
 

 

 

 

Školní vzdělávací program  

 

pro školní družinu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

při Základní škole Praha-Kolovraty 

 

 

 

 

 

 



OBSAH 

 
1. Identifikační údaje ................................................................................................................... 3 

2. Základní charakteristika školní družiny ............................................................................... 4 

3. Cíle vzdělávání ......................................................................................................................... 4 

4. Okruhy kompetencí pro vzdělávání v ŠD .............................................................................. 5 

5. Obsah vzdělávání ..................................................................................................................... 6 

6. Formy vzdělávání ..................................................................................................................... 7 

7. Podmínky přijímání žáků a ukončení docházky v ŠD .......................................................... 9 

8. Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných opatření ............................................... 10 

9. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ............................................................................... 10 

10.   Materiální podmínky ............................................................................................................ 10 

11.   Ekonomické podmínky ......................................................................................................... 11 

12.   Personální podmínky ............................................................................................................ 11 

13.   Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ............................................................................. 12 

14.   Délka a časový plán vzdělávání ............................................................................................ 12 

15.   Evaluace a hodnocení žáků ................................................................................................... 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Identifikační údaje 

 

Název zařízení, předkladatel:  

Školní družina při Základní škole Praha-Kolovraty 

Adresa školy: 

Mírová 47/57, Praha 10 – Kolovraty, 103 00 

Zařazení do rejstříku škol:  

IZO: 102337489  

 

Ředitelka školy:  

Mgr. Vladimíra Reinerová 

 

Kontakt: 

Hlavní (stará) budova – Mírová 57/47, Praha 10 – Kolovraty, 

103 00, tel.: 267 712 795,  

e-mail: reditel@zskolovraty.cz 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD:   

Lenka Holubová 

Budova č. 2 – K Poště 450/7, Praha 10 – Kolovraty, 103 00 

tel.: 272 681 985, mobil: 605 742 201,  

e-mail: druzinakolovraty@seznam.cz 

Budova č. 3 – Albíny Hochové 880/26a, Praha 10 – 

Kolovraty, 103 00, tel.: 222 365 479, mobil: 704 435 372 

 

Zřizovatel:  

MČ Praha-Kolovraty, Mírová 364/34, Praha-Kolovraty, 103 00 

Koordinátor ŠVP:   

Mgr. Jitka Pasková 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2018 
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2. Základní charakteristika školní družiny 

 

Školní družina je součástí Základní školy Praha-Kolovraty. Navštěvují ji žáci 1.–4. ročníku. 

Je organizována do osmi oddělení.  

Nachází se ve dvou budovách školy: 

 pět oddělení v budově školy v ulici K Poště   

 tři oddělení v budově školy v ulici Albíny Hochové 

V blízkosti budov se nachází hřiště s pískovištěm a prolézačkami pro děti. Školní hřiště s umělým 

povrchem je určené převážně pro míčové hry. Školní zatravněný pozemek umožňuje realizaci 

různých pohybových i relaxačních aktivit. Na tomto školním pozemku jsou umístěny dva napevno 

zakotvené stoly na stolní tenis, lavičky a venkovní tabule popisovatelné křídami. 

Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho 

ukončení. Poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, 

prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky k 

samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského 

chování a vystupování. 

 

3. Cíle vzdělávání  

 

Cílem zájmového vzdělávání v ŠD je smysluplné a uspokojující trávení volného času, dále 

napomáhání při rozvíjení klíčových kompetencí stanovených RVP a dalších osobnostních 

předpokladů a dovedností definovaných ŠVP ZŠ Praha-Kolovraty „KOPR – komunikace a 

prevence“. Program ŠD a přístup vychovatelek školní družiny podporují naplňování základních 

bodů ŠVP. 

Základní vzdělávání v ŠD naplňuje obecné cíle vzdělávání a umožňuje: 

 Kompenzovat u žáků jednostranné zatížení z vyučování. 

 Nabídnout žákům takové zájmové činnosti, které volně navážou na poznatky získané ve 

škole.  

 Rozvíjet v žácích schopnost spolupráce, otevřené komunikace, tolerance, ohleduplnosti  

vůči svým kamarádům a spolužákům.  



 Rozvíjet a upevňovat u žáků zásady slušného chování k dospělým osobám i ke svým 

vrstevníkům. 

 Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření a aktivně je rozvíjet. 

 Vést žáky k respektování práce druhých, ale také práce své.  

 Vést žáky aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví a zodpovědnosti za něj. 

 Pěstovat a rozvíjet u žáků základní pohybové dovednosti, vést je k aktivnímu, zdravému a 

plnohodnotnému trávení volného času. 

 Vést žáky aktivně k ochraně přírody ve svém okolí, k získávání informací o přírodě nejen 

ve svém okolí, ale i v celém světě. 

 Rozvíjet a podporovat u žáků získávání informací o životě lidí (historii, kultuře, životních 

podmínkách...) nejen u nás, ale i ve světě. 

