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1. Charakteristika zařízení 
 

Naši ŠD navštěvují žáci 1. – 5. ročníku ZŠ. Tvoří ji  2 oddělení, průměrná 

naplněnost je 25 - 30 dětí. První oddělení se nachází v budově staré školy 

Šardice 5, kam musí děti s vychovatelkou přecházet. Druhé oddělení je součástí 

ZŠ Šardice 521, nachází se v 1. poschodí přístavby v multifunkční učebně. 

Oddělení jsou věkově smíšená. ŠD mohou využívat k nepravidelné návštěvě ve 

svém volném čase i ostatní žáci, kteří nejsou zapsaní, a to při využití otevřené 

nabídky spontánních činností, vždy po dohodě s rodiči a pokud to dovolí volná 

kapacita zařízení.  

Činnost naší ŠD vychází z pedagogiky volného času. Cílem naší práce je snaha 

o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému 

ovlivňování jejich volného času. 

 

Program výchovy a vzdělávání ve školní družině vychází ze ŠVP naší školy a to 

ze vzdělávací oblasti „Člověk a jeho svět“. Je uspořádán do pěti tematických 

okruhů (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody a 

Člověk a jeho zdraví). Je tvořen dle polohy a podmínek školy. 

2. Konkrétní cíle cíle vzdělávání 
 

Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst. 2 školského zákona. 

Naše cíle jsou: 

 Kompenzovat jednostrannou zátěž během školního vyučování 

 Osvojení si takových názorů, schopností a dovedností, které umožní dítěti 

dobře zvládnout současný i budoucí život 

 Správně motivovat nabízené zájmové činnosti, rozvíjet praktické 

dovednosti v různých činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně 

vytvořenému výrobku 

 Umožnit jim samostatně zorganizovat výstavu dětských prací 

 Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních 

prací (uvědomění si citu k vytvořené věci) 

 Vést ke schopnosti podle potřeby podřizovat se pravidlům a chápat při tom 

vzájemné vztahy v základních herních situacích, kde jsou stanoveny role 

 Rozvíjet kamarádství, vést ke komunikaci, rozvíjet schopnost respektovat 

práci a úspěchy vlastní a druhých 

 Využívat poznatky, které děti získaly ve škole a vhodným způsobem na ně 

navázat ve výchovné činnosti 

 Vést je k tomu, aby dokázali navrhnout řešení a ověřli ho praktickým 

pokusem 
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 Využívat preventivního protidrogového programu a šikany formou 

sociálních a komunikačních her (správné řešení konfliktních situací) 

 Pěstovat základní pohybové dovednosti a schopnosti v různých podmínkách 

odpočinku, rekreace a zájmové činnosti 

 Pozorovat přírodu, vést děti k její ochraně, vysvětlovat neznámé a 

nepochopené pojmy (ekologie apod.) 

 

Při sestavování cílů ŠVP ŠD byl brán zřetel zejména na: 

 věkové a individuální podmínky a zákonitosti skupinové dynamiky 

 personální, materiální a specifické podmínky školy 

 zájmy a očekávání žáků a rodičů, školy a zřizovatele 

 ekonomické podmínky 

 

Klíčové kompetence 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 komunikativní kompetence 

 sociální a interpersonální kompetence 

 činnostní a občanské kompetence 

 kompetence k trávení volného času 

3. Délka a časový plán vzdělávání 
 

Školní vzdělávací plán pro vzdělávání ve školní družině je zpracován na dobu tří 

let, tedy jednoho vzdělávacího cyklu oddělení, což umožňuje reagovat vhodně na 

měnící se podmínky, přesouvání témat během dlouhodobé docházky žáků do 

družiny, provedení evaluace činností a dosažených výsledků. Časová dotace při 

jednotlivých formách činností vychází z jejich zaměření a specifik. 

V rámci jednotlivých celků pojímaných jako témata jsou činnosti ve školní družině 

plánovány v těchto úrovních:  

- průběžné působení vychovatelky na činnost žáků vztahující se k danému tématu, 

- řízená organizovaná činnost, která postupuje podle týdenní skladby zaměstnání, 

- příležitostné akce soustředěné k určitému vybranému tématu.  

