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1 Identifikační údaje 
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Jméno ředitele: Mgr. Lucie Strejcová 

Kontakty: zszvole@seznam.cz 
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Adresa: Hlavní 33, Zvole, 252 45 

Kontakty:  2577 60 337, posta@zvole.info.cz 
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2 Charakteristika ŠD 
 

2.1 Materiální podmínky 
 

Školní družina při ZŠ Zvole funguje jako zařízení výchovy před i po vyučování pro děti 

navštěvující naši základní školu. Dvě oddělení družiny sídlí v novém polyfunkčním domě, 

jedno je umístěno v budově ZŠ Zvole a jedno v detašovaném pracovišti Ohrobec. 

Umístění oddělení a přechody mezi budovami řeší Provozní řád školy a Režim dne ŠD. Nové 

prostory jsou vybaveny moderním nábytkem v souladu s platnými hygienickými normami, žáci 

mají k dispozici množství pomůcek a her. V co největší míře využíváme zahradu a hlavně 

okolní přírodu.  

 

2.2 Personální podmínky 
 

Kapacita ŠD je 138 žáků, kteří jsou vzděláváni čtyřmi vychovatelkami. 

 

2.3 Ekonomické podmínky 
 

Výnosy a náklady ŠD jsou vedeny v účetním oddíle § 3143  - rozdělení středisek. Z výnosů je 

pořizováno nové vybavení. 

 

Stanovení výše úplaty ve družině 

a) Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit 

rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty 

překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém 

kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do 

skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje podle § 12 poskytované ze státního 

rozpočtu. 

b) Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů ve školní družině na 200 Kč měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i 

pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. 

c) Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou 

pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 

pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 

d) Úplata může být dále snížena žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek 

nebo jeho část je vyplácena. 

e) Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, 

že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn., doloží příslušné 

potvrzení úřadu práce. Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen. 

 

Řízení o snížení nebo prominutí poplatku 

a) Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením 

důvodů, kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o 

pěstounské péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně 

vyplácen. 
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b) Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a 

podle ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním 

řízení o snížení nebo prominutí poplatku. 

c) Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.  

 

Podmínky úplaty 

a) Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až leden a 

únor až červen.  

b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o případném 

vyloučení žáka ze školní družiny. 

c) Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Úplata se 

v měsících, kdy jsou hlavní prázdniny, neplatí. 

 

2.4 Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
 

Tyto podmínky řeší vnitřní řád školní družiny, který je součástí školního řádu. Žáci jsou na 

začátku školního roku a před každými prázdninami opakovaně poučeni o bezpečném chování 

ve škole i mimo ni a o chování na akcích školy konaných na jiném místě. 

Za žáka, který byl ve škole a svévolně bez omluvení se nedostavil do ŠD, vychovatelka 

nezodpovídá. Jakmile žák vstoupí do ŠD, nesmí ji bez svolení vychovatelky opustit. V ŠD se 

žák řídí pokyny vychovatelek, pravidly vnitřního řádu školy a školní družiny, dodržuje 

bezpečnostní předpisy, se kterými byl seznámen na začátku šk. r., chová se tak, aby neohrozil 

bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. 

Vychovatelky se jednou za dva roky účastní společného školení BOZP na začátku školního 

roku.  

Pokud se stane úraz, je neprodleně oznámen zákonným zástupcům a zapsán do knihy úrazů. 

Zúčastnění se řídí směrnicí SM 11/2013 Úrazy. 

 

3 Cíle ŠD 
 

Družina plní během roku naplánované akce – viz celoroční plán činností. V jejím rámci se také 

odehrávají některé kroužky: výtvarný kroužek, flétny, keramika, zdravověda. 

Školní družina funguje jako organizace, která zajišťuje mimoškolní výchovu zaměřenou 

především na zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreaci žáků. Tvoří také mezistupeň 

mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. 

