíbenější knize, diskutujeme o hrdinech, o nichž rádi 

čteme. 

1,3,6 

 Čteme pověsti a příběhy z našeho regionu. 

1,6 

 Z různých materiálů tvoříme postavičky z pohádek, které jsme si oblíbili. 



  

1,2,6 

 Vyrábíme obal na knihu, tvoříme záložku do knihy. 

1,6 

 Hrajeme loutkové divadlo pro mladší kamarády. 

1,3,4 

 Seznamujeme se s mapovými značkami, učíme se je poznávat. 

1,2,3 

 Učíme se určovat světové strany, používáme k tomu různé postupy. 

2,6 

 Soutěžíme, kdo zná více slov od určitých písmen abecedy. 

1,2,6  

 Cestujeme prstem po mapě, kde jsme už byli, vyprávíme si o zvláštnostech 

míst, které jsme navštívili. 

1,3,6 

 

2. Lidé kolem nás 

 

Cíl - osvojování si zásad vhodného chování, jednání mezi lidmi, komunikace, slušnost a 

zdvořilost, bezpečné a příjemné prostředí v ŠD, umění naslouchat, tolerance ve skupině, 

kladný vztah ke spolužákům. 

 

 

 Rodina  
 Besedujeme o tom, co očekáváme od rodičů – a co oni od nás. 

3,4 

 Představujeme povolání našich rodičů-pantomima. 

3,4 

 Povídáme si o našich prarodičích. 

3,4 

 Připravujeme k narozeninám a jmeninám přáníčka. 

3,4,6 

 Ostatní příbuzní (kdo je bratranec, sestřenice, atd.). 

3,4,6 

 Připomínáme si Den matek  - vyrábíme dárečky. 

3,4,6 

 Besedujeme o tom, co je to plýtvání (jídlem, penězi, energií). 

4,5 

 Vyrábíme si „své“ peníze – kreslíme, vystřihujeme. 

2,6 

 Hrajeme si na prodávající a kupující (prosím, děkuji). 

1,3,6 

 

 

 Kamarádi  
 Hrajeme si na malíře a malujeme portrét kamaráda. 

1,3,4 

 Kreslíme portréty našich vrstevníků a vysvětlujeme, proč jsou našimi kamarády. 

3,4 

 Při hře zjišťujeme, jak se známe (po hlase, po hmatu). 

1,3,5 



  

 Povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel a spolužák. 

1,3,4 

 Popisujeme našeho nejlepšího kamaráda, jeho vlastnosti. 

2,4 

 Umíme pochválit spolužáky. 

1-6 

 Hledáme v okolí věci, které můžeme pochválit a ocenit. 

2,3,4,5 

 Kriticky hodnotíme naši třídu a společně se domluvíme, čím můžeme zlepšit její 

vzhled. 

2,6 

 Malý pomocník – hledáme, kde mohou žáci našeho věku pomáhat, besedujeme o 

tom, proč máme nebo nemáme kladný vztah ke spolužákům, dospělým atd. 

2,4,6 

 Věnujeme se sebeobslužné práci. 

2,4 

 Přemýšlíme o vandalismu, opravujeme poškozené hry. 

2,5,6 

 Uvědomujeme si,v čem a jak jsou znevýhodněni někteří lidé /tělesně i psychicky/. 

 Čteme si pohádky z různých světadílů, ilustrujeme pohádkové příběhy. 

 3,6 

Vyrábíme pohádkové masky. 

2,6 

 

 

 Svátky a oslavy 
3. Zapisujeme si svátky svých spolužáků, tvoříme kalendář. 

1,4,5  

 Vyrábíme masky na karneval a doplňky k nim. 

2,4 

 Adventní čas – začínající atmosféra Vánoc. 

2,3 

 Vyrábíme adventní věnec, každý týden posedíme u zapálené svíčky (důrazně 

dodržujeme bezpečnostní pravidla). 

3,4,5 

 Vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly. 

3,4 

 Vyprávíme si o vánočních zvycích, o zvycích v naší rodině. 

