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ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro ŠKOLNÍ DRUŽINU

Základní škola a Mateřská škola Bujanov; příspěvková organizace
Bujanov 20, 38241



1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název školy :  Základní škola a Mateřská škola Bujanov; příspěvková organizace

Adresa školy:  Bujanov 20;  PSČ 382 41

IČO: 866 522 31

Ředitel školy:  Mgr. Olga Floriánová

Koordinátorka ŠVP - ŠD : Olga Korecká - vychovatelka

Kontakty:  Telefon ZŠ: +420.797997953
                    Telefon MŠ, ŠD a ŠJ: +420.797997951

e-mail: zs.bujanov@seznam.cz

www stránky: www.zsbujanov.cz  ;  sd-berusky-bujanov.webnode.cz

Zřizovatel: Obec Bujanov; Bujanov 26; PSČ 382 41

2. CHARAKTERISTIKA, UMÍSTĚNÍ A MATERIÁLNÍ VYBAVENÍ ŠD

Školní družina je součástí malotřídní základní školy. Nachází se v areálu MŠ, 
v pavilonu společně se školní jídelnou. 
Pro zájmové vzdělávání využívá samostatnou místnost, která umožňuje příležitost
k odpočinku, k volnočasovým, vzdělávacím, spontánním i zájmovým aktivitám a 
hrám. Pro zájmové a pohybové aktivity využívá ŠD školní tělocvičnu, obecní hřiště 
nebo školkovou zahradu, která se nachází přímo v areálu a je vybavena pískovištěm, 
herními prvky a dětským zahradním domkem. Stravování dětí probíhá ve školní 
jídelně. 
Materiální podmínky jsou dobré. Místnost je vybavena odpovídajícím nábytkem, 
kobercem na relaxaci i hru, dětskou kuchyňkou, televizí a videem. K dispozici je 
dostatek stavebnic, společenských i stolních her, knih, pomůcek pro výtvarnou a 
rukodělnou činnost. Veškeré pomůcky jsou doplňovány v rámci přidělených 
finančních prostředků.  ¨

3. PERSONALNÍ PODMÍNKY

Výchovné působení a pedagogický dohled zajišťuje vychovatelka, která splňuje 
kvalifikační předpoklady, má dlouholetou praxi a svou kvalifikaci si prohlubuje 
akreditovanými kurzy i samostudiem. Podílí se i na přípravě školních akcí.

Cílem vychovatele je vytvořit příznivé klima ve třídě, efektivně jednat s žáky, znát 
různorodou škálu zájmových aktivit, být kreativní a tvořivá, znát bezpečnostní 
předpisy pro práci s účastníky, vzbuzovat jejich zájem o činnost a umět je motivovat, 
podporovat jejich sebevědomí a rozvíjet pozitivní stránky jejich osobnosti, zajímat se 
o školskou legislativu a mít právní vědomí.

http://www.zsbujanov.cz/
https://sd-berusky-bujanov.webnode.cz/


4. CHARAKTERISTIKA DĚTÍ
Školní družina má jedno oddělení, které navštěvují žáci 1. stupně. Heterogenní 
skupina žáků se osvědčuje jako výhoda – starší děti předávají své zkušenosti a 
dovednosti mladším, děti se učí vzájemně respektovat, pomoc přijímat i nabízet. 
Řízená činnost je koncipována převážně projektově a skupinovou prací. Program je 
navržen pro děti napříč věkovým spektrem od 1. - 5. ročníku. 
Přejeme si, aby prostředí školní družiny bylo pro žáky podnětné, příjemné, aby 
napomáhalo dětem v aktivním odpočinku a vedlo k všestrannému rozvoji dětí. 

5. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Podmínky docházky do školní druži-
ny stanoví Vnitřní řád ŠD. Ukončit docházku do ŠD ze strany zákonného zástupce lze
po dohodě s vychovatelkou a řádným vyplněním žádosti. Při nedodržování Vnitřního 
řádu ŠD lze žáka ze školní družiny vyloučit, o vyloučení rozhoduje ředitel školy.