Dalším posláním ŠD je zajištění dohledu nad žáky před nebo po skončení vyučování – má tedy 

i funkci sociální. 

Krédem naší ŠD je: „ Hraj si a poznávej svět kolem sebe“. Snažíme se, aby děti v duchu 

fair play prožívaly volný čas aktivně, osvojovaly si dovednosti sociálního chování ve skupině, 

rozvíjely všestranně své fyzické i mentální dovednosti.  

 

Cíle shrnuté do několika bodů:  

 vychovávat ke smysluplnému využívání volného času,  

 rozvíjet dovednosti dětí různými formami zájmové činnosti,  

 podporovat fantazii, samostatnost a tvořivost při individuálních hrách,  

 umožnit uvolnění, relaxaci a odpočinek po výuce,  
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 zlepšovat fyzickou kondici dětí formou sportovních her a pobytem venku,  

 podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů,  

 učit děti osvojovat si základy slušného chování,  

 učit děti komunikovat, spolupracovat a respektovat se,  

 utvářet v dětech kladný vztah k přírodě a chránit ji,  

 nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.  

 

3.1 Formy a obsah vzdělávání napomáhající naplňovat stanovené cíle 
 

Svou funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje ŠD těmito činnostmi: 

 

3.1.1 Odpočinkové činnosti 

 

Cílem těchto činností je odstranění únavy, mají tedy psychohygienické poslání. 

Tyto činnosti zařazujeme především po obědě, popřípadě ráno pro děti, které brzy vstávají, také 

po vycházce atd. 

Patří k nim sledování a čtení pohádek, hraní společenských her, volné kreslení, výtvarné 

činnosti, stavění stavebnic, navlékání korálků, vyšívání. 

 

3.1.2 Rekreační činnosti 

 

Tyto činnosti slouží k regeneraci sil. Jedná se o aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými 

prvky, jako jsou různé pohybové a sportovní hry, míčové hry, plavání, jízda na kole, kreslení, 

sáňkování, bruslení, pěší turistické výlety. 

 

3.1.3 Zájmové činnosti rozvíjející osobnost žáka 

 

Tyto činnosti umožňují žákům seberealizaci (kompenzaci školních neúspěchů), další rozvoj 

pohybových a mentálních dovedností. Lze je organizovat jako kolektivní nebo individuální. 

Některé děti upřednostňují logické hry, pracovní činnosti, sportovní hry jiné zase didaktické 

hry, zdravovědu nebo ruční práce, práce s keramickou hlínou atd. 

 

3.1.4 Příprava na vyučování 

 

Zahrnuje činnosti související s plněním školních povinností. V programu práce naší ŠD je 

zahrnuta pouze okrajově. 

 

Všechny činnosti ŠD probíhají v závislosti na počasí, momentálním fyzickém i psychickém 

stavu dětí, jejich časovém rozvrhu kroužků. 

V průběhu celého školního roku děti hrají tematicky zaměřenou hru (témata se mění), jejímž 

smyslem je dosažení cíle. Aby se děti k cíli dostaly, musí plnit úkoly z různých oblastí, za které 

jsou odměňovány. 

Pro děti také připravujeme akce, jako jsou: 

- mikulášské a čertovské besídky 

- pálení čarodějnic 

- pěší výlety a výlety vlakem 
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- plavání  

- exkurze – Mořský svět, ZOO  

- návštěvy kin, divadel a muzeí 

 

Žáci naší školní družiny se také aktivně podílejí na přípravě kulturních akcí pořádaných školou- 

jedná se především o vánoční a velikonoční výstavu, dětský den, výrobu dárků pro prvňáčky, 

Masopust, tříkrálová koleda, vynášení Mořeny, kouzelný les, jarní výlet, poznávací výprava do 

Prahy a mnoho jiných. 

