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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola, Žďár nad Orlicí, okres Rychnov 

nad Kněžnou 

 

Sídlo školy: Žďár nad Orlicí 148, 517 23 Žďár nad Orlicí 

 

Zřizovatel: Obec Žďár nad Orlicí 133, 517 23 Žďár nad Orlicí 

 tel.: 494 371 516 

 zdar@wo.cz 

 

Kapacita ŠD: 24 žáků 

 

E-mail: skolazdar@outlook.cz 

 

Tel.: 494 371 518 

 

IČO: 75016281 

 

IZO: 600097668 

 

Ředitelka: Mgr. Hedvika Hloupá 

 

Vychovatelka: Mgr. Michaela Bartošová 

 

Platnost dokumentu od: 1.9.2017 

 

 

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY A ČINNOSTI ŠD 

Školní družina slouží především k odpočinku, dále k rozvoji zájmů žáků v době                           

po vyučování, k efektivnímu využití volného času. Dává také prostor pro komunikaci mezi 

žáky navzájem, rodiči a vychovatelkou. Školní družinu  navštěvují žáci 1. – 5. ročníku 

základní školy. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření 

místa pro odpočinek žáků po vyučování a zároveň přispění k cílenému ovlivňování jejich 

volného času. 

 

Činnost ŠD je vymezena dobou bezprostředně před nebo po školním vyučování a odchodem 

žáků domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami.  

 

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která 

obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. 

Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času. 
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Požadavek pedagogického ovlivňování volného času 

Vychovatelka navozuje a motivuje činnosti slovně i jinými prostředky. Řídí tyto aktivity – 

jsou přiměřené, přinášejí radost. Stereotypnost činností musí být odbourána dostatečnou 

nabídkou jiných atraktivních činností. 

 

Požadavek dobrovolnosti 

Všechny činnosti by měly být přiměřené věku žáků a jejich momentálnímu stavu, žáci by je 

měli vykonávat dobrovolně na základě vzbuzeného zájmu a motivace (nikoliv jen pokynu) 

 

Požadavek zajímavosti a zájmovosti 

Činnosti by měly být pro žáky atraktivní, měly by využívat jiné postupy a náměty než ty, 

které znají za školy či mateřské školy. Realizované činnosti přes určitou pravidelnost danou 

týdenní skladbou zaměstnání by měly být pestré, měly by ovlivňovat, modelovat a vycházet 

ze zájmu žáků, činnosti by měly navodit nové zkušenosti. 

 

Požadavek aktivity 

Činnosti by měly být voleny tak, aby v nich mohly být přiměřeně úspěšné všechny žáky. Aby 

se podílely na tvorbě týdenních plánů, na přípravě činnosti, realizaci i hodnocení – pokud 

možno vždy kladné. 

 

Požadavek citlivosti a citovosti 

Všechny činnosti by měly přinášet žákům kladné emoce - radost a to nejen z činnosti samé a 

následného ocenění – pochvaly, ale také radost z objevování či překonání překážek. 

 

Požadavek seberealizace 

Činností, jejímž produktem je radost, žák nachází a objevuje sebe sama, zvláště, je-li kladně 

hodnoceno a prostřednictvím činností v oddělení si vytváří žádoucí sociální podmínky. 

 

Příležitostné akce ve školní družině jsou významnější akce, které nejsou zahrnuty do 

standardní týdenní skladby činností (besídky, výlety apod.). Zpravidla jsou tyto akce určeny 

zákonným rodičům. 

 

Nabídka spontánních aktivit je průběžná – klidové činnosti po obědě, při pobytu venku po 

organizované části má následovat ve vymezeném prostoru možnost spontánních her, 

spontánní činnosti ranních a koncových družin atd. Role vychovatelky při těchto činnostech 

spočívá nejen v zajištění bezpečnosti, ale také v navození, podněcování, popř. motivování 

některých vlastních aktivit žáků. Není vyloučena ani její osobní účast na některých hrách. 

Řízené a spontánní hry na sebe přirozeně navazují. Hry a spontánní činnosti mohou být 

rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po 

soustředění ve vyučování 

 

Odpočinkové činnosti bychom měli chápat nejen ve smyslu klidových činností, ale i jako 

aktivní odpočinek (rekreační činnosti), který bude kompenzovat jednostrannou zátěž během 

školního vyučování. Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se 

zařazují nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle 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 ŠD, jejich organizace a náplň plní 

psychohygienické poslání. 
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Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka umožňují dětem seberealizaci i kompenzaci 

možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou 

nebo spontánní kolektivní nebo individuální činnost. 

