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Identifikační údaje 

 
Název ŠVP 

Název ŠVP:  Veselá dobrodružina 

 

Údaje o škole 

Název školy:  ZŠ a MŠ Nedašovská 328, Praha 5 – Zličín 

Adresa školy: Nedašovská 328, Praha 5 – Zličín, 155 21 

Jméno ředitele školy: Mgr. Bc. Vladimíra Šimáčková 

Kontakt: info@zszlicin.cz, www.zsamszlicin.edupage.org 

Vedoucí školní družiny: Eliška Rochusová, DiS.  

IČO: 70845905 

 

Zřizovatel 

Název zřizovatele: Městská část Praha – Zličín 

Adresa zřizovatele: Tylovická 207, 155 21, Praha – Zličín 

 

Platnost dokumentu 

Platnost od:  
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Poslání školní družiny 

 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 

v rodině. I když je provázána se školou, má svá specifika, která ji od školního vzdělávání odlišují. 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Dále pomáhá 

uspokojovat potřeby a rozvíjet schopnosti žáků. Zároveň ŠD svou činností napomáhá prevenci 

negativních sociálních jevů.  

 

Materiální podmínky 
 
Školní družina má 7 oddělení určené pro žáky přípravné třídy a 1. – 3. ročníků. I. až IV. oddělení se 

nachází ve 2. podlaží budovy ZŠ a V. až VII. oddělení se nachází ve 3. podlaží budovy ZŠ. Školní 

družina nemá vlastní prostory, proto všechna oddělení jsou umístěna v kmenových učebnách, které jsou 

vybaveny koberci pro relaxaci, herními prvky (molitanové kostky, lehátka), různými stavebnicemi, 

stolními a společenskými hrami. Každé oddělení je vybaveno materiálem na pracovní a výtvarnou 

činnost, který je průběžně doplňován. V každé třídě je k dispozici interaktivní tabule. Mimo kmenových 

učeben školní družina využívá ke své činnosti, hernu, cvičnou kuchyňku. Pro pobyt venku má k 

dispozici hřiště s pískovým povrchem v areálu školy, na vycházky chodí žáci do přilehlého parku.  

 

Personální podmínky 
 
Vzdělávání ve školní družině zajišťuje šest plně kvalifikovaných vychovatelek, z nichž jedna je vedoucí 

vychovatelka, a jeden vychovatel. Každý vychovatel má na starosti jedno oddělení ŠD. Vychovatelé 

jsou iniciátory a průvodci žáků při jejich činnostech, které motivují, navozují, přímo či nepřímo řídí a 

hodnotí.  

Odborné zaměření si budou dále prohlubovat v akreditovaných kurzech i samostudiem.  

Profil vychovatelů: 

• vytváří příznivé sociální klima pro žáky, 

• znají a umějí řídit širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věků žáků, 

• mají organizační schopnosti, navozují široké spektrum rekreačních a zájmových činností, 

• vzbuzují zájem o činnost, 

• podporují sebevědomí a rozvíjejí pozitivní stránky osobnosti žáků, 

• znají bezpečnostní předpisy pro práci s žáky. 

 

Ekonomické podmínky 
 
Pobyt dětí ve školní družině je za úplatu, jejíž výši stanovuje ředitelka školy na základě vyhlášky č. 

74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Úplata se platí měsíc předem. V případě sourozenců, tato částka 
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platí pro každé dítě. Docházka do ranní družiny je bezplatná. Pokud za dítě není uhrazena úplata, 

ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.  

V případě uzavření škol se poměrnou částí úplata sníží.  

 

Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při 

jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Každému žákovi 

vytváříme podmínky k jeho rozvoji osobnosti: 

• zvýšená motivace, 

• větší pozornost, 

• kladné hodnocení za menší pokroky v činnosti. 

 

Cíle vzdělávání 
 

• rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy druhých 

• komunikujeme otevřeně a všestranně 

• učíme se odpovědnosti za svoje chování a přijímáme důsledky svého chování 

• vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a kulturám  

• získáváme všeobecný přehled 

• učíme se aktivně využívat volný čas, rozvíjíme svůj talent a zájem 

• upevňujeme hygienické návyky a dbáme na správné stolování 

• realizujeme se v kolektivu ostatních žáků a popřípadě se zapojujeme do činností v různém 

kolektivu a činností  

• vedeme žáky k ochraně životního prostředí 

  

Obsah a formy činnosti 
 

Pravidelná činnost 

• týdenní skladba zaměstnání 

• organizované aktivity zájmového vzdělávání 

 