Výchovně vzdělávací strategie školní družiny úzce navazuje na Školní vzdělávací program 

vyhotovený naší ZŠ, a to v jednotlivých oblastech takto: 

 

3.1.5 Rozvíjení klíčových kompetencí 

 

Kompetence k učení 

 

To, co se děti naučí ve škole, mají možnost si při pobytu ve ŠD konkrétně vyzkoušet. 

Např. při hrách v lese děti staví domečky. Mohou hmatem poznávat přírodní materiály, všímají 

si změn počasí a změn krajiny během ročních období, učí se, jak se v lese správně chovat, jak 

ho chránit a jak se v něm orientovat, pohybovat atd.  

Děti mají při vycházkách více času se ptát a vědomosti získané ve škole znovuobjevovat a dávat 

do souvislostí, některé poznatky samy pozorováním vydedukují. 

 

Kompetence k řešení problémů 

 

Děti se učí zvládat problémy každodenního života. Učí se samostatnosti, pohotovosti v reakcích 

na okolí. Při sportovních hrách a soutěžích se děti snaží zvládnout úkol – chytnout míč, přenést 

náklad, přeběhnout lavičku, přeskočit nebo podlézt překážku tak, aby dosáhly co nejlepšího 

výsledku a nezranily se. 

Pokud se jim nedaří, zkouší to znovu, nevzdávají se a bojují. 

 

Kompetence komunikativní 

 

Komunikovat je jedna ze základních dětských potřeb. Děti si mezi sebou rády vyprávějí. 

Proto je učíme vzájemně si naslouchat, reagovat na mluvené slovo, nezesměšňovat projev 

kamarádů, také vyjádřit svůj názor. Během nejrůznějších her a soutěží děti zpívají. 

 

Kompetence sociální 

 

Vzhledem k tematicky motivované celoroční hře děti pracují v menších skupinkách. Ve 

skupince společně bojují o dosažení nejlepšího výsledku. 

Snažíme se je vést k vzájemné domluvě, respektu a toleranci. 

Osvojení těchto dovedností je pro některé děti obtížné, proto usilujeme o vytvoření příjemného, 

přátelského, ale důsledného prostředí. 

 

Kompetence občanské 

 

Každé dítě bude jednou dospělým. Bude tedy občanem fungujícím ve společenském systému. 
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Aby bylo dítě na tuto roli dostatečně připraveno, snažíme se je formovat také po stránce 

morální. Ukazujeme a vedeme je ke slušnému chování bez hrubostí a násilí. K pozitivnímu 

myšlení a zodpovědnosti.  

Při soutěžích ve skupince děti bojují nejen za sebe, ale i za své kamarády. Uvědomují si tak 

sounáležitost s kolektivem. 

 

Kompetence pracovní 

 

Program ve školní družině doplňujeme činnostmi, na které při výuce běžně nezbývá čas. 

Děti se starají o družinovou a školní zahradu – na podzim hrabou spadané listí, na jaře pomáhají 

sázet rostlinky, vysazují stromy a pečují o ně. Staví domečky z přírodních materiálů. Také 

uklízí kolem školy a náves. Tímto si osvojují schopnost pracovat s různými pracovními 

pomůckami a nástroji a učí se dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 

 

Práce ŠD proniká také do jednotlivých vzdělávacích oblastí zpracovaných v našem ŠVP a 

doplňuje je o mimoškolní volnočasové aktivity. 

 

3.1.6 Vzdělávací oblast 

 

Člověk a zdraví 

 

Důležitou kapitolou v práci školní družiny je vedení kurzů zdravovědy pro děti. 

Kurzy jsou zaměřeny na základy první pomoci, učí děti reagovat na situace spojené 

s ošetřováním různě těžkých zranění, žáci si rozšiřují znalosti v oblasti stavby lidského těla a 

jeho funkčnosti, učí se bezpečnému chování tak, aby dokázaly odhadnout (předvídat) možné 

nebezpečí úrazu. 

Často také diskutujeme o prožitcích dětí a řešíme modelové situace. 