 

Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, 

není to však povinná činnost ŠD. Může jít o pomoc při vypracovávání domácích úkolů nebo 

zábavné procvičování učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování školních 

poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších 

doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s 

knihou a časopisy). 

3. PROSTOROVÉ A MATERIÁLNÍ PODMÍNKY 

Školní družina je umístěna ve školní budově, není pro ni určena samostatná třída. Žáci 

vyžívají učebnu, počítačovou učebnu, cvičebnu, školní zahradu, nedaleké fotbalové hřiště a 

okolní přírodu. Mohou používat tabuli, počítač, radiomagnetofon,  časopisy pro děti, stolní 

hry, stavebnice a hračky, různé pracovní  a výtvarné materiály. Vybavení a materiální 

podmínky ŠD jsou vyhovující. 

Po celou dobu trvání družiny je žákům k dispozici pro dodržování pitného režimu čaj, žáci si 

nosí i vlastní pití. 

4. EKONOMICKÉ PODMÍNKY 

 Poplatek za ŠD činí 50 Kč měsíčně.  

 Směrnice Stanovení výše úplaty ve školní družině je přílohou tohoto dokumentu. 

 Finanční prostředky určené k úhradě mzdy vychovatelky jsou hrazeny z MŠMT. 

 Náklady spojené s provozem ŠD jsou hrazeny zřizovatelem. 

 

5. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 

Pro činnost školní družiny je vyčleněn pedagogický pracovník – vychovatelka, která splňuje 

potřebnou kvalifikaci. Aktivně spolupracuje s rodiči, podílí se na přípravě mimoškolních akcí.  

Je iniciátorem a průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje, navozuje, přímo nebo 

nepřímo řídí, hodnotí. Probouzí v dětech aktivní zájem o okolí, sociální kontakty, komunikaci, 

chuť dívat se kolem sebe a podněty vnímat. Podněcuje a rozvíjí přirozenou zvídavost dítěte, 

chuť objevovat i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne. Tyto žádoucí projevy pak 

přiměřeně oceňuje a chválí. Vychovatelka během celého pedagogického působení rozvíjí 

sociální kompetence důležité nejen pro učení, ale i pro další vývoj žáků: zdravé sebevědomí, 

sebejistotu, schopnost být sám sebou, přizpůsobit se životu v sociální skupině i v 

multikulturní společnosti, položit základy pro celoživotní učení a schopnost jednat v duchu 

základních lidských a etických hodnot. 

V případě onemocnění učitelů v MŠ nebo ZŠ je schopna zastoupit je ve vyučování. 
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6. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PRŮBĚHU ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku naší školy.  

 ŠD se naplňuje do počtu maximálně 24 žáků, a to podle věku od nejmladších po 

nejstarší. 

 Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje 

vychovatelka a řídí se Vnitřním řádem ŠD, který je rovněž přílohou tohoto 

dokumentu. 

 O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. 

 

7. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI A ŽÁKŮ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

 Respektujeme individualitu každého žáka a vytváříme přiměřené prostředí pro jeho 

všestranný rozvoj. 

 Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracujeme 

s rodiči a s učitelkami ZŠ. 

 Dle stupně a charakteru jejich handicapu umožňujeme začleňování do volnočasových 

aktivit a zajišťujeme podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. 

 Dále je nutné věnovat se žákům nadaným a mimořádně nadaným - viz. Školní řád. 

8. ZAMĚŘENÍ A CÍLE 

Základní koncepce výchovně vzdělávací práce ŠD vychází z hlavního poslání výchovy mimo 

vyučování, jímž je regenerace psychických a fyzických sil žáků po zátěži z vyučování. Při 

činnost ve ŠD se   přihlíží k věku žáků, rozvrhu vyučování a potřebě duševní hygieny. 

K nejvyhledávanějším činnostem dětí patří hra. Proto herní aktivity budou nejrozšířenější 

formou působení ve všech složkách výchovně vzdělávací činnosti ŠD. 

Dalším úkolem, na který chceme těžiště práce ŠD zaměřit, je vymezení dostatečného prostoru 

pro denní aktivní pohyb žáků. Přednost bude mít pobyt venku, v případě nepříznivého počasí 

v tělocvičně. 

V současné době se mezi dětmi projevuje tendence „sedět u počítače“, jak doma, tak i nejlépe 

ve škole. Nevylučujeme práci a hru s počítačem, ale její rozsah jsme v ŠD omezili na 

maximálně 45 minut denně. 