Některé celky nemohou postihnout všechny tři úrovně, ale jen některou z nich. 

Zvláštní důraz je kladen na navozování situací, při kterých žáci získávají 

bezprostřední smyslové a citové zážitky i zkušenosti z vlastní aktivity. 

 

Pravidelné kroužky při ŠD mají stanovený svůj pevný rozvrh pro konkrétní školní 

rok. Vycházíme z nabídky, kterou ovlivňují materiální a personální podmínky školy. 

Realizace v konkrétním školním roce pak záleží na zájmu a přihlášení žáků. 
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Naše nabídka: ekologický kroužek, florbal, folklorní kroužek, hra na kytaru, 

keramicka, mažoretky, robotika, sportovní kroužek, vaření, výtvarný kroužek. 

4. Formy vzdělávání 
Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě. 

Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní 

s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.  

Zájmové činnosti – umožňuje žákům seberealizaci (popř. i kompenzaci možných 

školních neúspěchů), i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Mohou být 

zařazeny jako součást činnosti oddělení ŠD jako řízená kolektivní nebo 

individuální činnost, jako organizovaná nebo spontánní aktivita (výtvarná, 

pracovně-technická, hudební, literární, přírodovědná nebo společensko-vědní), 

návštěvy výstav i jejich vlastní pořádání. 

Osvětové činnosti – zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, ale také 

na kulturně historické souvislosti místa, kde žijeme a vytváření vlasteneckého 

cítění a hrdosti na kulturní bohatství a dědictví kraje. 

Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností související s plněním školních po-

vinností. 

Uspořádání režimu dne dává možnost pružně reagovat na individuální potřeby 

aktivity i odpočinku dětí. Umožňuje organizaci činností v průběhu dne pružně 

přizpůsobit potřebám a aktuální situaci, reaguje i na neplánované situace 

v družině. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. Žáci jsou 

podněcováni k vlastní aktivitě. Tyto aktivity probíhají formou individuální nebo 

skupinové činnosti. 

Maximálně využíváme pěkné počasí k pobytu venku. Organizujeme vycházky a 

hodně času trávíme na hřišti v blízkosti školy. 

Po vyučování dochází k velkému poklesu výkonnosti. Doba a způsob odpočinku se 

řídí potřebami žáků. Po odpočinku navazují zájmové činnosti různého zaměření. 

Činnosti zaměřené na pohyb provádíme nejen venku, ale také v tělocvičně, kterou 

máme k dispozici téměř každý den. 

Činnosti probíhají formou pravidelných, průběžných a příležitostných aktivit 

z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. 

 Pravidelné činnosti jsou dány každodenním zaměstnáním oddělení dle týdenní 

skladby zaměstnání, náplní kroužků. 

 Průběžné činnosti jsou tvořeny spontánními aktivitami dětí. 

 Příležitostné činnosti jsou činnosti, které se vztahují k určitému časovému 

období, akci (vánoční besídka, vánoční dílna a jarmark, karneval…). 
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5. Obsah vzdělávání 

 
ČLOVĚK A JEHO SVĚT 
I. Místo, kde žijeme 

 
Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná 

činnost 

 

Vycházky do okolí, 

orientace, poznávání 

ulic, památek, bezpečná 

nejkratší cesta do školy, 

pravidla chování na 

komunikacích v obci.  

 

 

Četba pohádek, pověstí 

o Šardicích, společné 

vyprávění, malování 

pohádek. 

 

 

Prohlubování znalosti 

místa (názvy ulic, místní 

památky), poznávat 

místní zvláštnosti, 

změny v okolí. 

 

 

Péče a udržování 

čistoty okolí školy. 

Obec  

- obecní úřad a důležitá místa 

v obci (obchody, pošta, zdravotní 

středisko, knihovna….) 