Všechny získané poznatky po té děti prezentují při regionálních a celostátních soutěžích. 

Rádi bychom také, aby děti pochopily, že aktivní pohyb, pobyt venku, správné rozložení 

fyzických sil, ale také odpočinek jsou důležitou součástí zdravého vývoje člověka. 

 

Osobnostní a sociální výchova 

 

Při pobytu ve školní družině mají děti možnost více se spontánně projevovat. Proto se snažíme 

vést děti k porozumění sobě i druhých, k respektování jiného názoru, společně hledáme správné 

řešení problémů a sporů, učíme děti zvládnout své chování. 

Abychom se ve ŠD cítili dobře, máme stanovena pravidla slušného chování: 

 

- poděkuj a požádej 

- pozdrav a rozluč se 

- udržuj pořádek a nenič 

- přijmi odpovědnost za své činy 

- buď dobře naladěn 

- nech domluvit kamaráda, učitele 

- nežaluj  

- neper se a nehádej 

- poraď a pomoz kamarádovi 

- spolupracuj 
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4 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

Cílem vzdělávání těchto žáků v ŠD je pomoci jim zažít úspěch. Z již popsaných forem a obsahu 

vzdělávání vyplývá, že se družina zaměřuje na jiné činnosti než na především vzdělávací. Děti 

tedy mají možnost „ být dobří“ častěji než ve vyučovacím procesu. 

 

5 Délka vzdělávání 
 

Družina o kapacitě 138 žáků je využívána čtyřmi ročníky. Pro 4. tř. však platí omezení 

vzhledem k nízké kapacitě. Omezení je stanoveno pro žáky, jejichž matka nepracuje, nebo 

mohou jít sami domů. Na začátku školního roku je účast v ŠD projednávána s rodiči 

individuálně 

 

6 Časový plán činností ŠD  
 

Plánování činnosti probíhá souběžně s plánováním činnosti ZŠ. V organizaci práce ŠD musíme 

přihlížet k aktivitám, které mají děti v zájmových kroužcích pořádaných ZŠ i mimo ni 

(sportovní kluby, DDM, jazykové kurzy atd.). Z tohoto důvodu je odpolední pobyt dětí rozdělen 

do časových rozvrhů. 

 

 Ranní družina je otevřena od 6.30 hod. pro všechny žáky, ať jsou do odpolední 

družiny přihlášeni či nikoli. Končí v 7.45, kdy děti odcházejí do svých kmenových 

tříd. Děti docházející do ŠD před zahájením vyučování se zpravidla zabývají 

klidovými činnostmi, jako jsou sledování pohádek, výtvarné činnosti, společenské hry, 

příprava na školu atd. 

 Odpolední družina: paní vychovatelky přicházejí do školy v 11.30. a čekají na děti, 

které končí v 11.40. Jedna vykonává dozor nad žáky, kteří odcházejí po obědě, a to 

v šatně. (viz Rozvrh pracovní doby a dozorů), druhá před jídelnou. 

Žáci odcházejí po skončení vyučování i s aktovkami k jídelně. Jakmile se naobědvají, 

odcházejí do šatny, kde se shromažďují a připravují na odchod do družiny. To samé 

platí pro žáky, kteří měli vyučování do 12.35. 

Žáci, kteří odcházejí výjimečně hned po obědě, musejí mít písemnou omluvenku 

s podpisem zákonného zástupce a datem, na které omluvenka platí. Pokud se tak děje 

pravidelně, je to uvedeno v zápisním lístku. 

Družina odchází ven ve 13.15 po odchodu a odjezdu prvních dětí. Přichází v 15.00 

hod. Mezi touto dobou nelze děti ve škole vyzvednout. Odchody dětí na kroužky se 

řídí rozpisem na základě zápisních lístků. 

Družina končí v 17.00. Od 17.00 se jedná o placené hlídání dětí za poplatek 200 Kč za 

každou započatou hodinu hod. 

