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Charakteristika školní družiny  
 
Školní družina (dále jen ŠD) v ZŠ Komořany pro svou činnost využívá dvě učebny, 
které svým vybavením a uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního 
věku. Prostory jsou členité, umožňují  příležitost k odpočinku a různým zájmovým i 
hravým aktivitám.  
 
Poslání školní družiny 
Školní družina 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 dětí. 
 
 

Cíle vzdělávání 
 
Ve školní družině se usiluje o naplňování těchto cílů: 

1) Motivujeme žáky k rozvíjení znalostí, schopností a dovedností. 
2) Vedeme je k rozvoji tvořivého myšlení a řešení problémů. 
3) Rozvíjíme schopnost vzájemné komunikace. 
4) Vedeme je ke schopnosti pracovat samostatně i v kolektivu. 
5) Vedeme žáky k trpělivosti a vytrvalosti. 
6) Rozvíjíme u nich motorické dovednosti a upevňujeme pracovní návyky. 
7) Vedeme žáky k systematické práci. 
8) Posilujeme pozitivní vztah k okolí, zejména k přírodě. 
9) Podporujeme rozvíjení ochrany fyzického, duševního a sociálního zdraví a být 

za ně odpovědný. 
10) Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a 

duchovním hodnotám. 
 
 

Klíčové kompetence – znalosti, dovednosti a postoje pro 
život 
 

1) Při vyrábění používáme vhodné materiály a pomůcky, dbáme na pořádek a 
bezpečnost. 

2) Spolupracujeme s ostatními a pomáháme mladším. 
3) Využíváme znalosti z vyučování k různým činnostem. 
4) Umíme čelit problémům a účinně je řešit, pomáháme druhým v jejich řešení. 
5) Podporujeme kritické myšlení a uvědomujeme si zodpovědnost za svá 

rozhodnutí. 
6) Dokážeme správně formulovat své myšlenky a názory, výstižně se 

vyjadřujeme. 



7) Nasloucháme druhým a vhodně na ně reagujeme, obhajujeme svůj názor a 
vhodně argumentujeme. 

8) Využíváme získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů mezi lidmi a 
ke kvalitní spolupráci. 

9) Spolupracujeme ve skupině a společně utváříme příjemnou atmosféru v týmu. 
10) Diskutujeme v malé skupině i celá třída, oceňujeme zkušenosti druhých a 

čerpáme z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. 
11) Vytváříme si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje naši 

sebedůvěru a samostatný rozvoj. 
12) Respektujeme přesvědčení druhých lidí a vážíme si jejich vnitřních hodnot. 
13) Projevujeme pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost. 
14) Aktivně se zapojujeme do kulturního dění a sportovních aktivit. 
15) Chápeme základní ekologické souvislosti a environmentální problémy. 
16) Používáme bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení. 
17) Rozvíjíme podnikatelské myšlení, chápeme podstatu, cíl a riziko podnikání. 

 
 
1. rok: Žák se orientuje v základním vybavení školní družiny, veškeré činnosti provádí    

bezpečně pod dohledem, dodržuje pořádek, spoléhá se na pomoc učitele a 
starších. 

2. rok: Při činnostech už je samostatnější, dodržuje pořádek, dbá na správnou 
komunikaci. 

3. rok: Zvládá těžší pracovní postupy, kolektivní práci, dokáže argumentovat, 
pomáhá mladším. 

4. rok: Pracuje samostatně i v kolektivu, dokáže zacházet s různými výtvarnými 
pomůckami a nástroji, rozvíjí svůj talent. 

5. rok: Upevňuje a rozvíjí své schopnosti a dovednosti, pomáhá mladším nebo 
slabším žákům, navrhuje metody a techniky provedení různých činností. 

 
 

Formy vzdělávání 
 
Naše zařízení uskutečňuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost  
ve formě zájmových kroužků, které probíhají po celý školní rok vždy jednou týdně.  
 
Náplní průběžných činností jsou veškeré aktivity, výtvarné činnosti či projekty, 
kterými se průběžně zabýváme v prostorách školní družiny. Dětem umožňujeme 
využití otevřené nabídky odpočinkových a spontánních činností a přípravu na 
vyučování. 
 
Příležitostné činnosti zahrnují výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou 
rekreační složku, které se odehrávají mimo prostory školní družiny. Jedná se o 
výlety, besídky, sportovní hry. 
 
