
žáků 1. až 5. ročníků

ZŠ a MŠ VŘESINA
Osvobození 514, Vřesina 742 85

příspěvková organizace

Výchovně-vzdělávacíprogram pro školnídružinu 



OBSAH ŠKOLNÍHO VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍHO
PROGRAMU ŠD

Program:   

  1. Identifikační údaje
  2. Charakteristika školní družiny
     2.1. Materiální a prostorové podmínky
     2.2. Ekonomické podmínky 
     2.3. Personální obsazení
     2.4. Psychosociální podmínky
     2.5. Podmínky pro pobyt žáků se spec. vzdělávacími potřebami
  3. Cíle výchovně-vzdělávací práce V ŠD
  4. Formy vzdělávání
  5. Klíčové kompetence, organizace dne ŠD 
  6. Uplatňované formy, prostředky
  7. Evaluace
  8. BOZP
  9. Obsah vzdělávacího programu pro ŠD
10. Celoroční časově tematický plán školní družiny
11. Příloha - Vnitřní řád školní družiny

            

1.  Identifikační údaje
__________________________________________________________
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Výchovně vzdělávací program školní družiny vychází z ŠVP ZŠ a MŠ Vřesina, 
okres Ostrava-město, příspěvková organizace.

Předkladatel:

Školní družina ZŠ a MŠ Vřesina, okres Ostrava-město, příspěvková organizace

Adresa: Osvobození 514, 742 85 Vřesina
Ředitelka školy: Mgr. Lenka Skýbová
Telefon: 599 520 392, 777 513 410
E-mail: škola@zsvresina.cz
Web: www.zsvresina.estanky.cz
IČO: 75027666
IZO: 102232741
IZO ŠD: 119800888
Kapacita: 90 žáků

Zřizovatel:

Obec Vřesina
Hlavní 24, 742 85 Vřesina
Tel.: 556 425 829
E-mail: info@vresina.cz

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2020

Mgr. L. Skýbová, v. r.
Datum: 1. 9. 2019          podpis ředitelky                      razítko školy

2.  Charakteristika školní družiny
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Školní družina je součástí ZŠ Vřesina a tvoří se školou kompatibilní celek. Kapacita 
školní družiny je 90 žáků. Tvoří ji tři oddělení. Oddělení jsou věkově smíšená.

l
Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Plní 
funkci relaxační, kompenzační a výchovně vzdělávací. Umožňuje žákům využití ve 
funkčním prostředí, které navozuje kreativitu a seberealizaci.Náplň práce je vždy 
pestrá a žáci mají možnost si vybrat, co je baví.Přihlížíme k individuálním 
schopnostem žáků, nepřetěžujeme je, nenutíme k práci za každou cenu.

Základním prostředkem práce ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce, 
navozuje nové zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky. Hra motivuje 
k sebevýchově trávení volného času. Je jedinečnou možností získávání společných 
prožitků ve skupině a následného využívání v životě dětí, k budování pocitu 
sounáležitosti,s kolektivem, s daným místem, s místem, kde žijeme.

2.1. Materiální a prostorové podmínky

 Družina se nachází v budově ZŠ v přízemí, kde se nachází tři oddělení. V jednom 
ze tří oddělení probíhá také ranní provoz ŠD.
Oddělení jsou vybaveny vyhovujícím nábytkem a odpovídají činnostem a aktivitám 
školní družiny. Materiální vybavení školní družiny podle finančních možností 
průběžně doplňujeme a obnovujeme.
Stravování probíhá ve školní jídelně, která se nachází v  areálu školy a je součástí 
budovy mateřské školy. Šatny jsou v suterénu budovy školy.

Pro pohybové aktivity využíváme tělocvičnu a velký společný prostor v chodbě 
mezi tělocvičnou a třídami ŠD. Pro venkovní aktivity nám slouží pozemek školy, 
jehož součástí je školní zahrada a fotbalové hřiště.

