Základní škola a mateřská škola Líšťany, okres Plzeň – sever,
příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ
PROGRAM
PRO
ŠKOLNÍ DRUŽINU
1. Identifikační údaje školní družiny
Ředitelka školy: Mgr. Petra Opavová
Adresa: Líšťany 9, 330 35 Líšřtany
Vychovatelka školní družiny: Štěpánka Hanzlíková
Kontakt: 377 915 231
E - mail: zslistany@seznam.cz
Adresa zřizovatele: Obec Líšťany, Líšťany 77, 330 35 Líšťany
telefon: 377 915 001, e-mail: oulistany@iol.cz

Provozní doba: 1140 – 1530 hod.
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ŠVP pro školní družinu schválen školskou radou dne ….…....……………………….

2. Charakteristika školní družiny (ŠD)
ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD
není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování.
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také
dohledu nad žáky.
ŠD žáky všestranně rozvíjí, posiluje tvořivé a aktivní prvky, podporuje komunikaci a vzájemnou
spolupráci.
2.1. Organizace činnosti družiny
 družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1.- 5. třídy v době mimo vyučování
 činnost družiny je vykonávána ve dnech školního vyučování mimo prázdniny
 družina organizuje zájmové vzdělávání účastníkům přihlášeným k pravidelné denní
docházce
 družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování
 činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu
2.2. Provozní doba školní družiny
 školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 11:40 hod. do
15:30 hod.
2.3. Přihlašování, odhlašování a zařazení žáka do družiny
 do školní družiny přihlašují zákonní zástupci žáka písemnou přihláškou
 do ŠD jsou přijímáni všichni žáci na základě odevzdané přihlášky
 ředitelka školy nevydává rozhodnutí o přijetí
 pro přihlášeného žáka je docházka do školní družiny povinná
 na přihlášce upřesní rodiče rozsah docházky
 odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou
2.4. Omlouvání nepřítomnosti
 nepřítomnost žáka v družině, příp. odchylky od pravidelné docházky sdělí zákonní
zástupci vychovatelce písemnou formou
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 stejným způsobem zákonní zástupci žádají o umožnění odchodu žáka v doprovodu
jiné osoby
 na telefonickou žádost nelze žáka ze školní družiny uvolnit
2.5. Další ustanovení a doporučení
 vychovatelka ŠD není zodpovědná za ztrátu, odcizení či poškození cenných
předmětů (mobily, tablety, šperky apod.)
 doporučujeme, aby děti odcházely ze ŠD do 13:00 hod, potom až od 14:30 hod,
nebo později, aby nebyla narušována činnost ŠD
 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mohou ŠD navštěvovat na základě
doporučení ŠPZ
 pro různé zájmové činnosti (výtvarné, sportovní, pobyt venku apod.) je vhodné děti
vybavit převlečením
 placení obědů a jejich odhlašování v případě nemoci si zákonní zástupci zajišťují
sami, neodhlášené obědy propadají
 pitný režim ve školní družině je denně zajištěn v dostatečném množství
 zákonní zástupci žáka, který úmyslně poškodí vybavení školní družiny, jsou povinni
uhradit způsobenou škodu
 ztrátu osobních věcí žák ihned hlásí vychovatelce školní družiny, na pozdní
upozornění nebude brán zřetel
2.6. Bezpečnost práce a ochrana žáků ve školní družině
 při pobytu ve školní družině dodržuje žák vnitřní řád školní družiny a řídí se pokyny
vychovatelky
 bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit školní družinu
 žáci jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve školní
družině, záznam o tomto poučení je v třídní knize výchovně vzdělávací práce
2.7. Vyloučení žáka ze školní družiny
 žáka je možno ze školní družiny vyloučit při hrubé nekázni nebo při soustavném a
opakovaném nedodržování vnitřního řádu školní družiny, a když tím ohrožuje zdraví
a bezpečnost svoji nebo ostatních žáků
2.8. Spolupráce s rodiči a jinými objekty
● zákonní zástupci jsou informováni pravidelně prostřednictvím notýsků
● v případě potřeby zákonní zástupci mohou družinu kdykoliv navštívit po vzájemné
dohodě s vychovatelkou
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2.9. Materiální podmínky
 oddělení školní družiny je umístěno v I. třídě ZŠ
 ke své činnosti využívá družina kromě tříd také zahradu a tělocvičnu

2.10. Personální podmínky
 oddělení vede kvalifikovaná vychovatelka
2.11. Ekonomické podmínky
 poplatek za ŠD není vyžadován