- obecní časopis, modely domů, 

sídliště,   besedy na téma změny 

mého okolí, orientace v místě 

bydliště (mapa Šardic) 

(1,2,3,5,6) 

 

Škola 

Nejkratší bezpečná cesta do 

školy, (dopravní značky, 

podchody, přechody…). 

Seznámení s prostředím školy 

(estetika prostředí – čistota a 

výzdoba prostor školy), 

seznámení se s řádem školní 

družiny. 

 (1,2,4,5,6) 

 

Domov 

Vyprávění o významu slova, 

vlastní zážitky, ilustrace, 

povídání o domově, můj dům- můj 

hrad, pomoc při úklidu – pomoc 

pro zpříjemnění prostředí. 

(1,2,3,4,5,6) 

 

 

Tematické 

vycházky (např. 

obecní úřad, 

kaplička, …). 

 

 

Prohlídka prostor 

školy (např. 

ředitelna, 

sborovna,jídelna….)

. 

 

 

Projekt – Návrh 

nové školní budovy 

a jejího okolí.  

 

Den Země – sběr 

odpadků v okolí 

školy. 

 

Dopravní soutěž . 
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II. Lidé kolem nás 
 

Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 

 

Osvojování a dodržování 

základů společenského 

chování (zdravení, úcta 

ke starším, stolování). 

 

Vytváření kladného 

vztahu ke spolužákům, 

pozitivního klimatu 

v oddělení (učit se 

naslouchat, vycházet 

spolu bez násilí). 

 

Kolektivní, míčové, stolní 

a společenské hry, 

vytváření dobrých 

vztahů mezi kamarády, 

pomoc, empatie. 

 

 

Dodržování řádu školní 

družiny a školní jídelny, 

moje práva a povinnosti. 

 

Rodina 

Úcta k rodičům, starým 

lidem, sobě samým, 

výstavky a malování 

obrázků, fotografie (jak 

rostu, moje rodina), 

výrobky – dárky pro blízké. 

(1,2,3,4) 

Škola 

Úcta ke každému povolání – 

pozorování různých 

zaměstnání lidí a poznávání 

jejich významu pro život v 

společnosti (pexesa, 

puzzle, námětové hry, 

kvízy, rozvíjení jemné 

motoriky….). 

Vztah k handicapovaným 

dětem – vyprávění, sociální 

hry a komunikační  

hry. 

(1,2,3,4,6) 

Prevence 

Besedy, spontánní 

rozhovory (modelové 

situace - opatrnost při 

styku s neznámými lidmi, 

správné řešení konfliktních 

situací). 

(1,2,5,6) 

 

Cestování v dopravních 

prostředcích, hudební 

soutěž Do-re-mi, 

vystoupení na besídkách. 

 

Karneval, návštěva 

filmového představení. 

 

Výtvarná činnost – 

malování na chodníku, 

obrázky, dárečky, 

výtvarná soutěž -  Moje 

maminka, výroba 

dárečků k zápisu. 
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III. Lidé a čas 

 
Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 

 
Dodržování denního 

režimu (návyky na 

pravidelnou činnost – 

polední klid, četba 

pohádky, odpočinek na 

koberci, kreslení). 

 

Vycházky, využití 

volného času, úcta 

k času – přesuny a 

činnosti bez zbytečných 

prodlev, soutěže, 

sportovní hry. 

 

Orientace v čase – 

minulost, přítomnost, 

budoucnost. 

 

Pozorování ročních 

období, 

rozčlenění roku na 

čtvrtletí, měsíce, dny…. 

 

Nácvik čtení hodin. 

 

Hodiny 

Soutěže - měření 

stopkami, výrobky, 

(kalendáře, papírové 

hodiny, kreslení obrázků). 

Vývoj lidského života – 

dětství, dospělost, stáří 

(výtvarné techniky, hry, 

modelové situace). 

(1,5,6) 

Historie a pokrok – besedy 

a výrobky na různá témata 

(např.: různé styly 

oblékání, bydlení dříve a 

nyní, technická zařízení – 

rádio, televize, počítač, 

mobil, kino, divadlo, 

dopravní prostředky…), 

hudebně pohybové hry, 

vývoj řemesel (kreslení, 

malování). 