2.2. Ekonomické podmínky

Provoz školní družiny je financován z prostředků zřizovatele. Zájmové vzdělávání 
je poskytováno za úplatu dle § 11 vyhlášky č.74/2005 Sb o zájmovém vzdělávání v 
platném znění.  Výše úplaty  za školní družinu činí 200,- Kč měsíčně. Úplata je 
stahována z inkasa zároveň s platbou za obědy. Platba je stahována zpětně.

2.3. Personální obsazení (kvalifikovanost pedagogických pracovníků)

a) Kvalifikovanost
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Pedagogické působení zajišťují tři plně kvalifikované vychovatelky.
Vychovatelky se dle možností zúčastňují vzdělávacích akcí v akreditovaných 
kurzech, organizačních porad, samostudia za účelem rozvíjení pedagogického i 
všeobecného rozhledu.
 
2.4  Psychosociální podmínky

l Snažíme se dětem vytvářet dětem příjemné, klidné prostředí a příznivé 
sociální klima.

l Respektovat volnost dětí i když je podřízena stanovenému řádu chování

l Podporovat otevřenost a partnerství v komunikaci, rozvíjet v dětech úctu, 
toleranci, uznání, empatii, spolupráci a pomoc druhému a sounáležitost s oddělením 
školní družiny a školou.                      

l Posilovat sebedůvěru dětí a  respekt k individualitě žáka, jeho hodnocení v 
souladu s individuálními možnostmi a individuálním pokrokem, dostatečná zpětná 
vazba.
Zajistit podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy

l Včas informovat žáky a jejich rodičů o činnosti školní družiny a jejím 
vnitřním životě

2.5 Podmínky pro pobyt žáků se spec. vzdělávacími potřebami

ŠD je otevřená žákům se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním i 
žákům s mimořádným nadáním. Odbornou diagnostiku zabezpečují poradenská 
zařízení. Na základě diagnostiky jsou konzultovány, plánovány a využívány vhodné 
metody a organizační postupy výuky. Žáci se zdravotním postižením i žáci 
mimořádně nadaní jsou integrováni v běžné skupině žáků ZŠ. Při práci s těmito 
dětmi přihlížíme k jejich specifickým potřebám.

3.  Cíle výchovně – vzdělávací práce ve školní družině                                            
__________________________________________________________________

Snažíme se vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci.                             
Učit je zodpovědnosti za své chování, objektivně hodnotit a přijímat důsledky svého
chování,rozvíjet týmovou spolupráci, ocenit práci a pomoc druhých.              
Rozvíjet všeobecný přehled (v návaznosti na učivo 1. stupně), rozvíjet vnímavost a 
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citlivé vztahy k prostředí a k přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, 
duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, vedeme žáky k toleranci a 
ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám a učit je žít 
společně s ostatními lidmi. Dbáme na posilování výchovy ke zdravému životnímu 
stylu a smysluplnému vyplnění volného času.

4. Formy vzdělávání 
__________________________________________________________________

Vzdělávání ve školní družině se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, 
vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních 
aktivit. Umožňuje žákům odpočinek i přípravu na vyučování.   

Pravidelná činnost – je dána měsíční skladbou zaměstnání a představuje zejména 
organizované aktivity zájmového charakteru. (v naší školní družině jsou to zájmové 
kroužky)

Příležitostné akce  - přesahují zpravidla rámec jednoho oddělení a nejsou zahrnuty 
do standardní týdenní skladby činností-projekty (Halloween, družina má talent, 
vánoční jarmark, karneval, jarní dílna, cesta za pokladem, májový pětiboj, 
rozloučení se školním rokem)

 Spontánní aktivity – zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, 
při pobytu venku (po organizované části pobytu v družině), spontánní hry v rámci 
ranního pobytu žáků nebo v tzv. koncové družině, kdy jsou slučována oddělení 
z důvodu činnosti zájmových kroužků. 

 Odpočinkové činnosti - klidové činnosti (poslechové činnosti, individuální hry, klid
po obědě),aktivní odpočinek (rekreační činnosti)

Organizace dne ve ŠD

Provoz ŠD   6.00  –   7.30 hod.                    11.45  – 16.30 hod.