3. Charakteristika ŠVP pro školní družinu
Hlavní výchovný záměr je orientovaný směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti získaly dobré
základy do života a pro další vzdělávání, a aby byly schopny s uspokojením zvládat další životní a
vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy. ŠVP ŠD úzce navazuje na předškolní
vzdělávání, na výchovu v rodině a na ŠVP ZV
.
● každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální a specifické
potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky – možnost svobodné
volby, základní vzdělávání je založeno na poznávání, respektování a rozvíjení
individuálních potřeb, možností a zájmů každého žáka
● respektujeme právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti, právo být pouze pozorovatelem
● respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme sebevědomí a
pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého maxima, podporujeme u dětí
tvořivost a vlastní fantazii, žákům je dána možnost zažívat úspěch, nebát se chyby a
pracovat s ní
● vycházíme ze znalostí o dětech, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní
situace, každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby, rozvíjí i učí se svým tempem, naším
cílem je vytvářet dětem vhodné sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře,
partnerství a úctě
● pomáháme dětem překonat jejich handicapy
● plníme důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů, s dětmi otevřeně
komunikujeme, rozvíjíme osobnostní i sociální kompetence, usilujeme o vytvoření zdravé
osobnosti, odolné vůči negativním jevům, která bude znát svou cenu, najde místo ve zdravé
sociální skupině
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● působíme jako partner rodiny a školy
● během školního roku se zapojujeme do řady akcí a projektů, které se na škole pořádají

3.1 Školní družina musí být:
● místo pro zájmové vyžití dětí
● místo pro regeneraci sil dětí po vyučování
● místo pro rozvíjení tvořivosti
● místo pro posilování sebevědomí
● místo pro radost
● místo pro komunikaci dětí, vychovatelek a rodičů

3.2 Kompetence
Jsou utvářeny v průběhu celého období navštěvování ŠD
● K učení – žák pochopí nutnost přípravy na vyučování
● Komunikativní – žák vyjadřuje své myšlenky poznatky názory, naslouchá ostatním
spolužákům, pedagogům a zapojuje se do diskuse
● Sociální a personální – podílí se na vytváření příjemné atmosféry ve skupině, v případě
potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
● Občanské – respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak, je si vědom svých práv a
povinností
● Pracovní – používá bezpečně účinně materiály, nástroje a vybavení, pracuje co nejlépe
s výhledem na výsledek výrobku, využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního
rozvoje
3.3 Práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
● Žákům s potřebou poskytnutí podpůrných opatření je při začleňování do volnočasových
aktivit věnována zvláštní pozornost. K naplnění svých vzdělávacích možností a uplatnění
svých práv na rovnoprávném základě s ostatními je skladba zaměstnání volena tak, aby se
v nich uplatnili a mohli být úspěšní všichni žáci. Vhodným individuálním přístupem
a vhodným výběrem činností umožňujeme začlenění těchto žáků do jednotlivých
zájmových aktivit. Na základě doporučení PPP /nebo jiného poradenského zařízení/ je
možno začlenit asistenta pedagoga i do prostředí ŠD.
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● Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí školní družina doplňkové aktivity v oblastech jejich
zájmů.

4. Délka a časový plán vzdělávání ŠD
Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců - po dobu trvání školního roku.

5. Formy vzdělávání ŠD
● Pravidelná činnost
Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového
vzdělávání. Patří sem např:
•
Výtvarná a pracovní činnost.
•
Dramatická a hudební výchova.
•
Sportovní aktivity.
•
Odpočinkové činnosti.
•
Rekreační činnosti.
•
Příprava na vyučování.
● Příležitostná činnost.
Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle
potřeb dětí a možností ŠD (akce a projekty).
Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností.
Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠD.
Např: drakiáda, karneval...

6. Struktura tematických celků
MÍSTO, KDE ŽIJEME
Tematický okruh

Název činnosti
Vyprávíme o životě naší rodiny

U nás doma

Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodinou náš společný čas
Mluvíme o rozdělení prací a povinností v rodině – kresba, koláž, malba

Naše škola –
naše školní
družina

Seznamujeme se s prostředím, orientujeme se v budově
Podílíme se na výzdobě školy
Projektujeme ideální třídu, návrhy výtvarně zpracujeme
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Hledáme ukrytý poklad ve škole nebo v okolí – orientační soutěž
Soutěžíme v orientaci v okolí, kreslíme plánek okolí
Cesta do
školy