(1,2,3) 

Zvyky a tradice – 

z kuchyně našich babiček 

(pečeme Jidáše a 

perníčky), význam lidových 

zábav (povídání), tradice – 

výroba masek (Masopust), 

lidové pranostiky, přísloví, 

koledy (učení nazpaměť), 

pověry o nadpřirozených 

bytostech (četba, 

ilustrace). 

(1,3,5,6) 

 

Léto a dým, pouštění 

draků. 

  

Lidové tradice - vánoční 

dílničky, návštěva seniorů 

ve škole. 

 

Karneval, březen - Měsíc 

knihy (výroba knížek – 

obal, příběh). 

 

Pálení čarodějnic – 

zábavné odpoledne.  

 

 

Návštěva muzea, výstavy. 
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IV. Rozmanitosti přírody 

 
Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 

 
Četba, využití dětské 

literatury s přírodní 

tématikou. 

 

Vycházky do lesa, 

pozorování změn podle 

ročních období.  

 

Péče o pokojové rostliny.  

 

Ekologická výchova – 

třídění odpadu. 

(PET lahve, papír a 

ostatní), šetření vodou. 

 

Poslech pohádek 

s přírodní tematikou. 

 

 

 

Prohlubování znalostí o 

přírodě  

-Hry v plenéru 

(dramatické prožitkové 

hry – domečky pro 

skřítky, živly, turistické 

značky, orientační hry, 

práce s kompasem a 

buzolou). 

-Práce s encyklopedií, 

pozorování změn 

v přírodě a jejích proměn 

v různých obdobích 

(nebezpečí bouřka, mlha, 

náledí). 

(1,2,3,4,6) 

 

Poznávání živočichů a 

rostlin. Skupinové hry.  

Besedy – Proč někteří 

živočichové vymírají, proč 

jsme v lese na návštěvě. 

(1,5,6) 

 

 

Estetická výchova 

(hlína, modurit, odpadový 

materiál, kreslení 

v přírodě, u jezírka, 

výzdoba třídy 

přírodninami – listy, 

výrobky z plodů, malované 

kamínky, domácí mazlíčci, 

lesní zvěř). 

(1,2,6) 
 

 

Posezení u hudby (hudba 

z různých krajů naší 

republiky, 

vycházka,  návštěva 

ZOO). 

 

Sběr papíru a třídění 

odpadu – plasty, baterie.  
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V. Člověk a jeho zdraví 

 
Pravidelná činnost Průběžná činnost Příležitostná činnost 

 
Základní hygienické 

návyky – sebeobsluha, 

pořádek, stolování, šetření 

majetku, odstraňování 

hluku, větrání). 

 

Odpočinek, relaxace, 

harmonizace nervové 

soustavy. 

 

Tělovýchovné chvilky, 

pohybové hry, využití 

sportovního nářadí. 

 

Základy společenského 

chování – zdravení, 

požádání, poděkování, 

oslovení. 

 

Zdravá výživa – její 

výhoda, potravinová 

pyramida, kroužek vaření. 

(1,2,4) 

První pomoc – 

prevence úrazů, důležitá 

telefonní čísla, ošetření 

drobných poranění. 

Blízkost lesa – klíšťata, 

požáry. 

 (1,3,6) 

Besedy o zdravém 

životním stylu – sociálně 

patologické jevy (kouření, 

alkohol, drogy), zdravá 

rodina – civilizační 

choroby. 

Oblékání podle ročních 

období – otužování. 

(1,2,3,4,5,6) 

Sebevzdělání a 

komunikace – 

Využití časopisů, 

doplňovačky, křížovky, 

didaktické hry, rozvíjení 

slovní zásoby, příprava na 

vyučování, vyprávění, 

pamětní učení básniček, 

jazykolamy, smyslové 

hry. 

(1,2,3,6) 

Esteticko výchovná 

činnost – rozvoj jemné 

motoriky, papírové 

manekýny, textilní 

koláže, bezpečnost při 

práci a čistota 

práce.(1,2,6) 

 

 

Celodenní výlet do 

přírody – atletická 

soutěž, návštěva 

knihovny. 