1,3 

 Učíme se koledy, vyrábíme vánoční ozdoby z papíru, ze slámy, šišek, ořechových 

skořápek a jiných přírodnin, pracujeme s keramickou hlínou, pečeme a zdobíme 

perníčky. 

1,2,6 

 Na vycházkách pozorujeme vánoční výzdobu, zdobíme naší třídu. 

4,6 

 Učíme se ozdobně zabalit dárky, vyrábíme přáníčka. 

4,6 

 Pouštíme svíčky ve skořápkách. 

1,2,6 

 Malujeme a zdobíme kraslice (nalepování, batika, apod.). 



  

1,6 

 Zdobíme třídu a okna symboly Velikonoc, vyrábíme ozdoby z keramiky, čteme si 

o zvycích spojených s jarem. 

2,6 

 Slavíme Den učitelů, vyrábíme dárečky pro pedagogy a ostatní pracovníky školy. 

1,6 

 Pátráme kdo byl J.A. Komenský – knihovna. 

1,2,3 

 Den dětí – soutěžíme, závodíme, diskotéka. 

3,4,5,6 

 

 

 Masopust, vítání jara, čarodějnice, zvyky 
 Vyprávíme si, co jsou masopustní zvyky. 

1,3,4 

 Pořádáme karneval. 

1,2,6 

 Vyrábíme si masky, zdobíme družinu. 

1,2,3,4,5,6 

 Besedujeme o lidových tradicích a zvycích týkajících se jara. 

1,3,6 

 Vyrábíme tradiční předměty z proutí, ze slámy, z odstřižků látek, papíru … 

1,2,6 

 Zpíváme písně a tančíme při hudbě. 

1,3,6 

 Připravujeme táborák s opékáním buřtů a přehlídkou čarodějnic. 

1,3 

 Vyprávíme si o naších místních slavnostech a zvycích (Těrlické slunko, Těrlické 

filmové léto). 

3,4,5,6 

 Zapojujeme se podle našich možností do místní slavnosti Těrlické slunko (výroba 

sluníček). 

3,4,5,6 

 

 

 Jak se správně chovat 
 Besedujeme o „kouzelných“ slovech (děkuji, prosím, omlouvám se) a jejich 

významy. 

 Hrajeme si a učíme se správně zdravit, podat ruku, požádat o něco. 

1,2,3,4 

 Denně si uvědomujeme, že se máme chovat slušně a laskavě. 

1-6 

 Besedujeme o tom, jaké chování očekávají dívky od kluků a naopak, jaké děti od 

dospělých – dospělí od dětí. 

1,3 

 Vybíráme vhodný oděv na kulturní představení, prohlížíme módní časopisy, 

připomínáme si, jak se chováme v kině. 

1,4,6 

 Navštěvujeme filmová představení. 

6 



  

 Chodíme na dostupné výstavy. 

3,6 

 Připravujeme výstavu (vánoční, velikonoční). 

2,4,6 

 Učíme se správně přecházet do ŠD ze školní jídelny, připomínáme si vhodné a 

nevhodné chování na silnicích, chování na chodníku. 

1-6 

 Cvičíme si jazyk – jazykolamy, říkadla a básníčkybásničky. 

1,3,5 

 Dramatizujeme jednoduché pohádky a příběhy a pak je předvádíme spolužákům. 

1,2,6 

 Vyprávíme si příběhy ze života. 

3,5,6 

 Čteme časopisy. 

6 

 Cvičíme se ve správném stolování. 

3,4 

 Zdobíme slavnostně stůl (skládáme ubrousky). 

1,2,3,6 

 Při stolování dodržujeme základní hygienické návyky, hodnotíme vzájemně naše 

chování u stolu, dodržování zásad správného stolování procvičujeme denně ve 

školní jídelně. 

1,2,3,5  

 Povídáme si o pořadech v televizi, v rozhlase, doporučujeme si vhodné pořady. 

3,6 

 



 1

3 

3. Lidé a čas 

 

Cíl – budování správného režimu dne a jeho dodržování, sestavování a naplňování režimu ŠD, 

úcta k času druhých, využívat svůj čas, pravidelné návyky na přípravu na vyučování, 

smysluplné využívání volnočasových aktivit. 