Vnitřní řád ŠD je k nahlédnutí v prostorech ŠD, na webu školy a také jsou s ním 
seznamováni zákonní zástupci během prvních dnů provozu ŠD v novém školním 
roce. S Vnitřním řádem jsou v průběhu prvního školního týdne seznámeny i děti, 
které jsou ředitelkou přijaty k zájmovému vzdělávání v ŠD. Žáky k docházce do ŠD 
přihlašují jejich zákonní zástupci během prvního týdne ve školním roce. V případě, že
kapacita ŠD není naplněna, mohou být žáci přihlašováni během celého školního roku.
Přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty za pobyt v ŠD (je-li stanovena), 
podávání informací zákonným zástupcům a vyřizování podnětů a stížností týkajících 
se zájmového vzdělávání má na starosti vychovatelka. Zákonní zástupci účastníka 
přihlášeného k pravidelné docházce sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob a 
čas odchodu žáka ze ŠD. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu 
nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky, nebo pokud má žák odejít s 
jinou osobou, než je uvedeno na přihlášce, sdělí zákonní zástupci vychovatelce 
písemně.

6. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ SE SVP A ÚČASTNÍKŮ   
    MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
Účastníkům se SVP je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při jejich 
začleňování do volnočasových aktivit v ŠD věnována průběžná zvláštní pozornost a 
vycházíme vstříc jejich specifickým potřebám. Snažíme se o zvýšenou motivaci, 
individuální pomoc, výrazně chválíme i malé úspěchy a pokroky v práci. 
Pro rozvoj talentovaných žáků nabízí ŠD další doplňkové aktivity v oblastech jejich 
zájmů a nadání.
ŠD spolupracuje se školou a s třídními učitelkami. V rovině technické neposkytuje 
školní družina bezbariérový přístup.



7. PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ
Program ve školní družině je založen na střídání aktivní činnosti s relaxací, 
vychovatelka dbá na příznivé psychosociální podmínky.
V ŠD je dbáno na zdravé prostředí užívaných prostor – odpovídající světlo, teplo, 
čistota, časté větrání, atd.
Účastníci zájmového vzdělávání jsou neustále pod dozorem vychovatelky školní 
družiny. Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou 
seznámeni s pravidly bezpečného chování v ŠD a pak v průběhu roku, pokud je čeká 
nová činnost, jsou poučeni o pravidlech pro konkrétní práci. O tomto provede záznam
do třídní knihy. Při všech činnostech dbají účastníci ŠD pokynů vychovatelky. 
Bez vědomí vychovatelky účastník neopouští oddělení školní družiny.
Jsou poučováni o zásadách správného chování a bezpečnosti pohybu nejen v ŠD, ale 
také na veřejnosti a na komunikacích. Je jim připomínáno, jak se mají chovat v době 
prázdnin. Žáci jsou seznamováni s postupem při úrazu nebo v případě požáru.
Jakékoliv poranění nebo nevolnost jsou povinni okamžitě hlásit vychovatelce. 
Vychovatelka také sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění, nebo 
úrazu žáka informují vedení školy a zákonné zástupce dotyčného žáka. Při úrazu žáka
vychovatelka poskytuje první pomoc, zajišťuje přivolání IZS. Informuje vedení školy
a zákonné zástupce žáka. Vyplňuje záznam o úrazu do Knihy úrazů
Lékárnička je umístěna …
Při využívání prostor tělocvičny, hřiště, zahrady jsou účastníci seznámeni s 
provozními řády a je po nich vyžadováno jejich dodržování. 
Jsou vedeni k vzájemné úctě, toleranci, spolupráci a pomoci druhým. 

8. KONKRÉTNÍ CÍLE ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
Primárním cílem vzdělávání ve školní družině je vést žáky k otevřenému přístupu 
k životu, aktivnímu využití volného času, bezproblémovému a smysluplnému životu 
ve společnosti, logickému uvažování, tvořivému myšlení a vyjadřování sebe sama 
jako svébytné, svobodné a zodpovědné bytosti. Zároveň jsou v průběhu výchovy v 
ŠD položeny základy ke klíčovým kompetencím. 
Žáci jsou vedeni k osvojování si učiva a motivováni k dalšímu rozšiřování poznatků a
k všestranné, otevřené komunikaci. U žáků rozvíjíme schopnost spolupracovat a 
respektovat práci svoji i druhých, znají svá práva a naplňují své povinnosti. 
Prostředkem hry si opakují učivo z výuky a mají možnost navazovat na své poznatky 
a rozšiřovat si znalosti. 
Zájmové vzdělávání je uskutečňováno formou zájmových, vzdělávacích a 
spontánních činností, dále také formou relaxací a odpočinku. 
Děti jsou vedeny k pozitivnímu vztahu k přírodě a ke všemu živému, také k vhodné-
mu a šetrnému chování v přírodě. 
Výchovných a vzdělávacích cílů dosahujeme prostřednictvím moderních metod práce
a přístupů – skupinovými a kooperativními činnostmi, hrami a metodami kritického 
myšlení. 



9. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁNÍ
V ŠD budeme využívat následující činnosti, které se během dne střídají pod dohle-
dem vychovatelky.

a) pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně 
              možnosti přípravy na vyučování

b) příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost – 
              výstavky dětských prací, karneval, besedy, výlety a exkurze, nocování v ŠD,

              spolupráce s obcí, návštěva knihovny, výroba přáníček pro obyvatele obce, …

c) spontánní aktivity – jsou zahrnuty do denního režimu oddělení (odpolední 
              klidové činnosti nebo hry při pobytu venku, odpočinkové činnosti jako po
              slech písní, četba knih, poslouchání pohádek, hry na přání dětí, …) 

10. ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
Řízená činnost je koncipována převážně projektově a skupinovou prací
Jednotlivé tematické okruhy jsou zpracovány v celoročním plánu ŠD po měsících 
nebo týdnech.
Vychovatelka ve své dokumentaci vede “Týdenní skladbu zaměstnání“, která je 
sestavena na dobu jednoho roku.



11. KONCEPCE ŠD



A. MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Náměty pro činnosti: 
- Vycházky po obci a do blízkého okol, seznamování s důležitými objekty 
- bezpečnost při cestě do školy, družiny, na vycházkách, pozorování dopravních značek 
- náš dům – místo, kde bydlíme a trávíme volný čas, pomáháme s drobnými pracemi rodičům 
- péče o pořádek a čistotu v oddělení 

B. LIDÉ KOLEM NÁS 
Náměty pro činnosti: 
- Hry, rozhovory, besedy, četba  
- vytváření kamarádských vztahů mezi dětmi formou her a praktických činností 
- osvojování vhodného společenského chování: vedeme děti k používání slov „promiň, prosím, děkuji“ 
- potlačování nevhodných slov v mluveném projevu 
- rozvíjení schopnosti naslouchat druhým a tolerovat odlišný názor 
- předcházení vzniku patologických sociálních jevů: šikana, rasová nesnášenlivost  

C. LIDÉ A ČAS 
Náměty pro činnosti: 
- Hry, kvízy, soutěže, četba, vycházky 
- budování správného režimu dne a jeho dodržování 
- vytváření pravidelných návyků: čas pro hru, čas pro práci (učení) 
- správné rozlišování a používání pojmů současnost, minulost, budoucnost 
- změny ve městě/obci a okolí – jak se žilo dříve a dne

Člověk a jeho svět
Hlavní cíle v této oblasti: 
- osvojení jednoduchých poznatků a vztahů k místu a prostředí
  kde dítě žije 
- získávání informací pozorováním a vnímáním okolí 
- vytváření vědomí o mezilidských a morálních hodnotách 
- uvedení dětí do kolektivu, do života lidské společnosti 
- učíme se přizpůsobit, spolupracovat a tolerovat 

Náměty pro činnosti: 
- Vycházky po okolí, četba, soutěže, kvízy, besedy s odborníky
- ošetřování pokojových květin 
- pomáháme přírodě tříděním odpadu – ve škole, ve družině i doma – využití tohoto materiálu v ostatních 
  činnostech 
- vycházky spojené s využíváním získaných poznatků, pozorování barevnosti jednotlivých ročních období 
- četba z knih, vyhledávání v encyklopediích – chráněné druhy rostlin a živočichů 
- soutěže a kvízy ve znalostech o přírodě 
tvoření z přírodních materiálů 