Příležitostné akce 

• přesahují rámec jednoho oddělení 

• nejsou zahrnuty do týdenní skladby činností 

• bývají určeny pro rodiče i veřejnost (besídky, slavnosti, výlety apod.) 
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Spontánní aktivity 

• klidové (odpočinkové činnosti) 

• pobyt venku 

• spontánní hry v ranní a koncové družině 

• osobní účast vychovatelů při hrách, zajištění bezpečnosti 

• navození, podněcování a motivování vlastních aktivit dětí 

 

Odpočinkové činnosti 

• klidová činnost 

• aktivní odpočinek 

• rekreační činnost 

• relaxační cvičení, poslech hudby, vyprávění, četba pohádek, volné malování 

• konstruktivní hry, stolní hry 

• individuální a kolektivní hry 

 

Příprava na vyučování 

• didaktické hry 

• domácí úkoly (po dohodě s rodiči) 

• hádanky, křížovky, rébusy 

• tematické vycházky 

 

Klíčové kompetence 
 

Kompetence k učení 

• učí se s chutí a započatou práci dokončí 

• klade si otázky a hledá odpovědi 

• získané vědomosti dává do souvislostí 

• uplatňuje získané dovednosti v praktických situacích 

 

Kompetence k řešení problémů 

• všímá si dění kolem sebe 

• nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení 

• umí vyhledat informace k řešení problémů 

• požádá o pomoc druhého 

• uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí 
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Kompetence komunikativní 

• souvisle se vyjadřuje mluveným slovem 

• vhodně komunikuje s vrstevníky i dospělými 

• naslouchá názorům druhým a respektovat je 

• dokáže prezentovat sám sebe a svoji práci 

 

Kompetence sociální a interpersonální 

• samostatně rozhoduje o svých činnostech 

• uvědomuje si vlastní odpovědnost a přijímá důsledky vlastní činnosti 

• rozpozná nevhodné chování, agresivitu a šikanu 

• rozvíjí spolupráci ve skupině 

• je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhý 

 

Kompetence občanské 

• odhaduje rizika svých nápadů a činností 

• odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem 

• orientuje se ve svých právech a povinnostech 

• chápe a vnímá tradice, historii a kulturu 

• uvědomuje si hodnoty svého majetku i jiných osob 

 

Kompetence k trávení volného času 

• orientuje se ve smysluplném trávení volného času 

• vhodně si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic 

• rozvíjí své zájmy v individuálních i skupinových činnostech 

• dokáže odmítnout nevhodnou nabídku k trávení volného času 

 

Obsah vzdělávacího programu školní družiny 
 

Obsah vzdělávání vychází ze vzdělávací oblasti Rámcového vzdělávacího programu „Člověk a jeho 

svět“, která je koncipována pouze pro 1. stupeň základního vzdělávání a je rozdělena do pěti tematických 

okruhů: 

1. Místo, kde žijeme – poznávání nejbližšího okolí, organizace života v rodině, ve škole, ve 

společnosti a v obci.  

2. Lidé kolem nás – osvojování základů vhodného chování a jednání mezi lidmi, uvědomění si 

význam a podstaty tolerance, empatie a vzájemné úcty; získávání vědomostí o základních 

právech a povinnostech člověka; poznávání způsobů a forem sdružování lidí. 
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3. Lidé a čas – budování správného režimu dne a jeho dodržování; smysluplné využívání volného 

času a volnočasových aktivit; vytváření pravidelných návyků; podporuje vytváření úcty 

k druhým. 

4. Rozmanitosti přírody – seznamování s rozmanitostí a proměnlivostí živé a neživé přírody. 

5. Člověk a jeho zdraví – žáci poznávají především sami sebe; získání základních znalostí o 

nemocech, prevenci a odpovědnosti za své zdraví.  

 

1. Místo, kde žijeme 

Náš domov 

• kreslíme, jak trávíme s rodiči náš volný čas a co, kdo dělá v našich rodinách 

• stavíme náš byt/dům ze stavebnic 

Škola 

• zdobíme školní družinu, vymýšlíme a kreslíme logo oddělení 

• povídáme si o cestě do školy a domů; ptáme se na bezpečnost cesty 

• soutěžíme ve znalosti dopravních značek a zároveň si je vyrábíme 

• orientujeme se v mapě a hledáme náš dům, školu a cestu do školy 

Naše obec, naše město 

• na vycházkách hledáme zajímavosti naší městské části 

• stavíme naší městskou část z Lega 

• vymýšlíme, jak by mohlo vypadat ideální město nebo městská část 

• exkurze do knihovny, hasičské zbrojnice, městského úřadu 

• společné skládání písničky/básničky o naší městské části 

Tradice našeho města, obce 

• posloucháme o historii naší části 

• kreslíme pověsti pomocí komiksů 

• vyprávíme si o masopustních zvycích; vyrábíme masopustní masky; pořádáme karneval a 

