
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM   ŠD 
 

                Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 

 

 
 

 

 

            1 .  Charakteristika ŠD 

      

 Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá 

i další  místnost „pokojíček“, zřízený na chodbě. Pro svou činnost může využívat i kmenové 

učebny s počítači, tělocvičnu, obecní hřiště a pozemek před školou. 

 Podmínky materiální:  ŠD je vybavena dvěma počítači, radiomagnetofonem s CD 

přehrávačem. Dvěma kočárky, panenkami, auty, hrami…Fond her a pomůcek je pravidelně 

doplňován . Ke své činnosti využívá sportovní pomůcky školy. 

 

2.  Cíle vzdělávání 

 

      Hlavním cílem je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace. 

Usnadňujeme žákům přechod z předškolního vzdělávání do školy. 

Vedeme žáky k všestranné a účinné komunikaci. 

Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 

Vedeme  žáky k toleranci, učíme je žít společně s jinými lidmi. 

Pomáháme žákům rozvíjet své schopnosti, uplatňovat osvojené dovednosti a vědomosti. 

Přiměřeně věku vedeme žáky k poznání světových a evropských kulturních tradic a hodnot. 

Získáváme a uplatňujeme znalosti o životním prostředí a o bezpečnosti a ochraně zdraví. 

 

Cíle pro žáka 
žák dodržuje vnitřní rád školní družiny 

       zachází šetrně s hračkami, hrami a ostatním vybavením školní družiny   

       pracuje bezpečně s nástroji a tvořivě myslí 

      zapojuje se do školních akcí, 

 

 

 

           3. Délka a časový plán 

 

     V rámci zájmového vzdělávání umožňujeme žákům v době pobytu ve ŠD rozvíjet jejich schopnosti či     

     dovednosti v kroužcích: počítačový, dramatický, dále v činnostech -  zimní i letní  sporty, ekologie,    

     čtenářské dovednosti. Činnost probíhá v průběhu daného školního roku tj. od 1.9.-30.6.    

     Časové rozvržení práce ve ŠD:   11.40 -  15.10 

                                                                 

    4. Formy vdělávání 

 

příležitostná činnost – zapojení dětí do akcí školy např., Advent, Mikuláš, Vánoční besídka, 

Karneval, Pěvecký talent, Hrajeme divadlo, Den Země, MDD, Diskotéky aj. 

Uskutečňujeme příležitostná setkání s dětmi MŠ. 



      pravidelná činnost – činnost zájmových kroužků, hudební, tělovýchovné, pracovní ,výtvarné,  

čtenářské činnosti  

  spontánní činnosti – jsou zahrnuty do denního režimu ŠD – např. hry v odděleném pokojíčku 

hlavně pro dívky – kuchyňka, kočárky, odpolední klidové činnosti,stavebnice , drobné hry 

poslech hudby, četba časopisů, aj. 

 

5. Obsah zájmového vzdělávání 

 

 Umění a kultura  

 Člověk a svět práce  

 Člověk a jeho svět¨ 

 Místo, kde žijeme 

 Lidé kolem nás 

 Lidé a čas 

Rozmanitost přírody 

Člověk a jeho zdraví 

 

Umění a kultura 

Pěstovat estetické cítění, představivost, fantazii 

-malování -kreslení -stříhání -modelování – 

Výzdoba školy k různým příležitostem Výtvarné soutěže-knihovna 

Advent, Vánoce, Velikonoce 

Rozvíjet zájem o hudbu, poslechové skladby ,taneční kroky, hudební hry, zpěv, hra na 

jednoduché nástroje, rytmické cítění, Bailando, diskotéka relaxační chvilky s hudbou Písničky 

Svěráka a Uhlíře, 

 

 Člověk a svět práce 

Seznámení s různými prac. technikami a postupy. 

Řemeslné zvyky a tradice -výrobky z různých materiálů-papír, dřevo, textil, umělé hmoty, 

přírodní materiály-dárky- zápis, Den matek, Vánoce, Velikonoce 

Vytvářet správné pracovní  návyky, bezpečnost při práci, 

hygiena, příprava pracoviště, dodržování bezpečnostních a 

hygienických zásad, úklid pracoviště, pomůcek 

Rozvoj zručnosti, představivosti, fantazie -tvořivé hry se stavebnicemi, polytechnické 

skládanky, vystřihovánky modelů aut, letadel, lodí 

Cheva, Seko, Merkur,origami 

Společensky prospěšné práce -úklid okolí školy -výzdoba školy -výstavy 

 

Člověk a jeho svět 

 

Místo kde žijeme. 