 

4. Okruhy kompetencí pro vzdělávání v ŠD 
 

Prostřednictvím volnočasových aktivit v ŠD jsou budovány, rozvíjeny a posilovány tyto klíčové 

kompetence: 

 

 Kompetence k učení 

Žáci mají dostatek času na dokončení započaté práce, je podporována jejich samostatnost a 

tvořivost, uplatňují se prvky pozitivní motivace. Žáci jsou vedeni k realizaci vlastních nápadů, 

k sebevyjádření a k sebehodnocení. 

 

 Kompetence k řešení problémů 

Jsou vytvářeny podmínky pro rozeznávání správných a chybných řešení, žáci jsou vedeni  

k samostatnosti, ve skupině je podporována kolektivní práce, společně jsou řešeny problémové 

situace a konflikty mezi dětmi. Žáci jsou vedeni k překonávání obtíží při dokončování činnosti. 

 

 Kompetence komunikativní 

Žáci jsou vedeni ke vhodné komunikaci s vrstevníky a dospělými, jsou vytvářeny situace  

pro vyjadřování vlastního názoru žáků a žáci jsou zapojováni do diskuze, dbáno je na vhodné 



formulování myšlenek. 

 

 Kompetence sociální a interpersonální  

Žáci jsou podněcováni ke vzájemné spolupráci, učeni rozpoznávat vhodné a nevhodné chování, 

vedeni k dodržování dohodnutých pravidel, snaží se podílet na vytváření příjemné atmosféry  

ve skupině. 

 

 Kompetence občanské a činnostní 

Žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, učeni uvědomovat si svá práva a povinnosti, jsou vedeni  

k ochraně svého zdraví a zdraví druhých. 

 

 Kompetence k trávení volného času 

Žáci se učí smysluplně trávit volný čas a orientovat se v možnostech jeho využití, učí se vybírat 

zájmové činnosti podle dispozic. Umí říct ne nevhodným nabídkám k využití volného času. 

Žák rozvíjí své zájmy v organizovaných i individuálních činnostech (zájmových kroužcích). 

 

 

5. Obsah vzdělávání 

 

Výchovně-vzdělávací proces ve školní družině zahrnuje následující tematické okruhy: 

 

 Místo, kde žijeme          

- vztah ke své škole, městu, státu 

- vycházky do okolí, výlety, poznatky z cest 

 

 Lidé kolem nás      

- příbuzenské vztahy v rodině, vztahy mezi dětmi, vztahy ke škole  

- pravidla soužití, pravidla slušného chování 

- principy demokracie, základní práva a povinnosti, práva dítěte 

 



 Lidé a čas                      

- regionání báje a pověsti, tradice, zvyky a odlišnost způsobu života 

- návštěva kulturních institucí – muzeum, knihovna 

- orientace v čase 

 

 Rozmanitosti přírody    

- rozmanitost živé i neživé přírody  

- ochrana přírody  

- praktické poznávání přírody, proměny přírody – roční období  

- činnost člověka v přírodě – pozitivní, negativní, ohleduplné chování  

k přírodě a ochrana přírody, likvidace odpadů – třídění odpadů    

 

 Člověk a jeho zdraví     

-  i netradiční materiály, elementární dovednosti při využívání volného času 

 

6. Formy vzdělávání  

 

Činnost školní družiny probíhá podle týdenní skladby zaměstnání, která je tvořena s ohledem 

na rozvrhy hodin v jednotlivých třídách, na odchody žáků do zájmových kroužků a na aktuální 

stav počasí. 

 

 Sebeobslužná činnost  

- návyky osobní hygieny 

- péče o pořádek a čistotu 

- kultura stolování 

- chování ve společnosti 

 

 Rekreační činnost  



Slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek. Důležitá je široká nabídka 

alternativních činností a všestranné rozvíjení dovednosti žáků tak, aby bylo umožněno všem 

žákům zažít pocit úspěchu. 

- pohybové a míčové hry  

- sportovní aktivity na hřišti 

- tělovýchovné chvilky 

- přírodovědné vycházky 

- hudebně-pohybové hry, zpěv 

- výtvarná a rukodělná tvorba 

- literárně-dramatické činnosti 

- společenské hry, stolní hry, stavebnice 

 

 Odpočinková činnost  

Plní psychohygienické poslání. Je zařazována 15–20 minut po návratu z oběda ve školní jídelně v 

klidu v příjemné poloze. 

- relaxační cvičení 

- četba na pokračování, poslech textu 

- společná četba, dětské časopisy 

- vyprávění 

 

 Příprava na vyučování  

Probíhá formou kvízů, rébusů, hádanek, doplňovaček, hlavolamů. 

- zábavné procvičování učiva formou didaktických her, praktických činností, tematických 

vycházek, širokou nabídkou zajímavých časopisů a knih určených k procvičování znalostí 

- péče o školní pomůcky a potřeby 

 

 Příležitostné činnosti 

Jedná se o významnější akce, které nejsou zahrnuty do pravidelné týdenní skladby činností. 