Ranní školní družina je umístěna ve druhé třídě školní družiny 
Po vyučování předávají vyučující žáky vychovatelkám. Od tohoto okamžiku přebírá
za žáka odpovědnost vychovatelka.
Podle stanoveného harmonogramu přecházejí jednotlivá oddělení na oběd.
Po obědě následuje odpočinková činnost  - převážně v družinových třídách. 

12,30 - 13,30 hod. – volné hraní, zábavné hry a soutěže, uvolňovací cvičení, 
relaxace, četba, poslech hudby, pohádek
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13,30 -  15,00 hod. - vlastní řízená činnost s dětmi (výtvarná, hudební, pracovní, 
sociálně společenská a sportovní), vycházky, pohybové aktivity na školním hřišti a 
akce pořádané ŠD (kulturní a sportovní), zájmové kroužky

15,00 - 16,30 hod. - zájmové kroužky, volné hraní, stolní hry, příprava na 
vyučování, průběžné odchody

v ŠD se prohlubují  kompetence, které jsou rozvíjeny v průběhu školní výuky a 
dochází tak k provázanosti práce ZŠ a ŠD

denní řád reaguje na individuální možnosti žáků a jejich aktuální potřeby 
denně jsou zařazeny zdravotně preventivní pohybové aktivity ve třídě nebo venku
spontánní a řízené činnosti v denním programu jsou vyvážené
veškeré aktivity organizujeme tak, aby žáky podněcovaly k vlastní aktivitě a 
experimentování
spolupracujeme s učitelkami  daných tříd  
spolupracujeme s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence

5.  Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů 
a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince.

Školní družina ve svém programu navazuje na klíčové kompetence předškolního 
vzdělávání a dále u každého dítěte rozvíjí: 

1. Kompetence k učení
- vytváří uvědomělý vztah k učení a ke škole 
- všímá si souvislostí mezi jevy, experimentuje, užívá jednoduché pojmy, znaky,   
symboly 
- získané vědomosti dává do souvislostí 
- učí se nejen spontánně, ale také vědomě, učí se s chutí, započatou práci dokončí, 
umí zhodnotit své výkony 
- klade si otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje 
- má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky, který dítě obklopuje
- získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení 

2. Kompetence k řešení problémů 
- všímá si dění i problémů v blízkém okolí a ty jsou mu motivací k řešení dalších 
problémů a situací 
- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, spontánně vymýšlí nová řešení 
problémů a situací 
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- při řešení situací užívá logických, matematických a empirických postupů 
- chápe, že vyhýbání se problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení 
- nebojí se chybovat, pokud je oceněno nejen za úspěch, ale i za snahu 
- učí se zodpovědnosti za svá rozhodnutí

3. Kompetence komunikativní 
- ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí
slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 
- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i 
funkci 
- komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými - průběžně rozšiřuje svou slovní 
zásobu a používá ji k dokonalejší komunikaci s okolím 
- dovede využít informativní a komunikativní prostředky (knížky, encyklopedie, 
počítač, audiotechnika,…) 
- má elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku - jeho řeč je kultivovaná - 
rozlišuje formální a neformální rozhovor

4. Kompetence sociální a personální 
- samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese
důsledky 
- projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpozná vhodné a nevhodné chování,
vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost, šikanu a dovede se jim 
bránit 
- ve skupině spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, je 
schopen respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem
 - podílí se na utváření příjemné atmosféry v kolektivu, přispívá k upevňování 
dobrých mezilidských vztahů
 - chová se obezřetně v neznámých situacích a při setkání s neznámými lidmi, 
nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
 - ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a 
sebeúcty
 
5. Kompetence činnostní a občanské 
- své činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit 
- odhaduje rizika svých nápadů 
- k úkolům a povinnostem přistupuje zodpovědně, váží si práce i úsilí druhých 
- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
- uvědomuje si svá práva a práva druhých 
- dbá na své osobní zdraví i zdraví druhých, chová se odpovědně s ohledem na 
zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské) 
- nenechá ubližovat sobě ani druhým