 

Soutěž se zdravotní 

tématikou. 

 

Vycházka za léčivkami do 

blízkého okolí a následné 

posezení u bylinkového 

čaje.  
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6. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

V našem zařízení jsme připraveni vyhledávat žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a adekvátně s nimi pracovat. Za žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením (tělesným, zrakovým, 

sluchovým, mentálním, autismem, vadami řeči, souběžným postižením více vadami 

a vývojovými poruchami učení nebo chování), žáci se zdravotním znevýhodněním 

(zdravotním oslabením, dlouhodobým onemocněním a lehčími zdravotními 

poruchami vedoucími k poruchám učení a chování) a žáci se sociálním 

znevýhodněním (z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, 

ohrožení sociálně patologickými jevy). 

Žákům se SVP je podle stupně a charakteru jejich postižení nebo znevýhodnění 

při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná pozornost – 

zvýšená motivace, individuální pomoc, ocenění menších úspěchů a pokroků v práci. 

Žáci se zdravotním postižením mají právo užívat speciální didaktické a 

kompenzační učební pomůcky. Důležitá je spolupráce s  kolegy, rodiči i školskými 

poradenskými zařízeními. 

Dle aktuálních možností a podmínek školy lze při výchovných činnostech ve školní 

družině rozvíjet talent mimořádně nadaných žáků (zadávání rozšiřujících a 

doplňujících úkolů, individuální přístup) nebo mohou své vlohy nadaní žáci rozvíjet 

individuálně pod vedením zkušených pedagogů v zájmových kroužcích.  

7. Podmínky pro přijímání žáků, podmínky průběhu 

a ukončování vzdělávání 

Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně. O přijetí k zájmovému 

vzdělávání rozhoduje ředitel. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a 

souhlas zákonných zástupců s ujednanými podmínkami uvedenými na 

přihlášce. Povinnou součástí je i písemné sdělení zákonných zástupců účastníka 

o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny.  

Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Žádosti o mimořádné 

uvolnění žáka je možno provádět pouze předem a písemnou formou (s podpisem 

rodičů). Do školní družiny muže být žák přihlášen během celého školního roku, 

pokud není naplněna její kapacita. Účastníci pravidelné denní docházky do 

družiny se zařazují do dvou oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 

účastníků.  

Ukončení vzdělávání ve ŠD je vždy na konci příslušného školního roku. Předčasné 

ukončení docházky ve ŠD je možné jen na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců. Žák může být vyloučen ze ŠD po dohodě s vedením školy a rodiči. 



12 

 

8. Popis materiálních podmínek  
K činnostem školní družiny jsou využívány dvě  samostatné herny – jedna 

v budově staré školy Šardice 5, druhá v přístavbě základní školy v multifunkční 

učebně. která slouží také pro ranní provoz družiny. Školní družina využívá i 

jiných zařízení školy (cvičnou kuchyňku, učebnu výtvarné výchovy, keramickou 

dílnu, počítačové učebny, tělocvičnu, dětské hřiště, školní zahradu nebo školní 

dvůr). V užívaných prostorách žáci vždy respektují příslušné provozní řády. 

Herny jsou vybaveny stolními hrami, stavebnicemi a hračkami, žáci mají 

k dispozici výtvarné pomůcky a materiály k tvůrčím činnostem. 

Vybavení je přiměřené a je přizpůsobeno pro potřeby mimoškolních aktivit.  

Nábytek se postupně obměňuje. Děti mají zajištěný pitný režim dle ročního 

období. 

Dále mají k dispozici CD a DVD přehrávače, videopřehrávač, dataprojektor a 

počítače s tiskárnou.  

K výzdobě prostor školní družiny jsou využívány výtvarné práce dětí. Výzdoba je 

obměňována a aktualizována (např. dle ročních období). 