soutěž o nejlepší masku 

• povídáme si o jarních tradicích a zvycích 

• „Čarodějnické odpoledne“ – soutěž o čarodějnici roku, soutěže 

• Velikonoční slavnost s rodiči, vyrábíme z přírodnin a papíru 

• Vánoční dílničky, společné odpoledne s rodiči 

 

2. Lidé kolem nás 

Rodina 

• pantomimou předvádíme povolání našich rodičů 

• povídáme si o prarodičích; pokoušíme sestavit rodokmen naší rodiny 

• vyrábíme dárky ke Dni matek a ke Dni otců 
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Kamarádi 

• vytváříme skupinový portrét naší družiny 

• vyprávíme o nejlepších kamarádech 

• zkoušíme se dorozumět pouze odezíráním 

• cvičíme hmat, po slepu určujeme předměty 

 

Svátky a oslavy 

• vytváříme kalendář se jmény; vyrábíme přání pro oslavence 

• vyrábíme adventní věnce, pečeme vánoční perníčky; vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly; 

vánoční besídka; výzdoba družiny vánočními motivy 

• malujeme velikonoční kraslice, zkoušíme plést pomlázky 

• povídání o dni dětí 

 

3. Lidé a čas 

Náš denní režim 

• společně připravujeme týdenní plán školní družiny 

• plánujeme správný režim běžného dne (soutěže v týmech) 

• hrajeme hry při nichž cvičíme paměť, pozornost 

• kreslíme a vyrábíme čím vším se dá měřit čas 

 

Jak se mění věci, budovy, obec 

• prohlížení starých pohlednic; porovnávání současného stavu domů, ulic 

• hledání zpráv a informací o škole; povídání o tom, jak vypadala škola našich rodičů 

• módní přehlídka oblečení, co se dříve nosilo 

• navštívíme starou část obce a sídliště; hledáme rozdíly 

 

4. Rozmanitost přírody 

Příroda okolo nás – rostliny a živočichové 

• pozorování změn v přírodě během střídání ročních období; tvoříme z listů a plodin 

• upevňujeme pravidla chování v přírodě 

• v zimě pozorujeme stopy ptáků na sněhu; čím můžeme krmit ptáky v zimě 

• hrajeme pexesa s motivy zvířat a rostlin; poznáváme rostliny podle obrysu 

• celodenní výlet do ZOO, chovatelské stanice 

• vyprávíme si o domácích zvířatech a péči o ně; malujeme své oblíbené zvíře 
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Roční období 

• sledování změn v přírodě; písničky s přírodní tématikou 

• vyrábíme draky; kreslíme první jarní květiny 

 

Chráme si své životní prostředí 

• vytváříme plakát ke Dni země; třídíme odpad do kontejnerů 

• kvíz na téma: „Co do lesa nepatří“ 

 

5. Člověk a jeho zdraví 

Poznáváme své tělo 

• na papír obkreslujeme tělo jednoho z nás a dokreslujeme tělesné orgány 

• soutěžní kvíz: „Jak znám své tělo.“ 

 

Pečujeme o své zdraví, co nám prospívá – co nám škodí 

• učíme se, jak správně relaxovat a odpočívat 

• bavíme se o zdravé výživě; kreslíme ovoce a zeleninu; rozřazujeme potraviny na zdravé a méně 

zdravé 

• vyprávíme si o tom, jak předcházet úrazům; učíme se zásadám první pomoci (beseda) 

 

Chodíme ven každý den 

• vycházky do okolí školy, na školní hřiště 

• soutěže se švihadly, míči; hrajeme pohybové hry 

• soutěžíme kdo nejrychleji postaví sněhuláka 

 

Každoroční akce školní družiny 

• zahájení školního roku a vítání prvňáčků ve školní družině 

• mikulášská nadílka/čertovské disko 

• vánoční besídka 

• masopust 

• čarodějnické odpoledne 

• dětský den 
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Evaluace a autoevaluace 

 
Evaluační plán 

 
Individuální hodnocení 

• vychovatelky/vychovatel jednotlivě průběžně hodnotí vlastní práci 

• snaží se o sebereflexi činnosti 

• hledá nové metody směřující ke kvalitnějším výsledkům 

 