 

9. PROGRAM VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, ČASOVÝ PLÁN 

Program vychází ze školního vzdělávací programu a je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus  

určený žákům od 1. do 5. třídy. 

Respektuje polohu a podmínky školy, každoročně je aktualizován a přizpůsobován 

momentálnímu potenciálu přihlášených žáků. 
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10. ORGANIZACE ČINNOSTI 

Škola má pouze jedno oddělení. Provozní doba ŠD je přesně stanovena ve Vnitřním  řádu ŠD. 

Využívá všech prostor školy (tělocvična, knihovna, jídelna) Pro pobyt venku využívá ŠD 

školní zahradu, která je vybavena pískovištěm, průlezkami a travnatým prostorem. Na 

vycházky se chodí do nejbližšího zalesněného okolí. 

Do školní družiny jsou žáci přihlášeni zpravidla k pravidelné docházce. ŠD je určena 

především pro žáky 1. - 5. třídy základní školy. 

Základní organizační jednotkou je oddělení, které se naplňuje do počtu 24 žáků denně 

přítomných. Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat maximálně 24 pravidelně docházejících žáků. 

ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat 

zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k 

pravidelné docházce.  

 

11. PRÁVA A POVINNOSTI DĚTÍ/ÚČASTNÍKŮ 

 užívat celé prostředí ŠD za předpokladu dodržení smluvených pravidel zakotvených 

ve Vnitřním řádu ŠD a Školním řádu. 

 

12. CÍLE ČINNOSTÍ ŠD 

Cílem výchovy ve ŠD je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka a formování 

životních postojů. 

 nabízet žákům smysluplné využití volného času 

 cvičit paměť, postřeh a soustředění 

 umožnit 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 

druhých 

 připravovat žáky k tomu, aby se projevovaly jako svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovaly svá práva a naplňovaly své povinnosti 

 vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, vnímavost a citlivé vztahy k lidem, svému prostředí i přírodě 

 učit žáky aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální 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 dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

 vytvářet u žáků vztah k místu a prostředí ve kterém žijí 

 vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu a odstranění nedostatků v psychické 

regulaci chování (šikana, alkohol, drogy a jiné patologické jevy) 
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13. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ 

Školní družina vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili 

dobře. 

Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i s širokou veřejností. 

Bezpečnost ve všech prostorách  využívaných ŠD je zajištěna : 

                  Školním řádem ZŠ 

                  Vnitřním řádem ŠD 

                  Vnitřními řády specializovaných učeben 

 

ŠD se bude snažit zajistit podmínky pro: 

hygienické a bezpečné působení: 

 vhodnou strukturou režimu žáku v ŠD s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané 

režimem družiny a skladbou zaměstnání 

 vhodným stravovacím a pitným režimem – podle věkových a individuálních potřeb 

žáků 

 zdravým prostředím užívaných prostorů družiny – podle platných norem (vlastní 

vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, 

 bezhlučnost, čistota, větrání, velikost sedacího a pracovního nábytku, hygienické 

vybavení prostor) 

 ochranou žáků před úrazy 

 výrazným označením všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor 

(např. zpracování a zveřejňování provozních řádů tělocvičny, jídelny), pravidelnou 

kontrolou prostor a zařízení z hlediska bezpečnosti 

 dostupností prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby, 

praktickou dovedností vychovatelky poskytnout první pomoc 

 

psychosociální rozvoj: 

 vytvářením pohody prostředí, příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v 

komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, 

 spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost s oddělením ŠD, školou 

 respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze zájmu 

žáků a osvojování si toho, co má pro žáky 

 praktický smysl, co vede k praktické zkušenosti; všestranný prospěch žáka je hlavním 

momentem v činnosti 

 věková přiměřenost a motivující hodnocení – respekt k individualitě žáků, hodnocení 

v souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná zpětná 

vazba 

 ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy 

 spoluúčast žáků na životě školy a ŠD, která přechází do modelu demokratického 

společenství – budování komunity na principech 

 svobody, odpovědnosti, stability společných pravidel, spravedlnosti a spolupráce 

 včasná informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti ŠD a jejím vnitřním řádu 
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14. DOKUMENTACE 

V ŠD se vede tato dokumentace:  

 zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce 

 přehled výchovně vzdělávací práce  

 docházkový sešit 

 celoroční plán činnosti 

 

15. KLÍČOVÉ KOMPETENCE A STRATEGIE ŠKOLY 

Cílem činnosti v naší školní družině je rozvíjení zejména těchto klíčových kompetencí: 