Povídáme si o bezpečné cestě do školy a domů
Zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, určujeme značky

Výlety do
blízkého i
vzdáleného
světa

Pracujeme s mapou našeho města, určujeme známá místa
Vybíráme si blízké místo, na které dojdeme podle naší mapy, hledáme cestu
Stavíme krajinu z písku a přírodnin, např. hrad, hory, dálnici

LIDÉ KOLEM NÁS
Hrajeme poznávací a kontaktní hry ve skupině, pomáháme řešit problémy
kamarádů
Mí kamarádi

Hrajeme scénky, dokážeme řešit situace ve skupině
Umíme si pomáhat navzájem, učíme se vzájemnému pochopení
Připravujeme společné akce se zákonnými zástupci

Pozvání do
školní družiny

Vyrábíme dárky předškoláčkům
Zdobíme družinu o svátcích, slavíme zvyky a tradice
Pořádáme výstavu ve školní družině
Informujeme se o světadílech, umíme získávat informace

Cesta kolem
světa

Rozeznáváme a učíme se chápat rozdíly mezi jednotlivými národnostmi
Čteme pohádky z různých zemí
Malujeme šťastnou planetu

Učíme se
toleranci a
pořádku

Hledáme a hodnotíme v okolí věci, které se nám líbí
Hrajeme pořádkové hry, učíme se pomáhat ostatním
Věnujeme se sebe obslužné práci, opravujeme poškozené hry

LIDÉ A ČAS
Vyrábíme si vlastní hodiny, soutěžíme v určování a odhadování času
Měření času

Mluvíme o měřidlech času
Na vycházce pozorujeme věžní, sluneční hodiny
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Kronika
školní
družiny

Podílíme se na kronice z fotografií
Společně zdobíme školní družinu, dokumentujeme akce
Zakládáme kroniku oddělení
Vyprávíme si příhody z minulosti

Když jsme
byli malí

Hledáme rozdíly typické pro jednotlivá věková období
Prohlížíme si fotografie
Vyprávíme si o prázdninách, malujeme obrázky

Náš volný
čas

Plánujeme volný čas, vzájemně se informujeme o aktivitách
Před prázdninami mluvíme o našich plánech

Putování
časem

Besedujeme o životě dříve a dnes
Tvoříme hrady a stará města, zajímáme se o historii obce

ROZMANITOST PŘÍRODY
Kalendář
ročních
období

Sledujeme změny přírody, život zvířat v různých ročních obdobích – kresba,
malba, četba k tématu
Vytváříme kalendář – podzim, zima, jaro, léto
Učíme se znát a chránit přírodu

Vodní hrátky

Rozlišujeme a poznáváme vodní živočichy
Kreslíme koloběh vody v přírodě
Vyprávíme si o domácích zvířatech

Naši
kamarádi
zvířáta

Kreslíme domácí mazlíčky
Přikrmujeme a stavíme krmítka, chráníme přírodu
Umíme se chovat v přírodě, víme, co přírodě škodí

Příroda
kolem nás

Vyrábíme z přírodnin
Dbáme na čistotu a okolí školy
Hrajeme různé poznávací a postřehové hry v přírodě

Tajemství
rostlin

Pěstujeme a staráme se o rostliny ve školní družině
Navštěvujeme zahradnictví, sledujeme vývoj a růst rostlin
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Besedujeme o léčivých rostlinách
Tvoříme výrobky a výtvarné práce z přírodnin
ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ

Chci být
zdravý

Učíme se správně starat o své zdraví, dbáme na hygienu, dodržujeme pitný
režim
Umíme přivolat pomoc při úrazu, učíme se předcházet úrazu
Hovoříme o lékaři, nebojíme se návštěvy ordinace
Soutěžíme ve vaření

Náš zdravý
jídelníček

Víme, co nám prospívá a co ne
Umíme připravit slavnostní stůl pro narozeninovou oslavu

Chci být fit

Umíme se správně oblékat – hry, výtvarné práce
Chodíme na školní zahradu, sportujeme, pobýváme na čerstvém vzduchu
Účastníme se sportovních akcí a kroužků, pořádáme sportovní olympiádu

Každý školní rok tvoří školní družina roční plán, který vychází z tematických celků ŠVP ŠD
a navazuje na školní vzdělávací program školy. Při plánování jednotlivých činností a aktivit
spolupracuje školní družina s vyučujícími a navazuje tak na vyučování. Roční plán je rozpracován
do měsíčních a týdenních celků.

V Líšťanech ………………………….

Mgr. Petra Opavová
ředitelka školy