Orientace v okolí školy  

Bezpečnost při cestě do školy -vycházky do okolí školy -určování světových stran -určování  

okolních  obcí a měst -pravidla silničního provozu -dopravní značky Dopravní pexeso Video s 

dopravní tematikou Hurá na kolo- počítač  

Vytvářet pocit hrdosti a patriotismu.  



Seznámit se historií obce. -seznámení s důležitými   budovami v obci. -DVD-Janov, návštěva 

internetových stránek obce Janov  

Posilovat lásku k domovu, vlasti. -četba literatury z ŽK -tematické hry Staré pověsti české  

Lidé kolem nás  

Upevňovat a pozitivně ovlivňovat lásku k rodičům ovlivňovat lásku k rodičům,sourozencům  

tematické hry na rodinu -společenské kolektivní hry Rodokmen, příbuzenské  vztahy 

Vztahy se spolužáky a kamarády -kolektivní sportovní hry 

 

Lidé a čas  

Vážit si práce předků, umět ocenit manuální zručnost jiných lidí 

 -vycházky po obci- současná výstavba, památky -návštěva Litomyšle- historické domy, 

zámek, staré fotografie, beseda s prarodiči   

 

Rozmanitost přírody  

Vytvářet a posilovat kladný vztah k přírodě..  

Uvědomovat si nutnost existence čisté a zdravé přírody pro náš život 

Ochrana přírody -vycházky s přírodovědným zaměřením - péče o pokojové květiny -četba a 

beseda nad knihami o přírodě -chování v přírodě Pozorování v přírodě Náš strom ve čtyřech 

ročních obdobích Encyklopedie ŽK,UK  

 

Člověk a jeho zdraví  

Upevňování základních hygienických a režimových návyků, zdravotní prevence. 

 Dodržování bezpečného chování k ochraně své i ostatních.   

Zdravá strava, výživa.  

Poskytnutí první pomoci -seznámení s řádem školní družiny -při všech činnostech 

upozorňovat na možná rizika a učit děti bránit se jim -sportovní činnost na hřišti, v tělocvičně 

-co nám škodí a prospívá -tematické hry s praktickým ošetřením různých poranění Na počátku 

školního roku Sportovní hry- fotbal, vybíjená , pozemní hokej, košíková, házená… Indiánský 

běh, zdolávání přírodních překážek Na doktora, Nemocnici..  

 



Pravidelné akce ŠD 

Září- seznámení s novými žáky- nástěnka „Naše družina“ 

Říjen- „Drakiáda“ 

Listopad-příprava Vánoční besídky 

Prosinec- Vánoční besídka, vycházka do lesa ke krmelci 

Leden- závody na běžkách, příprava dárků k zápisu 

Únor-družinový karneval 

Březen-turnaj v přehazované/stolním fotbale/ 

Duben-Akce ke Dni Země- třídění odpadu, výrobky velikonoční 

Květen- dárky a přání ke Dni matek 

Červen-Družinová olympiáda, diskotéka na závěr šk. roku 

 

 

 5. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Vytváříme vhodné prostředí pro jeho rozvoj i respektování případného zdravotního postižení  

či zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. Respektujeme individualitu každého dítěte. 

 

 

6. Podmínky přijímání uchazečů 

 

      Podmínky jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní družiny.  

 

       7. personální podmínky 

 

Hlavní provoz ŠD zajišťuje kvalifikovaná vychovatelka. 

Profil vychovatelky ŠD :  

- projevuje vřelý vztah k dětem 

- má přirozenou autoritu  

- vytváří příznivé klima 

- zná různé zájmové aktivity přiměřené danému věku dětí  

- má organizační schopnosti  

- snaží se vzbudit zájem dětí o určitou činnost, podporovat jejich sebevědomí  

- zná bezpečnostní předpisy pro práci s dětmi 

- vzdělává se pravidelně samostudiem 

 

 

8. Ekonomické podmínky 

 

         

        Rodiče platí  150 Kč pololetně na zakoupení her a materiálu na výtvarné a pracovní činnosti. 

Vše je uvedeno ve vnitřní směrnici : Výběr poplatků za ŠD.  

 

     9. BOZP    

 

          Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajišťována vnitřním řádem ŠD. V dalších 

prostorách (např. jídelna, tělocvična, PC učebna) se žáci řídí pokyny daného pedagogického 

pracovníka a řády uvedených učeben či prostor.  

  

    10. Zveřejnění 



 

         ŠVP ŠD je součást ŠVP Komunikativní škola a je zákonným zástupcům žáků  poskytnut 

kdykoli k nahlédnutí na požádání v ředitelně školy. 

 

       

 

 

 V Janově ……………….                                                       Mgr. Vlasta Zemanová  

                                                                                                            ředitelka 

-  

-  

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