Kompetence k učení 

 používá jednoduché textové zdroje- dětské encyklopedie, další knihy a časopisy 

 získané vědomosti dává do souvislostí a uplatňuje je v praktických situacích a dalším 

učení 

 získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích 

 umí započatou práci dokončit 

 klade si otázky a hledá na ně odpovědi 

 učí se nejen spontánně, ale také vědomě 

 

Kompetence k řešení problémů 

 hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi 

 nenechá se odradit případným neúspěchem a vytrvale směřuje k řešení 

 přijímá odpovědnost za výsledek řešení problému 

 rozpozná, jakých chyb by se mohl dopustit při řešení problému 

 započaté činnosti dokončuje 

 dokáže požádat druhé o pomoc a také ostatním svou pomoc nabídnout 

 chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli 

 

Kompetence komunikativní 

 rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, zejména reklamy 

 využívá ke komunikaci telefon (i mobilní) 

 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 kultivovaná 

 umí romulovat své názory a postoje 

 

Kompetence sociální a personální 

 oceňuje své spolužáky ve skupině za dobrou práci 

 při práci ve skupině se dělí o pomůcky a materiál 

 přijme jednoduchou roli ve skupině  

 řídí a organizuje činnost ostatních dětí ve skupině 
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 rozezná vhodné a nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se 

jí bránit 

 ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit - přijmout kompromis, je schopen 

respektovat jiné 

 je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi 

  

Kompetence občanské a činnostní 

 v krizové situaci a situaci ohrožující zdraví a život postupuje podle pokynů kompetentních 

osob 

 aktivně se zapojuje do veřejně prospěšných a charitativních aktivit 

 vnímá krásy přírody a cíleně o ni pečuje 

 používá základní společenské normy chování 

 učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit 

 odhaduje rizika svého jednání (nápadů) 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých 

 dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých 

 

 

Kompetence pracovní a trávení volného času 

 po celou dobu práce udržuje své pracovní místo v pořádku 

 vyhodnocuje výsledky své činnosti 

 nebojí se říci ne (nevhodným nabídkám na využití volného času) 

 plánuje a organizuje své pracovní činnosti 

 vybírá zájmové činnosti dle vlastních dispozic 

 rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech 

 orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času 

 umí odpočívat a relaxovat 

 zná pravidla soutěží 

 umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic 

 

V souvislosti s těmito kompetencemi jsou tyto očekávané výstupy: 

 Žáci rozumí tomu, co znamená aktivní trávení volného času. 

 Mají vytvořen kladný vztah k pohybu a sportování. 

 Umí samostatně pracovat. 

 Umí se samostatně rozhodnout. 

 Žáci jsou tvořiví a zruční. 

 Mají radost z procesu tvoření. 

 Umí používat pracovní a ochranné pomůcky. 

 Žáci mají kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

 Žáci jsou seznámeni se zdravým životním stylem (stravovací návyky, pitný režim, 

hygienické návyky). 

 Umí objektivně hodnotit své chování a přijímat jeho důsledky. 

 Znají pravidla soužití. 

 Dbají na svou bezpečnost a předcházejí úrazům. 

 Umí se chovat zodpovědně ke svému zdraví i ke zdraví ostatních. 

 Umí si zvolit zájmovou činnost podle svých možností, schopností a zájmu. 

 Umí dokončit rozdělanou práci. 
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 Umí formulovat své názory a postoje. 

 Umí odpočívat a relaxovat. 

 Umí naslouchat druhým a brát na ně ohledy. 

 Aktivně se zapojují do společných činností. 

 Umí pojmenovat svůj problém a hledat řešení. 

 Dokáží druhé požádat o pomoc, a také ostatním svou pomoc nabídnout. 

 Spolupodílí se na tvorbě plánu a přípravě činností. 