Týmové hodnocení: 

• kolektiv vychovatelů hodnotí svou vlastní činnost 

• hodnocení ŠVP bude prováděno jednou za rok 

• na základě hodnocení bude ŠVP upraven pro další rok 

 

Hodnocení vedení školy 

• způsob motivace 

• využití času vyhrazeného pro činnosti 

• vedení ŠD 

• zajištění a dodržování BOZP 

• rozvoj osobnosti žáka 

• individuální přístup k dětem 

• pestrost volených činností 

• komunikace s třídní učitelkou 

• materiální a personální podmínky 

 

Autoevaluace 

Autoevaluace školní družiny slouží k poskytování zpětné vazby o tom, jak se školní družině daří 

naplňovat stanovené výchovné a vzdělávací záměry.  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví 

 
Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví jako ve školním řádu. Pokud ŠD 

využívá ke své činnosti odborné učebny (cvičná kuchyňka, herna) řídí se příslušnými řády pro tyto 

učebny.  

Žáci jsou poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví začátkem každého měsíce. Záznam o poučení je 

uveden v třídní knize ŠD jednotlivého oddělení.  
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Roční plán práce 

 
Září – Říjen 

- poznávání prostředí nové školy, adaptace na nové prostředí 

- seznámení se s řádem a pravidly školní družiny 

- poučení se o bezpečnosti a chování v prostorách školní družiny, chodeb, školní jídelny a v okolí 

školy (hřiště/vycházky) 

- pečování o zdraví (mytí rukou před jídlem, po použití toalety, po příchodu z venku) 

- starání se o společný majetek školní družiny a pečování o pořádek v prostorách školní družiny, 

na chodbách a na školním hřišti 

- upevňování společenských postojů, návyků a dovedností 

- ohlédnutí za prázdninami, malování zážitků z prázdnin a společné povídání o nich 

- malba obrázků s podzimní s tématikou, sběr podzimních přírodnin a práce s přírodninami, 

podzimní vyrábění 

- výlet do Chovatelské archy (pro žáky 2. a 3. ročníků) 

- poslech písní, hraní společenských a stolních her, různé stavebnice, vědomostní soutěže 

- začínáme s celoroční soutěží (vědomostní/sportovní úkoly) 

- malujeme podzimní výkresy do Zličínské knihovny 

- pohybové a míčové hry na školním hřišti/na hřišti s umělou trávou 

- vycházky do okolí školy (pozorování změn v přírodě) 

- relaxace po obědě – omalovánky, volná kresba, četba na pokračování, malba doprovodných 

obrázků k četbě, relaxační a dechové cvičení 

- společné povídání o Halloweenu, malování a vyrábění 

- 4. 10. Mezinárodní den zvířat 

- 21. 10. Den stromů  

 
Listopad – Prosinec  

- povídání o tom, jak pečovat o své zdraví, co dělat, když jsme nemocní, besedování o zdravé 

výživě a zdravém životním stylu 

- vzájemně si pomáháme, vypracování DÚ po dohodě s rodiči 

- opakujeme pravidla bezpečného chování v prostorách třídy, školní jídelny, chodeb a v okolí 

školy 

- opakování pravidel chování při pobytu venku 

- pečujeme o pořádek ve školní družině, na chodbách, ve školní jídelně 

- odpočíváme po obědě – hraní deskových her, sledování seriálu/dokumentu na interaktivní 

tabuli, četba knihy na pokračování, odpočinek na koberci, pouštění relaxační hudby 
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- hraní didaktických a stolních her, poslechy písní, vědomostní úkoly, různé stavebnice 

- malba výkresů do Zličínské knihovny na vánoční téma 

- pokračujeme v celoroční soutěži 

- vycházky do okolí školy, pozorujeme změny v přírodě 

- pohybové a míčové hry na hřišti s umělou trávou/na školním hřišti 

- malování podzimních motivů, vyrábíme anděly, čerty a Mikuláše, výzdoba třídy 

- vyrábíme vánoční přání a ozdoby, pečeme a zdobíme vánoční perníčky, zpívání vánočních 

koled 

- společné povídání o svátích (sv. Martin a sv. Mikuláš), adventu a vánočních tradicích, vyprávění 

vánočních příběhů, jak slavíme Vánoce doma 

- 4. 12. Mikulášské odpoledne  

- 21. 12./22. 12. Vánoční besídka  

 

