
Školní vzdělávací program ŠD 
 (celý obsah  ŠVP je na vyžádání u vedoucí vychovatelky ŠD) 

Cíle vzdělávání školní družiny  

Oblast vzdělávací 
- volit efektivní formy práce s individuálním přístupem k dětem 
- vést děti k pečlivosti, samostatnosti a kolektivní práci 
- pěstovat u dětí vztah k mateřskému jazyku, vlasti 
- vést děti k problematice ekologie, ochrany přírody, péči o zeleň 
- vysvětlovat dětem základní dopravní předpisy a dopravní značky 
- přiměřeně věku dětí vysvětlovat otázky sexuální výchovy 
- vzbuzovat u dětí zájem o četbu 
- klást důraz na samostatné vyjadřování dětí, rozvoj slovní zásoby 
- upevňovat pracovní návyky 
- podpořit rozvoj všech smyslů 
- dodržovat bezpečnost při všech činnostech 
- rozvíjet pohybové dovednosti, vést je k aktivnímu, zdravému, plnohodnotnému trávení 

volného času 
- rozvíjet v dětech schopnost spolupráce, otevřené komunikace, tolerance 

 

Oblast výchovného působení 
- vést děti ke slušnému chování, odpovědnosti za zdraví, majetek školy i svůj, 
      k uvědomělé kázni 
- formovat estetické cítění dětí, utvářet správné kulturní návyky, věnovat pozornost 

způsobu vyjadřování, vztahu mezi dětmi navzájem, odhalovat případnou šikanu mezi 
dětmi 

- vést děti ke kultuře stolování a zásadám správné výživy 
- respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí 
- učit děti vzájemné odlišnosti, vést je k vzájemné toleranci a ohleduplnosti 
- osobním jednáním s rodiči dětí přispívat k dobrému vztahu mezi školou a rodinou, 

informovat rodiče o problémech dítěte, vyvarovat se negativistického hodnocení dítěte 
- nezapomínat na hodnocení dítěte a oceňovat výsledky jeho práce  
- rozvíjet kladné charakterové vlastnosti - skromnost, čestnost, slušnost 
- přiměřeně k věku dětí zařazovat do programu práce protidrogové prevence 
- vést žáky k vhodné obraně proti násilí (verbální í fyzické) 
- vést žáky k účelnému trávení volného času 
- vést žáky k ochraně životního prostředí 

Klí čové kompetence 
 Klíčové kompetence, které jsou u žáků navštěvujících  ŠD rozvíjeny, budovány a posilovány 
v návaznosti na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání v  průběhu celého období 
návštěvy školní družiny v závislosti na věku žáka: 
 

- kompetence k učení 
- kompetence komunikativní 
- kompetence sociální a interpersonální 
- kompetence k řešení problémů 
- kompetence k trávení volného času 
 



Formy vzdělávání ve školní družině 

Příležitostná činnost 
 Žáci ŠD se účastní slavností, vystoupení, sportovních dnů, sbírek, vánočního jarmarku, 
exkurzí, výletů. Těchto akcí se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci nebo další zájemci. 

Pravidelná činnost 
 Pravidelná činnost ŠD je obsažena v týdenních plánech. Představuje zejména aktivity 
zájmového vzdělávání zaměřené výtvarně, tělovýchovně, hudebně, literárně apod. Žáci i rodiče jsou 
seznámeni s týdenními plány ŠD a s obecným režimem dne. 

Spontánní činnost 
  Spontánní činnosti jsou součástí denního režimu dětí. Patří mezi ně hry ranní družiny, 
odpolední klidové činnosti, hry venku, apod. 
 

 
 
Obsah vzdělávání 

Obsah výchovně vzdělávací činnosti je zpracován pro obě oddělení stejně. Je zaměřen na rozvoj, 
prohlubování a upevňování školních vědomostí a dovedností a to prostředky podle požadavků 
pedagogiky volného času a podle konkrétních podmínek ŠD. Témata jsou volena tak, aby podněcovala 
vlastní prožitky žáků a propojovala herní činnosti s reálnými situacemi. 
Náplň a obsah činností se přizpůsobuje věku žáků obou oddělení. 
Hlavní témata: 
 - Místo, kde žijeme 
 - Lidé kolem nás 
 - Lidé a čas 
 - Rozmanitost přírody 
 - Člověk a jeho zdraví 
  
  
 
 
 

 