 

 

 Náš denní režim  
 Vyprávíme si o zásadách pravidelného denního režimu, učíme se rozlišovat 

povinnosti a zábavu. 

1,2,3,6 

 Kreslíme, co nás nejvíce baví, co nás baví méně, čemu věnujme nejvíce času, co 

musíme dělat každodenně. 

1,5,6 

 Besedujeme o čase, který lidé promarní, uvádíme příklady, kdy čas využíváme 

špatně. 

1,2,6 

 Plánujeme náš odpočinek po příchodu ze školy. 

          1,6 

 Společně připravujeme týdenní plány naší činnosti ŠD. 

1,2,5 

 Besedujeme o možnostech správného využívání času, inspirujeme se u jiných lidí, 

besedujeme na téma „Jak jsem trávil víkend“, malujeme zážitky. 

2,3,4,5,6 

 Tvoříme roční kalendář, připravujeme společně náměty pro vycházky 

v jednotlivých ročních obdobích, připomínáme si, co se nám líbilo v přírodě, 

kreslíme obrázky s těmito motivy. 

1,3,4,5,6 

 Seznamuje se s křivkou výkonnosti člověka v průběhu dne a podle ni připravujeme 

postup při přípravě na vyučování. 

1,2 

 Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, soustředěnost a 

spořivé myšlení. 

1,3 

 Využíváme počítač, pracujeme s didaktickými hrami. 

1,5 

 Vyrábíme si z papíru vlastní hodiny, poznáváme čas. 

2,3,6 

 Vážíme si svého volného času i času druhých, hledáme co nás o čas okrádá a čím 

zdržujeme sebe, kamarády a rodiče. 

1-6 

 Ohlížíme se za prázdninami, prohlížíme si pohlednice. 

1,2,6 

 Na vycházce srovnáváme současný stav domů s jejich podobou na starých 

pohlednicích, všímáme si, jak se mění naše obec. 

2,3,5 

 Prohlížíme si kroniku školy, zřizujeme fotoalbum ŠD. 

2,3 

 Prohlížíme si staré školní fotografie, prohlížíme si staré učební pomůcky. 

1,2,3 
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 Besedujeme o domácnosti dříve a dnes (vybavení, nábytek, doplňky, spotřebiče), 

vyprávíme si, jak nám technika pomáhá nebo škodí ve volném čase. 

1-6 

 Pořádáme přehlídku oblečení a oděvních doplňků na téma „Co se našlo v šatníku, 

co se dříve nosilo“.  

5,6 

 



  

 

4. Rozmanitost přírody 

 

Cíl – seznámení se s proměnlivostí a rozmanitostí přírody, ochrana živé a neživé přírody. 

 

 

 Příroda okolo nás – rostliny, živočichové 
 Na vycházkách pozorujeme přírodu, stromy, využíváme listy a plody pro koláže, 

kreslíme určitý strom, květinu, krajinu v jednotlivých ročních obdobích, 

porovnáváme siluety stromů spadených listů. 

1,2,3,5,6 

 Při vycházkách do lesa upevňujeme pravidla chování v přírodě, sbíráme plody a 

zhotovujeme z nich výrobky. 

3,5,6 

 Stavíme domečky a jiné stavby z přírodnin. 

2,5,6 

 Otiskujeme listy – využíváme různé techniky pro výtvarné činnosti. 

1,2,6 

 Pozorujeme život na stromech, učíme se poznávat ptáky podle vzhledu. 

1,2,3,4 

 Využíváme atlas ptáků, besedujeme nad obrázky. 

1,3,6 

 Kreslíme a modelujeme ptačí hnízdo s mláďaty. 

1,2,6 

 Z oken ŠD pozorujeme ptáky, kteří navštěvují naše krmítko na okně, krmíme 

ptáky v zimě, víme, co jim chutná a co jim škodí. 

1,3,5,6 

 V zimě pozorujeme stopy ptáků a zvířat na sněhu. 

1,2 

 Máme družinu samou květinu – povídáme si o různých druzích květin a o jejich 

podmínkách k životu. 