 6. Kompetence pracovní 
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- rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech 
- umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic 
- orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času 
- umí říci „ne“ nevhodným nabídkám na využití volného času 
- možnost věnovat se činnostem, které má rád, baví ho, uspokojuje, přináší radost a 
uvolnění 
- dodržuje bezpečnost práce 
- respektuje dohodnutá pravidla 
- účelně využívá vědomostí a dovedností získaných v jiných vzdělávacích oblastech

6. Evaluace

 Smyslem evaluace je zkvalitňování naší práce, vyvarování se chyb, sledování 
nových trendů, získávání informací od rodičů, samotných žáků nebo i kolegů.
Hodnocení uskutečňujeme pozorováním, rozhovory, rozbory dokumentace. 

Vnitřní evaluační procesy probíhají na úrovni :
a)individuální – každá vychovatelka si průběžně hodnotí vlastní práci a hledá stále 
nové metody, které by postupně vedly ke kvalitnějším výsledkům
b)týmové – evaluaci provádí kolektiv vychovatelek, které hodnotí svou vlastní 
činnost (metodické sdružení). Stanoví společně postup pro další období nebo 
provádějí úpravy výchovně vzdělávacího programu.
c)vedení školy – výchovnou práci ve ŠD hodnotí vedení školy, které zjišťuje, jak 
jsou naplňovány vytyčené cíle a jak družina plní své poslání.

7.  BOZP

Vychovatelky se účastní pravidelně školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO. 
Sledují aktuální problémy publikované v odborných časopisech Školství, Učitelské 
noviny.

Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny:
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 Vychovatelka eliminuje možné úrazy poučením o bezpečnosti na začátku školního 
roku, dále pak v průběhu školního roku před každými činnostmi a prázdninami.
 Vychovatelka klade důraz na vhodný výběr činnosti a skladby zaměstnání, s 
dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem družiny, dbá na dodržování 
osobní hygieny, stravovacích návyků a pitný režim, opakovaně dětem vysvětluje 
zásady bezpečného chování, poučení o chování v nestandardní situaci (úraz, poplach
apod.),
Vychovatelka na začátku školního roku seznámí děti s provozními řády 
využívaných prostor. (Školní jídelna, škola, školní družina, tělocvična, školní 
hřiště).
Školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou.

8. Obsah vzdělání

Obsah vzdělávacího programu pro školní družinu má pět oblastí. 

 Místo, kde žijeme
 Lidé kolem nás 
 Lidé a čas
 Rozmanitost přírody 
 Člověk a jeho zdraví

8.1. Místo, kde žijeme 

Domov – rodina a její členové, organizace a dělba práce v rodině, vyprávění o 
rodině, rodinných tradicích (např. oslavy, svátky), kreslení a malování na témata 
volný čas s rodinou, můj dům, byt, dětský pokoj, pantomimické vyjádření povolání 
členů rodiny

Škola: seznámení s prostředím školy, školní režim,orientace ve škole a jejím okolí, 
školní jídelna, bezpečná cesta do školy, dopravní značky a předpisy.
 
Obec: seznamování s historií a současností naší obce, historické budovy, orientace v
plánu obce, důležité instituce v obci (obecní úřad, pošta,lékař), kulturní a sportovní 
vyžití v naší obci,zajímavosti obce - seznámení se během vycházek
Ukazujeme si webové stránky obce, kreslíme znak obce

Naše vlast: Praha- hl. město a její památky, ostatní významná města a místa ČR, 
besedy o státních svátcích a významných dnech, pojem vlastenectví
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8.2. Lidé kolem nás 

Rodina a kamarádi : v rodině, kolektivu třídy, školní družiny, základní 
komunikace mezi lidmi, lidské vlastnosti,lidé s různými poruchami, pomoc 
druhému