Leden – Únor  

- upevňování mezilidských vztahů, opakování pravidel školní družiny 

- ohlédnutí za vánočními prázdninami a společné povídání o nich 

- pečujeme o své zdraví (mytí rukou před jídlem, po použití toalety, po příchodu z venku) 

- opakování pravidel bezpečného chování v prostorách tříd, školní jídelny, chodeb a v okolí školy 

- staráme se o společný majetek školní družiny a dodržujeme pořádek ve třídách 

- vytváříme obrázky se zimní tématikou, malování zimních sportů, zimní přírody a krajiny  

- vycházky do okolí školy, sledování změn v přírodě a pozorování zimní krajiny, stavění ze sněhu 

- dle možností bobování a sáňkování na kopci vedle školy, pobyt na školním hřišti (pohybové a 

míčové hry) 

- odpočinek po obědě – společná četba pohádek, dobrovolné malování a barvení omalovánek, 

relaxace na koberci, dechová cvičení, relaxační hudba, deskové a stolní hry 

- malba obrázků do Zličínské knihovny na zimní téma 

- pracovní listy, vypracování DÚ dle dohody s rodiči, povídání o učivu 

- pokračování celoroční soutěže, úkoly vědomostní/sportovní  

- konstruktivní a námětové hry, stavebnice, dětské křížovky, osmisměrky, vědomostní úkoly, 

hádanky 

- společné povídání o Masopustu a masopustních zvycích, vyrábění karnevalových masek  

- 19. 2. Karneval 

 

Březen – Duben  

- opakujeme si pravidla bezpečného chování v prostorách tříd, chodeb, školní jídelny a v okolí 

školy, pečujeme o pořádek ve třídě a o společný majetek školní družiny 

- malujeme výkresy s velikonoční a jarní tématikou do Zličínské knihovny 
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- povídáme si a seznamujeme se s nejznámějšími autory a ilustrátory dětských knih 

- společné povídání o velikonočních tradicích, jak trávíme Velikonoce doma, sdílení 

velikonočních zážitků 

- seznamujeme se s jarní přírodou, vyprávíme o jaru, které květiny vyrůstají jako první, návrat 

stěhovavých ptáků  

- vycházky do okolí školy, sledování změn v přírodě, pozorování jarního probouzení přírody a 

změn počasí  

- vyrábíme jarní dekorace a výrobky, velikonoční přání, malujeme a zdobíme velikonoční 

vajíčka, pracujeme s přírodninami, origami z papíru 

- míčové a pohybové hry na školním hřišti/na hřišti s umělou trávou 

- relaxace po obědě – odpočinek na koberci, četba na pokračování, dechové a relaxační cvičení, 

volná kresba a barvení omalovánek, dokumenty/seriály na interaktivní tabuli, relaxační hudba 

- vědomostní kvízy, hádanky, vypracování DÚ po dohodě s rodiči, pracovní listy 

- pečování o zdraví (mytí rukou před jídlem, po použití toalety, po příchodu z venku) 

- konstruktivní a námětové hry, stavebnice, didaktické a deskové hry 

- pokračujeme v celoroční soutěži 

- 22. 3. Světový den vody 

- 2. 4. Mezinárodní den dětské knihy 

- 22. 4. Den země 

- 30. 4. Čarodějnické odpoledne  

 

Květen – Červen  

- společné povídání o rodině, kdo všechno do rodiny patří 

- výroba dárků a malování přání pro maminky a tatínky 

- malování výkresů do Zličínské knihovny na letní téma 

- opakování pravidel bezpečného chování v prostorách třídy, školní jídelny, chodeb a v okolí 

školy 

- pohybové a míčové hry na školním hřišti/na hřišti s umělou trávou 

- vycházky do okolí školy a pozorování změn v přírodě 

- odpočinek po obědě – společná četba, malba obrázků, deskové hry, poslech relaxační hudby, 

dechové cvičení 

- námětové a konstruktivní hry, stavebnice, deskové a didaktické hry 

- hádanky, vědomostní kvízy, vypracování DÚ dle dohody s rodiči 

- pokračování a vyhodnocení celoroční soutěže 

- pečujeme o své zdraví (mytí rukou před jídlem, po použití toalety, po příchodu z venku)  

- společné povídání o bezpečnosti během letních prázdnin (úrazy, nemoci, první pomoc) 

- pečujeme o společný majetek školní družiny a uklízíme školní družinu před prázdninami 
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- loučení se školním rokem  

- 9. 5. Den matek 

- 1. 6. Mezinárodní den dětí  

- 20. 6. Den otců 
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