Člověk a příroda
Hlavní cíle v této oblasti 
- pochopení, že životní prostředí tvoří všechno, co je kolem nás 
  – příroda, lidé, společnost 
- odpoutání dětí od trendu počítačových her a aktivní ukázce 
  přírody – v její rozmanitosti a barevnosti 
- vnímání krás přírody všemi smysly 
- vyhledávání a využívání přírodních materiálů k pracovním
  a estetickým činnostem 
- poznávání různých druhů stromů, rostlin a živočichů 

12. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ OBLASTI



Náměty pro činnosti: 
- Vycházky a pobyt venku, v tělocvičně nebo na hřišti
- rozhovory, besedy na téma Zdravý životní styl
- hry v místnosti i venku
- tajenky, křížovky a doplňovačky 
- co nám škodí a co nám prospívá 
- smyslové hry 
- ochrana před návykovými látkami 

Člověk a jeho zdraví
Hlavní cíle této oblasti: 
- upevňování návyků osobní hygieny, péče o zdraví a zdravý 
  způsob života 
- vedení ke správnému stolování a správným stravovacím
  návykům
- rozvíjení a uplatňování pohybových schopností a dovedností 
- rozvíjení a uplatňování individuálních a organizačních 
  schopností  
- dodržování pravidel při soutěžích (fair play) 

A. VÝTVARNÉ ČINNOSTI 
Náměty pro činnosti: 
- Vycházky s pozorováním barev ročních období, výkladních skříní, výzdobou města/obce
- kresba a malba, výtvarné vyjádření 
- netradiční výtvarné techniky 
- tematické kreslení k jednotlivým ročním obdobím 
- ilustrace pohádek 
- výtvarné koláže 
- práce s přírodninami

B. HUDEBNÍ A HUDEBNĚ POHYBOVÉ ČINNOSTI 
Náměty pro činnosti: 
- Hry, besedy, hudební chvilky, kvízy a soutěže 
- dechové cvičení, vytleskávání rytmu, rytmizace  říkadel
- zpěv a poslechová činnost - CD 
- hra na jednoduché hudební nástroje, spojení hudby s pohybem 
- hudební hry a soutěže, kvízy 
- hudebně- pohybové činnosti (tanečky, vyjádření hudby pohybem aj.

C. LITERÁRNÍ A DRAMATICKÉ ČINNOSTI 
Náměty pro činnosti: 
- Četba, práce s textem, hry, soutěže, kvíz
- dramatizace pohádek a jednoduchých scének, maňáskové divadlo 
- besedy na knihou 
- poslechové činnosti – CD, TV, video 
- četba z knih a časopisů
- návštěva knihovny 

Umění a kultura
Hlavní cíle této oblasti: 
- rozvíjení citové a smyslové schopnosti vnímání a soustředě-
  ného pozorování 
- osvojování komunikačních dovedností 
- rozvíjení vlastní tvůrčí umělecké činnosti a fantazie 
- využívání praktických a teoretických poznatků při různých 
  výtvarných technikách 
- rozšiřování slovní zásoby a individuálních vyjadřovacích 
  schopností v oblasti řeči, gest a mimiky 
- vyjádření hudby pohybem 
- dramatickou a hudební výchovou odstraňujeme ostych a 
  trému 



Náměty pro činnosti: 
- Práce s papírem a přírodninami, odpadovým materiálem, textilií, stavebnice, námětové hry 
- koláže: papírové, textilní, z přírodnin 
- skládanky z papíru – origami 
- práce s modelínou, moduritem a samovrdnoucí hmotou, sádrou 
- výroba ručního papíru 
- práce s vlnou, korálky – vyšívání, tkaní, navlékání, provlékání aj. 
- využívání konstrukčních stavebnic pro rozvíjení fantazie a představivosti, vedeme k dokončení 
  práce.
- hry na různá povolání 

Člověk a svět práce
Hlavní cíle této oblasti: 
- rozšiřování potřebných vědomostí o různých materiálech
  a jejich vlastnostech
- rozvíjení pracovně-praktických dovedností, motorických 
  i tvořivých schopností 
- přispívání k osobní seberealizaci 
- pěstování smyslu pro pořádek, pečlivost a zručnost 
- dodržování zásad bezpečnosti při práci 
- rozvíjení jemné motoriky ruky, zručnosti a trpělivosti při 
  práci 
- rozvíjení fantazie, vynalézavosti a tvořivého přístupu 

A. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 
Náměty pro činnosti: 
- didaktické hry, kvízy, rébusy, křížovky
- hry s písmenky a se slovy 
- dramatizace pohádky, scénky 
- vyprávění a vymýšlení příběhů, zážitků 
- hry s nedokončenými větami
- výukové programy na PC, využití různých aplikací

B. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE 
Náměty pro činnosti 
- didaktické hry, rébusy, slovní úlohy, logické hry
- hry s čísly a geometrickými tvary 
- obrázková matematika 
- početní hádanky 
- sudoku 
- výukové programy na PC 

Příprava na vyučování
Hlavní cíle v této oblasti: 
- čtení s porozuměním, práce s textem
- rozšiřování slovní zásoby 
- rozvíjení vyjadřovacích schopností 
- kultivovaný projev 
- zvládnutí jednoduchých her s čísly a početních operací 
- rozvíjení schopností logického myšlení 
- rozeznávání a správné pojmenování geometrických tvarů 
- časoprostorová orientace



13. KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
Výchovná práce ve školní družině má svá specifika a liší se od organizace vzdělávání
ve škole. Nelze ji ani chápat jako pouhou sociální službu – „hlídání dětí“. Zajišťuje 
dětem odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití volného času. 
Základním prostředkem činnosti ve školní družině je hra založená na zážitku dětí, 
která obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje 
kladné emoce. Strategií pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky 
volného času. 
1. kompetence k učení 
Využívá získané poznatky a vědomosti v praktických situacích a při dalším získávání 
nových poznatků, podílí se na plánování, řízení a organizování vlastního učení, učí se
s chutí, posuzuje výsledky své práce, oceňuje vlastní pokrok, práci dokončí, klade si 
otázky, hledá na ně odpověď, rozvrhne si čas na samotnou práci 
2. kompetence k řešení problémů 
Všímá si problémů, které se snaží pochopit, přemýšlí o jejich příčinách, hledá různé 
postupy při jejich řešení, chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje 
správná a chybná rozhodnutí, učí se obhájit svá rozhodnutí a přijmout za ně 
zodpovědnost, uvědomuje si práva svá i ostatních, poznává nespravedlnost a 
agresivitu, šikanu, dbá na osobní zdraví a bezpečnost 
3. kompetence komunikativní 
Vyjadřuje vlastní pocity při jednotlivých prožitcích ve vztahu k sobě i k okolí, ovládá 
řeč, správně vyslovuje a průběžně rozšiřuje svoji slovní zásobu a aktivně ji používá k 
dokonalejší komunikaci s okolím, získané komunikativní dovednosti využívá k 
vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s 
vrstevníky i dospělými, účastní se diskuzí, dokáže formulovat své myšlenky a 
vyjadřuje vlastní názor, umí se vyjádřit i písemně 
4. kompetence sociální a interpersonální 
Učí se spolupráci a dodržování stanovených pravidel, podílí se na utváření příjemné 
atmosféry mezi kamarády i ve skupině, přispívá k upevňování přátelských vztahů, 
rozpozná vhodné a nevhodné chování, učí se plánovat a samostatně rozhodovat o 
svých činnostech, uvědomuje si svoji odpovědnost, vytváří si pozitivní představu o 
sobě samém, ovládá a řídí svoje jednání tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a 
sebeúcty, váží si tradic a kulturního dědictví 
5. kompetence pracovní 
Dodržuje vymezená pravidla, zásady bezpečnosti při hře, pracuje samostatně po 
zadání práce a má smysl pro povinnost při hře, k povinnostem přistupuje odpovědně, 
spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 
chápe potřebu je zachovávat, dokáže si zorganizovat pracovní prostor a postup práce, 
samostatně a tvořivě přemýšlí, prezentuje výsledky své práce 
6. kompetence k trávení volného času 
Dokáže svůj volný čas smysluplně využívat, organizuje a řídí vlastní volný čas, 
dokáže rozvíjet své zájmy v organizovaných skupinách i při individuálních 
činnostech, seberealizací v zájmové oblasti si dokáže kompenzovat školní neúspěch, 
umí odmítnout nevhodné nabídky využití volného času podílí se na udržování 
zdravého životního prostředí.
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