Soužití: pravidla slušného chování, slušné chování ve veřejných prostorách, 
zdravení, podávání ruky, požádání, poděkování, omlouvání se, vhodné oblékání do 
školy, do divadla, stolování – forma her např. na správné stolování.,obhajování 
vlastního názoru a přijímání názoru druhých, společná hra a práce v kolektivu
Povolání: zdůrazňujeme důležitost jednotlivých povolání a jejich propojení, 
tématické hry 

8.3 Lidé a čas

Volný čas: důležitost denního režimu, vhodné využití volného času (zájmové 
kroužky, četba, sport, aktivní a pasivní odpočinek, zdraví člověka) 

Orientace v čase: znát roční období a umět je charakterizovat (rok, měsíc, 
týden),pojmy minulost, přítomnost, budoucnost,evidování svátků, svátečních dnů 
vánoční zvyky a tradice, výroba ozdob z různých materiálů, výzdoba ŠD, poslech a 
zpěv vánočních koled, výroba velikonočních přání, zdobení vajíček 

Lidé a minulost: jak se mění lidé, věci, budovy, obec, moderní technika, tradice a 
řemesla, lidové zvyky, pověsti z blízkého okolí, hrady a zámky, pohádky a básničky

8.4. Rozmanitost přírody 

Životní prostředí: pravidla chování v přírodě, sledování změn v přírodě při 
vycházkách, pozorování a poznávání zvířat a rostlin, vyhledávání informací na PC a
v encyklopediích,výstavky rostlin, sběr kaštanů a žaludů, propojení s pracovními a 
výtvarnými činnostmi, využití přírodnin, životní prostředí a jeho ochrana, 
pranostiky, třídění odpadu, úklid okolí ŠD

8.5 Člověk a jeho zdraví 

Popis částí lidského těla

První pomoc: při drobných poraněních, při požáru, při zasažení elektrickým 
proudem, předcházení úrazů, důležitá telefonní čísla, přivolání pomoci, dramatizac
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Péče o zdraví: prevence nemocí a úrazů, stravovací návyky, dodržování pitného 
režimu,dodržování základních hygienických návyků, čistota oblečení a osobních 
věcí, otužování, pohybové aktivity,  zdravá výživa, povídání o hygieně, péči o 
chrup, správném oblékání

Zdravý jídelníček :sestavování zdravého jídelníčku, sledování jídelníčku ve školní 
jídelně, správné uchovávání potravin,význam ovoce a zeleniny rozhovory o 
zdravém životním stylu.

Pohybové aktivity: pobyt na školním hřišti, míčové a pohybové hry, turistické 
vycházky ,atletické soutěže.

Časově tematický plán školní družiny 

Září
 Cíl: 

l Seznámení se školním řádem a vnitřním řádem ŠD
l Poučení o pravidlech bezpečnosti v prostorách školy a ostatních prostorách využívaných 

během pobytu ve ŠD
l Stanovení pravidel jednotlivých oddělení
l Základy hygieny, vhodného chování, stolování, společenského chování


VVS:

l Seznamovací hry na stmelení kolektivu
l Povídáme si o zážitcích z prázdnin
l Vycházky do okolí, sběr přírodnin
l Seznamujeme se s prostory školy
l Povídáme si o našich kamarádech
l Četba pohádek, povídek, 
l Sportovní soutěže na hřišti
l Cvičíme se ve správném stolování
l Hrajeme scénky s kouzelnými slovíčky a bez nich

Říjen
Cíl:   

l Jak se mění příroda
l Vysvětlení pojmu pranostika, ekologie
l Co patří a nepatří do přírody
l Upevňování kladného vztahu k přírodě, zvířatům
l Měření času -  umím si vytvořit režim dne
l Původ svátku Dušičky a Halloween
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VVS:
l Pozorování podzimní přírody, všímáme si všeho kolem nás
l Sbíráme podzimní plody, listy stromů, tvoříme obrázky, koláže s podzimní tématikou
l Pranostiky a rčení hledáme v literatuře, povídání a využití při tvořivých činnostech
l Besedujeme co je pro každého povinnost a co zábava, umět rozlišit
l Učíme se poznat hodiny, odhadujeme čas,dřívější měření času
l Příprava kostýmů a masek na Halloween, výrobky z dýní
l Výroba výzdoby ŠD na Halloween