3,5,6 

 Pečujeme o květiny – pěstujeme, přesazujeme, zaléváme, z květin si vytváříme 

hezké životní prostředí. 

1,2,6 

 Hrajeme pexesa, kvarteta s náměty živočichů a rostlin. 

1,2,4 

 Sbíráme zajímavé kameny, malujeme na oblázky. 

2,6 

 Soutěžíme ve vymyšlení názvů rostlin nebo zvířat začínajících určenými písmeny 

abecedy. 

1,2,5 

 Napodobujeme hlasy zvířat, hádáme je. 

2,3,4 

 Určujeme rostliny podle výrazné vůně a hmatu (česnek, křen apod.). 

1,3 

 Vyprávíme si o útulcích pro zvířata, o domácích zvířatech a na základě vlastních 

zkušeností si vysvětlujeme, jakou péči vyžadují. 

1,6 

 Kreslíme domácí mazlíčky, můžeme některé přinést i do třídy. 



  

2,4,6 

 Vyprávíme si o životě zvířat v zoo. 

1,3,6 

 Z barevných papírů skládáme zvířátka, která známe, kreslíme a malujeme své 

oblíbené zvíře, hovoříme o něm. 

1,2,6 

 

 

 Roční období  
 Besedujeme o ročních obdobích – sledujeme změny v přírodě, život zvířat, vztahy 

mezi zvířaty. 

1,2 

 Čteme si o přírodě a jejich proměnách. 

1,3 

 Učíme se písničky a básničky s přírodní tématikou, dramatizujeme pohádky se 

zvířecími hrdiny. 

1,3 

 Na vycházkách pozorujeme změny v přírodě a malujeme je, poznáváme ovoce a 

zeleninu. 

1,2,3 

 Vyrábíme draky, jednoduchá krmítka, připravujeme dárečky na vánoční strom pro 

zvířátka, pomáháme zvířátkům a ptákům přežít zimu. 

1,6 

 Kreslíme a malujeme první jarní květiny, mláďata domácích zvířat. 

1,6 

 Vyrábíme koláže charakterizující jednotlivé měsíce (roční období). 

1,2,3 

 Vyhledáváme pranostiky. 

1,2 

 Každodenně sledujeme počasí v TV a pak porovnáváme, jak u nás bylo. 

1,3,5 

 Tvoříme kalendář přírody. 

1,6 

 Besedujeme o vodě v přehradách, řekách. 

1,2 

 Při vycházkách do okolí školy a bydliště pozorujeme čistotu a úpravu okolí. 

1,3,5 

 Pomáháme při úklidu okolí školy a ŠD. 

5,6 

 Třídíme odpad do kontejnerů. 

1,5,6 

 Besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá lesu, co do lesa. 

1,2,5 

 Vyprávíme si o nebezpečí ohně ve volné přírodě, seznamujeme se s druhy ohnišť. 

 Lisujeme si rostliny, které rostou na našich lukách. 

1,6 

 Zúčastňujeme se soutěže školních družin. 

1,6



  

 

5. Člověk a jeho zdraví 

 

Cíl – poznat sami sebe, získat poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci, 

odpovědnost za své zdraví. 

 

 

 Poznáváme své tělo 
 Z encyklopedie si čteme zajímavosti o lidském těle, besedujeme. 

1,2,3 

 Soutěžíme v kvizu. 

1,2,3 

 Zjišťujeme, kolik měříme a vážíme. Míry a váhy zapisujeme a sledujeme, jak se 

měníme. 

1,2,3 

 Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu. 

1,3 

 Zjišťujeme, jak správně relaxovat a odpočívat. 

5,6 

 Nakreslené a vystřihané papírové panáčky a panenky oblékáme podle ročních období. 

 Kontrolujeme běžnou denní hygienu/čistotu rukou, kapesníky/, vhodné oblečení. 

3,5 

 Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu. 

1,4,5 

 Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC, stolování atd., 

upozorňujeme se vzájemně na prohřešky proti těmto zásadám. 

1,2,3 

 

 

 Chci být zdravý. 
 Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví, zacházet s léky, co je to respirační doba 

léků atd. 

1,2,3 

 Vyprávíme si o režimu dne při léčení doma na lůžku. 