 

Výchovně vzdělávací strategie 

K dosažení stanovených cílů budeme využívat zejména těchto metod: 

 skupinová a individuální práce 

 práce s knihami, časopisy, encyklopediemi, mapami, ... 

 hra, soutěže, kvízy, křížovky, doplňovačky, skrývačky, rébusy 

 vycházky, pohybové aktivity, odpočinek, relaxační techniky 

 vyprávění, rozhovor, pozorování, diskuse, besedy 

 praktické dovednosti 

 výklad 

 sběr a využití přírodních materiálů 

 PC 

 pozorování experiment 

 pohybové aktivity 

 práce s chybou 

 poslech 

 didaktické hry 

 

16. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA 

 Osobnostní a sociální výchova (OSV) 

tematické okruhy – osobnostní rozvoj, sociální rozvoj a morální rozvoj 

 Výchova demokratického občana (VDO) 

tematické okruhy – občanská společnost a škola; občan, občanská společnost a stát; formy 

participace občanů v politickém životě; principy demokracie jako formy vlády a způsobu 

rozhodování 

 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS) 

tematické okruhy – Evropa a svět nás zajímá, objevujeme Evropu a svět, jsme Evropané 

 Multikulturní výchova (MkV) 
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tematické okruhy – kulturní diference, lidské vztahy, etnický původ, princip sociálního smíru 

a solidarity 

 Environmentální výchova (EV) 

tematické okruhy – ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a životní prostředí, 

vztah člověka k prostředí 

 Mediální výchova (MeV) 

tematické okruhy – kritické čtení a vnímání mediálních sdělení, interpretace vztahu 

mediálních sdělení a reality, stavba mediálních sdělení, vnímání autora mediálních sdělení, 

fungování a vliv médií ve společnosti, tvorba mediálních sdělení, práce v realizačním týmu 

 

CELOROČNÍ PLÁN  

ZÁŘÍ  

 Organizace života ve škole a třídě, školní družině 

 Osvojování si zásad vhodného chování 

 Prohlubování poznatků o své vlasti 

 Podzimní příroda – ovoce a zelenina 

 Poučení o úrazech 

 Zážitky z prázdnin 

 Tvoření k besedě zdravá strava 

  

ŘÍJEN 

 Naše vlast 

 Význam a podstata empatie, tolerance a vzájemné úcty 

 Státní svátky, zdravý zdravotní styl 

 Ochrana přírody - les 

 Poznám sám sebe 

 Drakiáda 

 Posvícení 

 Recyklace - sběr papíru 

 

LISTOPAD  

 Poznávání nejbližšího okolí 

 Funkce rodiny a vztahy v ní 

 Tradice 

 Proměny přírody 

 Nemoci kolem nás 

 Tvorba - Vánoční jarmark 

 Příprava na advent - prodejní výstavu Vánoce 
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PROSINEC  

 Organizace života v rodině 

 Práce duševní a fyzická 

 Vánoce 

 Proměna přírody – zima 

 Předcházení nemocem 

 Vánoční jarmark 

 Školní Vánoce 

  

LEDEN  

 Poznávání nejbližšího okolí 

 Vhodné chování a jednání mezi lidmi 

 Orientace v kalendáři 

 Proměna přírody – zimní radovánky 

  

ÚNOR  

 Organizace života v obci - exkurze obecní úřad 

 Zaměstnání 

 Orientace v čase, organizace volného času 

 Ochrana přírody – stromy 

 Situace hromadného ohrožení 

 Masopust 

  

BŘEZEN  

 Evropa 

 Základní práva a povinnosti 

 Zdravý životní styl 

 Jaro, zvířata a mláďata 

 Sexuální výchova – období života 

 Měsícc knihy - projekt Moje první kniha  

  

DUBEN  

 Svět kolem nás 

 Multikulturní výchova 

 Velikonoce 

 Ekologická výchova- Den Země 

 Dopravní výchova 

 Sběr papíru - soutěž ve sběru papíru 

 Velikonoce 

  

KVĚTEN  

 Naše vlast – regiony, významné dny, tradice 

 Prohlubování poznatků o své vlasti 
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 Význam a podstata vzájemné úcty. Den matek - tvořivá dílna s rodiči 

 Proměna přírody – léto 

 Odmítání životu nebezpečných látek, první pomoc 

 

ČERVEN  

 Organizace života v rodině 

 Zásady vhodného chování a jednání 

 Úcta k času druhých, organizace svého času 

 Exotická zvířata, ZOO, činnosti člověka v přírodě 

 Využití mediálních prostředků 

 1.6. Den dětí 

 Pasování předškoláků - výroba dárků 
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Dodatek č. 1 

 

Dodatek k ŠVP pro ŠD  č.j.: 83/2017 ze dne - 1.9.2018 -změna  paní vychovatelky 

Vychovatelka ve ŠD od 1.9.2018 – Bc. Kristýna Macháčková 

 

Dodatek č. 2 

Dodatek k ŠVP pro ŠD  č.j.: 83/2017 ze dne - 1.9.2018 -změna  paní vychovatelky 

Vychovatelka ve ŠD od 1.9.2019 – Bc. Pavlína Kotková 

 