 

Činnost družiny je řízena tak, aby děti strávily nejméně hodinu a půl venku (zahrada, les, 

dětské hřiště, fotbalové hřiště, zamrzlý rybník, plavecký bazén). Pobyt venku se řídí 

povětrnostními vlivy. 

Zbylý čas tráví uvnitř budovy při volnočasových aktivitách různého charakteru a při řízených 

aktivitách herní formy. 
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7 Pracovní doba  
 

Celý úvazek vychovatelek činí v přímé pedagogické práci 28 hodin. Nepřímou práci věnují 

přípravě činnosti svého oddělení. 

8 Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání  
 

Vzdělávání ve školní družině je přednostně organizováno pro žáky 1. – 3. ročníku. Žáci 4. 

ročníku jsou přijímáni výjimečně v případě nenaplnění kapacity po individuálním projednání 

se zákonnými zástupci.  

Podmínky řeší vnitřní řád ŠD: 

Žák je do družiny zapsán v okamžiku odevzdání řádně vyplněné přihlášky.  

1. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. 

2. Oddělení se naplňuje do počtu žáků 25 resp. 28 žáků. 

3. Žáci 1. ročníku se přihlašují při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního 

roku). Žáci ostatních tříd v den následující. 

4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka vyplní zápisní lístek, kde stanoví délku pobytu 

dítěte v ŠD a způsob jeho odchodu. Každou změnu údajů na tomto lístku jsou rodiče 

povinni ohlásit. 

5. Provoz ŠD je ráno od 6.30 do 8.00 a po skončení vyučování do 17.00 hodin. 

6. Docházka přijatých dětí do ŠD je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. 

Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na zápisním lístku. 

7. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné 

k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou 

hodinu. 

8. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky, nebo pokud má žák odejít 

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

družině písemnou žádostí, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez 

této žádosti nebude žák uvolněn. Rodič tím přebírá odpovědnost za bezpečnost dítěte 

během cesty domů. 

9. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity  

(ZUŠ, kroužky aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka 

odpovědnost. 

10. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do konce pracovní doby ŠD. V případě, 

že tak neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům. 

11. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD. 

12. Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po obědě a je povinna informovat vychovatelku o 

jakékoli změně v rozvrhu. 

13. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje 

vychovatelka příslušného oddělení. 

14. Dítě je možné odhlásit kdykoli během školního roku podáním písemné žádosti. Vzdělání 

v ŠD je jinak ukončeno automaticky se závěrem školního roku.  

 

8.1 Platba za pobyt 
 

Poplatky se řídí směrnicí SM 12/2013 

Úplata za ŠD I. pol. je splatná 30. 9. a za II. pol. 28. 2.  
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8.2 Užívání dalších prostor 
 

Žáci školní družiny mají možnost využívat školní tělocvičnu, družinovou i školní zahradu a 

sportovní a dětské hřiště i nedaleko vzdálený les. Ve všech těchto prostorách zajišťují dozor 

vychovatelky, které dodržují zásady bezpečného chování stanovené řády jednotlivých prostor 

a všeobecně platnými řády bezpečnosti práce. 

 

8.3 Pitný režim 
 

Děti mají v družině možnost napít se připravených nápojů z várnice v jakoukoli dobu bez 

omezení. 

 

8.4 Pedagogická dokumentace ŠD 
 

 Přehled výchovně vzdělávací práce - denní činnost ŠD 

 Docházkový sešit pro evidenci žáků docházejících do ranní družiny.  

 Zápisové lístky členů družiny  

 Vnitřní řád ŠD (součást Školního a klasifikačního řádu) 

 Roční plán ŠD na daný školní rok  

 Provozní řád ŠD na daný školní rok (součást provozního řádu školy) 

 Záznamy o práci ve volitelném předmětu 

 

 

Platnost dokumentu:  od 1. 9. 2016 

 