Listopad
Cíl : 

l Ochrana před infekčními nemocemi, rozeznat zdravé a nezdravé potraviny
l Znalost  druhů ovoce a zeleniny, vitamíny
l Otužování, nemoc vysvětlit dětem pojem otužování, zdravý způsob života
l Naučit děti nové písně, rozvíjet kladný vztah k hudbě
l Práce s rytmem- tanec

  VVS: 
l Povídáme si  o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat,když onemocním
l Učíme se zdravým stravovacím návykům, sestavujeme zdravý jídelníček
l Soutěžíme ve smyslovém poznávání (čich, chuť, hmat) ovoce a zeleniny
l Spolupracujeme se školou na akci Rozsvícení vánočního stromu a nacvičujem
l kulturní vystoupení -zpíváme,tančíme
l Výroba výzdoby  na akci Rozsvícení vánočního stromu
l Vyrábíme dárečky na akci Rozsvícení vánočního stromu
l

Prosinec
Cíl

l Připomenou si  vánočními zvyky a tradice, včetně adventu
l Kontrolujeme zásady správné hygieny při kašli a kýchaní, jak bojovat proti kapénkové 

nákaze,předcházet nemocem z nachlazení, vhodné oblékání v zimních měsících
l Úrazy v zimě, nebezpečí zimních sportů
l Učíme se koledy
l Utužování kolektivu, dobré vztahy s kamarády

VVS :
l Povídání si o průběhu Vánoc u každého z nás, rodinné tradice a zvyky
l Zpěv vánočních koled, výroba vánočních přání a  drobných dárků pod stromeček
l Zdobení stromečku v ŠD 
l Rozhovory s dětmi o jejich přání, jejich výtvarné zpracování (kresba,malba)
l Na co je třeba si dávat pozor o zimních prázdninách  -rozhovor 
l Bobování, sáňkování  dle sněhových podmínek)
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Leden
Cíl: 

l Zdravé zuby,”Jsme to co jíme”připomenout dětem co jíst, čemu se vyhnout a jak čistit
l Získáváme informace a rozvíjíme vědomosti z knih a encyklopedií o životě zvířat
l Diskuze o domácích zvířatech a jak se k nim správně chovat 
l Rozvíjíme fantazii a logické myšlení
l Rozvíjíme pohybovou zdatnost
l Naučit děti nové písně se zimní tématikou

VVS:
l Povídáme si o tom proč je důležité pečovat o svůj chrup, praktická ukázka správného 

čištění zubů,jaké jsou pro naše zuby nejlepší a nejhorší potraviny
l Pravidla chování ke zvířatům
l Jakým zvířetem by si chtěl být a proč
l Vyprávíme si o domácích zvířatech,kreslíme domácí mazlíčky, přineseme si fotografie 

svých domácích mazlíčků.
l Luštění rébusů, hlavolamů a piktogramů
l Soutěž o největšíhosněhuláka
l Hod sněhovou koulí na cíl 
l

Únor
Cíl: 

l   Připomenout si,co je to Masopust, co představoval, jakou má tradici
l   Rozvoj fantazie dětí při výrobě masky
l   Změny v přírodě, zimní spánek zvířat, péče o zvířata v zimě
l   Seznámení s historíí a významnými místy v obci Vřesina
l   Znát svou adresu a umět navigovat a popsat cestu ze školy domů
l   Rozvoj schopnosti umět se začlenit a spolupracovat v družstvech
l