9. Popis personálních podmínek  
Školní družina má dvě oddělení, v každém pracuje jedna vychovatelka. 

Vychovatelky jsou motivovány k dalšímu vzdělávání a odborné zaměření si dále 

prohlubují v akreditovaných kurzech i samostudiem. Vychovatelky jednají 

profesionálním způsobem. V souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a 

metodickými zásadami výchovně-vzdělávací činnosti ve školní družině:  

- mají vysokou míru empatie a dovedou projevovat vřelý vztah k žákům,  

- umějí vytvořit příznivé sociální klima a efektivně se žáky jednat,  

- mají organizační schopnosti,  

- vytvářejí pestrou a zajímavou skladbu činností a nalézají pro ně v denní skladbě 

vhodný časový prostor,  

- podílejí se na přípravě školních akcí (vánoční dílny, jarmarky, karnevaly…), 

- pro zájmové aktivity využívají své odborné zaměření,  

- navozují radostnou atmosféru a komunikační prostředí, posilují v žácích kladné 

city, vytvářejí pocit bezpečí, zvolenými činnostmi posilují v dětech sebevědomí a 

vytvářejí z žáků dobrý kolektiv,  

- dodržují pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví, dbají na bezpečnost žáků,  

- prezentují výsledky činnosti školní družiny na veřejnosti. 
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10. Popis ekonomických podmínek  
Provoz školní družiny je financovaný z prostředků zřizovatele základní školy. Výši 

úplaty za poskytování školských služeb – úhradu spotřebního materiálu ve školní 

družině stanovuje ředitel školy. Částka je od zákonných zástupců vybírána 

měsíčně prostřednictvím vychovatelek a neprodleně předána v kanceláři školy. 

O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním 

znevýhodněním, rozhoduje na základě žádosti zákonných zástupců žáků ředitel 

školy. 

11. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany 

zdraví 
Naše školské zařízení vyhledává, zjišťuje a vyhodnocuje možná rizika vyplývající 

z činností při různých formách zájmového vzdělávání v různých prostředích a 

současně i přijímá opatření k jejich prevenci.  

Žáci jsou na začátku i v průběhu školního roku seznamováni s možnými riziky 

pohybu v určitém prostředí, s možnými následky různých činností, se správnými 

způsoby používání nástrojů a jsou poučováni o zásadách správného chování nejen 

ve škole, na veřejnosti, na komunikacích, ale i v době prázdnin, při hrách, 

sportování a pohybu na veřejných komunikacích. Jsou opakovaně seznamováni 

s postupem při úrazu a v případě požáru.  

Je nutné zajistit nejen bezpečnost fyzickou, ale také sociální a emocionální. Žáci 

jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu, učí se zásady ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny:  

- vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání s dostatkem relaxace a 

aktivního pohybu, 

- vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků), 

- zdravé prostředí užívaných prostorů družiny,  

- bezpečné pomůcky, 

- ochrana žáků před úrazy, 

- pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti,  

- dostupnost prostředků první pomoci, kontaktu na lékaře či jiné speciální služby, 

praktická dovednost vychovatelek poskytovat první pomoc. 

Psychosociální podmínky:  

- vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima, 

– otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, 

spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost s oddělením školní družiny a školou, 
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- respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze 

zájmu žáků a osvojování si toho, co má pro žáky praktický smysl a vede 

k praktické zkušenosti, všestranný prospěch žáka je hlavním momentem činnosti, 

- věková přiměřenost aktivit a motivující hodnocení, 

– respekt k individualitě žáka, jeho hodnocení v souladu s individuálními 

možnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná zpětná vazba, 

- ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy, 

- vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě našeho zařízení, 

– plánování činnosti, vlastní podíl na případném řízení a provádění i následném 

hodnocení, 

- včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti školní družiny a jejím 

vnitřním životě. 

12. Zveřejnění ŠVP ŠD 

Školní vzdělávací program školní družiny je volně přístupný k nahlédnutí u vchodu 

školy pro žáky (ve vestibulu u školní jídelny), dále je v jednotlivých odděleních 

školní družiny u vychovatelek. Jeho elektronická podoba je zveřejněna na 

webových stránkách školy www.zssardice.cz. 
 