  
 

Obsah vzdělávání 
 

Žák si upevňuje získané vědomosti a dovednosti ze školního vyučování a pomocí 
rozličných činností ve školní družině si je také rozvíjí.  



Zaměřujeme se na rozvoj komunikačních dovedností, rozvoj paměti, fantazie a 
tvořivého myšlení, smysl pro výtvarné a umělecké cítění, zručnost při pracovních 
činnostech, chápání tělesného zdraví ve spojení s dostatkem pohybu. Pomáháme 
chápat globální a environmentální souvislosti, multikulturní cítění.  

 
 
Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 
 
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se vychovatelka bude věnovat 
individuálně v závislosti na druhu poruchy nebo postižení. Postupně je bude 
zapojovat do aktivit s ostatními dětmi, které budou uzpůsobené i těmto dětem, ale 
tak, aby neomezovaly ostatní děti. V případě integrace žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami bude spolupracovat s rodiči, s pedagogicko psychologickou 
poradnou. 
 
V případě mimořádně nadaných dětí, se bude vychovatelka snažit o rozvoj jejich 
talentu. Pro tyto jedince zavede vhodné zájmové vzdělávací aktivity zaměřené na 
rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální inteligence.  
 
 
 
 

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a 
ukončování vzdělávání 
 
1) Žáka do školní družiny přihlašuje i odhlašuje zákonný zástupce písemně u  

vychovatelky školní družiny. 
 
2) Za nedodržování a soustavné porušování řádu školní družiny může být žák ze 

školní družiny vyloučen. Vyloučení oznámí zákonnému zástupci písemně ředitel 
školy. 

 
3)  Do školní družiny docházejí a odcházejí žáci s písemným svolením svých 

zákonných zástupců na základě zápisních lístků. Zákonný zástupce takto dává 
písemné svolení, zda dítě odchází ze školní družiny samo či v doprovodu osoby 
uvedené na zápisním lístku. 

 
4) Dojde-li u žáka k nějaké změně v docházce nebo odchodu ze školní družiny, musí 

žák předložit písemnou žádost od zákonných zástupců. 
 
5) Po dobu pobytu žáků ve školní družině odpovídají za jejich bezpečnost 

vychovatelky, kterým jsou žáci přiděleni. 
 
6) Při činnosti školní družiny je pod vedením vychovatelky využívaná venkovní 

učebna a hřiště. 
 



7)  Při nevyzvednutí dítěte naváže vychovatelka s rodiči telefonický kontakt (tel. č. na 
zápisním lístku, příp. v třídní knize) a dítě předá osobně po dohodě. 

 
8) Žádosti o přihlášení, odhlášení a uvolnění musí rodiče podat písemně.  
 
 
 
 

Materiální podmínky 
 
Školní družina užívá ke své činnosti učebny v přízemí a v prvním patře základní 
školy. V učebnách jsou k užívání - stoly, židle, úložné skříňky na hračky, stolní hry, 
stavebnice atd. Na zemi jsou koberce. Dále jsou ve třídách interaktivní tabule a 
notebooky s připojením na internet. Pro zájmovou činnost ŠD využívá také hřiště 
s umělým povrchem a venkovní učebnu.   
 
 
 

Personální podmínky 
 
V odděleních školní družiny působí dvě vychovatelky na zkrácený pracovní úvazek.  
 
 
 

Ekonomické podmínky 
 
Jsme příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je obec, která přispívá jak na 
potřebné učební pomůcky pro vyučování, tak i na pomůcky a hračky pro školní 
družinu. Úplata za školní družinu je vybírána 2x ročně. 
 
 
 
 

Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
 
Vychovatelka dbá na zajištění fyzické, sociální a emocionální bezpečnosti při všech 
aktivitách, které mají vhodnou strukturu a skladbu zaměstnání. Žákům je umožněno 
dodržovat pitný režim. Třídy školní družiny májí odpovídající světlo, teplo, větrání a 
dostatek pracovního nábytku a míst k sezení. Při práci se používají bezpečné 
pomůcky a věnuje se dostatečná pozornost ochraně dětí před úrazy. V případě úrazu 
je k dispozici lékárnička a kontakty na oba rodiče, popřípadě kontakt na lékaře.  
 
 

Činnosti školní družiny 
 

Pro každý školní rok vypracovává vychovatelka plán činnosti školní družiny. Při 
plánování konkrétních činností vychází z ŠVP pro zájmové vzdělávání. 
 
 