VVS:   
l  Povídání o Masopustu, kde se vzal,proč se slaví, počátek a konec
l  Výtvarné ztvárnění karnevalové masky
l  Besedujeme o naší obci, historické a zajímavé budovy naší obce,seznámení

 s webovými stránkami naší obce, služby v naší obci
l  Hrajeme si na doručovatele, píšeme adresy,navrhujeme známky
l  Práce ve dvojících navigujeme se vzájemně např.na poštu, do školy atd..
l  Jak přežívají zimu zvířata, kdo spí, kdo nemusí jíst,vyprávění o životě zvířat a ptáků

             práce s encyklopediemi
             

Březen :
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Cíl:   
l  Vysvětlit dětem příchod jara, první jarní den, vše se probouzí ze zimního  spánku, příroda,
l  zvířata        
l  Připomenutí tradice obce Vřesina upálení Mařáka a Mařeny
l  Seznámení s velikonočními tradicemi
l  Vést žáky k pozorování a ochraně přírody
l  Připomenout Březen - měsíc knihy, proč je důležité číst a jak čtení rozvíjí naši osobnost
l  Rozvoj tělesné a pohybové zdatnosti

VVS:
l Povídáme si o tom, jak trávíme Velikonoce u nás v rodině

Besedujeme o lidových tradicích a zvycích týkajících se jara, zpíváme písně o jaru,           
vyrábíme velikonoční kraslice

l Zdobíme družinu jarními symboly
l  Poznáváme změny v přírodě, první jarní květiny.
l Koláže s jarní tématikou
l Čteme různé pohádky a příběhy o odchodu zimy /krtek v zimě.../
l Besedujeme o naší  nejoblíbenější knize 
l Pracujeme s knihou – vyrábíme si návrhy obalů knih, seznamujeme se s nejznámějšími 

autory a ilustrátory dětských knih
l Pohybové hry na školním hřišti – míčové hry, švihadla.

Duben
Cíl: 

l Osvojit si základy bezpečnosti silničního provozu, význam ochranné přilby při jízdě na 
kole

l Podílet se na výrobě dárků k zápisu do 1. třídy.
l Podporovat rozvoj představivosti a fantazie ve výtvarných činnostech
l Jak se zachovat v případě setkání s úrazem
l 22. duben – Den Země – vysvětlit dětem, proč se slaví tento svátek. 
l Třídíme odpad, vše o odpadech

VVS:

l Apríl -vymýšlíme různé legrace a vtipy
l Pozorujeme  práce na zahradě, pozorování stromů, keřů (pupeny,květy)
l Formou kvízů a soutěží upevňujeme dovednosti v dopravní výchově,soutěž ve znalostech 

dopravních značek, vybavení jízdního kola, zdravovědy
l Vyrábíme malé dárky pro naše budoucí prvňáčky
l Zapojíme se do ochrany našeho životního prostředí – třídíme odpad, neodhazujeme 

papírky a jiné věci na ulici, v přírodě.
l Sbíráme náměty, co a jak by se dalo zlepšit v našem životním prostředí.
l Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a družiny. 
l Besedujeme o tom, jak člověk škodí, nebo prospívá lesu – co do lesa nepatří. 
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Květen :
Cíl: 

l Pamatovat  na  druhou  neděli v květnu Den matek. Vážit si maminky, rodičů.
l Seznámit děti s květnovými pranostikam 
l Naučit děti retro hry 
l Vysvětlit dětem pojem fair -play a uvést jej do praxe
l Rozvoj zručnosti, jemné motoriky
l Naučit děti písničky s květnovou tématikou

VVS: 

l Výroba drobných dárečků ke Dni matek.
l Společně besedujeme o významu rodiny v dnešníspolečnosti
l Snažíme se pomáhat spolužákům, rodičům, dospělým
l Zpíváme písničky o jaru, květinách, zvířatech,zpíváme pro radost.
l Pankrác, Servác, Bonifác jsou ledoví mužové, Žofie, políčka často zalije
l Hrajeme retro hry (školku s míčem, skákání přes gumu, skákání panáka,kuličky)

Červen:

Cíl: 

l Oslavit zábavnou formou Den dětí 
l Poznávání cizích států
l Jak se chovat při cestování
l Prevence úrazů při sportovních aktivitách
l Zopakovat zásady slušného chování /pozdravit, požádat, poděkovat/
l Naučit děti písničky s letní tématikou, k táboráku
l Shrnutí uplynulého školního roku
l Úklid školní dužiny a příprava na prázdniny

VVS:

l Dětský den, sportovní odpoledne den plný soutěží a her se sladkou odměnou.
l Povídáme si o zahraničních státech, které jsme navštívili a nebo o prázdninách navštívíme
l Sdílíme naše plány na prázdniny
l Zopakujeme si pravidla slušného chování, stolování, slovního projevu, zhodnotíme, co 

jsme se naučili a kde máme ještě mezery. 
l Komunitní kruh – prázdniny a nebezpečí. 