1,3 

 Učíme se ošetřovat jednoduchá zranění. 

1,2 

 Čteme a vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům, co se nám může stát při koupání, 

při jízdě na kole atd. 

1,3 

 Hrajeme si na lékaře a pacienta. Nebojíme se návštěvy ordinace. 

2,3 

 Při každodenních tělovýchovných chvilkách procvičujeme své tělo. 

6 

 Povídáme si o péči o náš chrup. Procvičujeme si techniku řádného čištění zubů. 

1,2 

 Besedujeme s příslušníkem policie o trestných činech vůči dětem, ptáme se, jak 

požádat dospělého o pomoc pro sebe nebo kamaráda v mimořádných situacích. 

4,5 

 Poznáváme nebezpečné a jedovaté rostliny. 



  

1,6 

 Na výletě, vycházce si uvědomujeme možná nebezpečí a zjišťujeme, jak jim 

předcházet. 

1,2,6 

 Učíme se telefonovat- oznámíme úraz, přivoláme pomoc, hovoříme s dětským 

krizovým centrem, linkou důvěry. 

1,4 

 Víme, co má obsahovat příruční lékárnička. Učíme se ji používat. 

1,2,6 

 Učíme se zásadám první pomoci, přenášíme zraněného, poskytujeme první pomoc při 

zlomenině. 

1,2,6 

 Besedujeme o návykových látkách, s nimiž se můžeme setkat /kouření, drogy/. 

3,4,6 

 Kreslíme návrh plakátů proti kouření a užívání dalších návykových látek. 

5,6 

 

 

 Chodíme ven každý den. 
 Denně chodíme do přírody, na hřiště apod. 

5,6 

 Pořádáme jednoduché soutěže s míčem, švihadlem, soutěžíme v závodivých hrách, 

využíváme tělocvičnu, cvičíme na míčích. 

6 

 Hrajeme pohybové hry. 

6 

 Hrajeme florbal, vybíjenou, fotbal. 

6 

 Při vycházkách do lesa překonáváme přírodní překážky. 

5,6 

 Hrajeme hry propojující tělesnou zdatnost s rozvojem paměti a orientace v přírodě. 

6 

 Relaxujeme při hudbě. 

6 

 V zimě bobujeme, stavíme sněhuláky, kreslíme do sněhu. 

6 

 Soutěžíme ve „veselé olympiádě“, pořádáme „lesní závodění“. 

6 

Školní družina každoročně pořádá tyto akce: 
 

 Zahájení školního roku a vítání prvňáčků ve školní družině 

 Vánoční výstavka 

 Čarodějnický rej 

 Talent  

 Vlasový úlet 

 Dětský den - sportovní 

 Účast na soutěžích pro školní družiny v Havířově 

 Pravidelné návštěvy kina - 1x v měsíci 

 



  

  

 

 
 

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

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

Propojení s mateřskou školou: 

 Vyrobení dárečků k zápisu budoucích prvňáčků. 

Propojení s rodinou: 

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

 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. 

 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. 

 

 9. 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: 

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

      vedly ke kvalitnější práci 

- pedagogickou činností odpovídají poslání školy, naplňování konkrétních a průběžných 

vzdělávacích cílů daných ŠVP 

- respektují potřeby dětí a reaguje na aktuální situace 

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

-     věnují se vztahům v odděleních, nenásilně ovlivňuje děti směrem k prevenci šikany                 

      a vandalismu. Vedou děti k vzájemnému přátelství. 

-     vyvažují poměr spontánních a řízených činností 

-     dbají na soukromí dětí 

-     organizují aktivity tak, aby podněcovaly děti k vlastní aktivitě a experimentování 

-     průběžně sledují funkčnost ŠVP 

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

-     dbají 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 

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

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

hodnotí taktně, nesráží sebevědomí žáka, nabízí další dané postupy 

- vychovatelky vytváří podmínky pro skupinovou práci 

- umožňují využití a rozvinutí individuálních schopností každého dítěte 

- vychovatelky používají  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. 

Vychovatelky družiny úzce spolupracují 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. Vychovatelky spolupracují 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 

 