Povídání si o všech nástrahách, které na nás čekají /BESIP, koupání – neskákat uhřátí do 
vody, úpal- úžeh, klíště, bodavý hmyz, uštknutí hadem, popáleniny – rozdělávání ohně ve 
volné přírodě, drobná poranění, krvácení z nosu, nevolnost/
Důležitost dodržování pitného režimu

l Honba za pokladem - odpoledne plné her a soutěží

Všemi činnostmi se prolínají klíčové kompetence výchovně vzdělávací činnosti.               
Tematické bloky jsou svým zpracování v každém oddělení přizpůsobení věku jednotlivých žáků. 
Jednotlivá témata se vzájemně prolínají a doplňují, aby byl celý proces výchovně vzdělávací 
činnosti co nejvíce komplexní. Činnosti jsou různorodé a pomáhají děti seznámit s důležitými 
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tématy, které přispívají ke správnému rozvoji.

 

 Vnitřní řád školní družiny

l Provozní doba ŠD: ranní družina : 6:00 - 7:30 hod a odpolední družina 11:45 - 16,30

l Kapacita ŠD je 90 žáků. ŠD mouhou navštěvovat žáci 1- 5. ročníku.

l Z organizačních důvodů lze vyvářet smíšená oddělení. 

l Dítě je do ŠD přijato na základě řádně vyplněného zápisního lístku. (dále jen ZL)

l Vyplněním ZL zákonný zástupce dítěte závazně sděluje rozsah a způsob pravidelného

odchodu dítěte ze ŠD a určuje osobu oprávněno k vyzvednutí dítěte.

l V případě jakékoliv změny během školního roku, sdělí rodiče tuto skutečnost písemně na 

samostatný lístek, který si vychovatelka přiloží k ZL a uschová

l Tuto změnu nelze nahlásit telefonicky z důvodu bezpečnosti dítěte.

l Odhlásit žáka ze ŠD během školního roku lze opět písemnou žádosti, kterou vyplní 

zákonný zástupce.

l Děti mohou být ze ŠD vyzvednuty kdykoliv do 13:30 hodin. Od 13:30 do 15:00

probíhají v jednotlivých odděleních ŠD řízené aktivity a vycházky. Vyzvednutí dítěte v 

tomto mezičase nebo po obědě je možné na základě písemného oznámení v deníčku ŠD.

l Vstup rodičů do jednotlivých oddělení je z hygienických důvodů nevhodný.

l Ve školní družině se žáci řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem

školní družiny, se kterým jsou seznámeni na začátku školního roku.

l Žáci jsou poučeni o chování a bezpečnosti v ŠD, školní jídelně, šatnách, v budově 

školy, na WC, na silnicích, chodnících a hřišti.

l Žák nesmí opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD před ukončením 
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pobytu ve ŠD

l Žák má v době pobytu ve ŠD vypnutý mobilní telefon uschován ve svém  aktovce

l Pokud žák soustavně narušuje činnost ŠD, opakovaně porušuje školní řád a vnitřní  řád 

ŠD, může být z rozhodnutí ředitele z docházky do ŠD vyloučen.

l Žák je povinen chránit si své zdraví a neohrožovat zdraví svých spolužáků

l Žák je povinen každý úraz nahlásit pedagogickému pracovníkovi.

l Žák je povinen chránit majetek  školy a ŠD. Svévolně poškozený majetek zákonný

            zástupce nahradí nebo zajistí opravu.

l V případě nevyzvednutí žáka ze ŠD volá vychovatelka zákonným zástupcům žáka,

            nemůže-li se s nimi spojit, volá ředitelce školy a radí se o dalším postupu.
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