- návštěva knihovny, divadla, kulturního představení a vystoupení 

- soutěže, turnaje 



- besídky, oslava Dne dětí 

- výroba dárků pro maminky nebo vánočních dárků atd. 

 

Základním prostředkem činnosti školní družiny je hra založená na zážitku účastníků, která 

obohacuje jejich sebepoznání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti. Strategie pedagogické práce je 

v souladu s požadavky pedagogiky volného času. 

7. Podmínky přijímání žáků a ukončení docházky v ŠD 

 

ŠD je určena pro žáky 1.–4. tříd, přednostně jsou přijímáni žáci 1.–3. tříd. ŠD se naplňuje do počtu 

maximálně 30 žáků v oddělení. 

 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy dle stanovených kritérií. Toto rozhodnutí není v 

režimu správního řízení a je konečné. Žáka přihlašují zákonní zástupci prostřednictvím 

elektronické registrace, která je přístupná v předem stanoveném období na webových stránkách 

školy. 

 

Rozhodující kritéria pro přijímání jsou: 

 kapacita školní družiny (270 žáků) 

 věk žáka (přednostně jsou přijímáni žáci ve věku 6–9 let, žáci dojíždějící a žáci plně 

zaměstnaných rodičů) 

 

Žáci odcházejí ze ŠD v určitou dobu, která je vyplněna v zápisním lístku, buď samostatně, nebo  

v doprovodu zákonných zástupců nebo oprávněných osob uvedených v zápisním lístku. 

Jakákoliv změna musí být zákonným zástupcem podána písemnou formou. 

 

Docházka do školní družiny je ukončena posledním dnem školního vyučování nebo v průběhu 

školního roku na základě písemné žádosti rodičů. 

 

Pokud žák soustavně porušuje vnitřní řád školní družiny nebo ohrožuje bezpečnost svoji nebo 

ostatních účastníků, může být na základě rozhodnutí ředitelky školy ze školní družiny vyloučen. 

 



 

8. Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných opatření 

 

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 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.  

Při vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními úzce spolupracuje vychovatelka ŠD s 

pedagogy školy, především při stanovení vhodných forem začlenění a forem práce. Žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami podporuje formou individuálního přístupu a pomoci. Je 

seznámena se závěry doporučení vydaného školským poradenským zařízením.  

Taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči žáka se zdravotním znevýhodněním. U těchto žáků 

jsou uplatňována zdravotní hlediska a respektují se individuální potřeby žáka i jeho zdravotní stav. 

Zákonní zástupci jsou povinni informovat o všech změnách zdravotního stavu žáka. 

 

9. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

U žáků mimořádně nadaných se jedná především o volbu vhodných forem. Aktivity mohou být 

doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a mimořádných schopností a nadání žáka.  

Pro rozvoj takových jedinců ŠD nabízí doplňkové aktivity, např. encyklopedie, zajímavé deskové 

hry. Dále těmto žákům škola nabízí doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů (kroužky, 

soutěže). 

 

 

10.  Materiální podmínky 

 



Každé oddělení využívá jednu učebnu. Učebny jsou vybaveny stoly se židlemi, koberci, vhodným 

nábytkem, zářivkovým osvětlením, CD přehrávačem a interaktivní tabulí. Samozřejmostí jsou 

stolní hry, stavebnice, dětské časopisy, knihy a sportovní náčiní. K odpočinku slouží relaxační 

koutky. 

 

 

11.  Ekonomické podmínky 

 

Zákonní zástupci přispívají na vybavení ŠD (např. zakoupení hraček, spotřebního materiálu a 

dalších pomůcek) částkou 250 Kč měsíčně na 1 žáka. Zákonní zástupci tuto částku hradí trvalým 

příkazem nebo převodem na účet školy. 

Dle § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb. může výši úplaty ředitelka školy snížit nebo žáka od úplaty 

osvobodit.  

O úplném prominutí úplaty v případě žáků se sociálním znevýhodněním rozhoduje ředitelka školy 

po předložení žádosti zákonného zástupce a prokázání aktuální finanční situace rodiny.  

 

 

12.  Personální podmínky 

 

V osmi odděleních působí osm plně kvalifikovaných vychovatelek. Na pracovišti mají všechny 

vychovatelky ŠD vytvořené podmínky pro další vzdělávání. Pravidelně si všechny doplňují 

znalosti a dovednosti v akreditovaných kurzech i samostudiem. Na základě doporučení PPP nebo 

jiného poradenského zařízení je možno do prostředí školní družiny začlenit asistenta pedagoga. 

Pokud je asistent pedagoga poradenským zařízením doporučen, je k dispozici vychovatelce 

oddělení, ve kterém je umístěn žák, jemuž bylo toto podpůrné opatření přiznáno. Asistent 

pedagoga se řídí pokyny vychovatelky.  

Vychovatelka je iniciátorem a průvodcem žáka při volnočasových aktivitách, které přímo nebo 

nepřímo řídí, navozuje, motivuje, umožňuje a hodnotí, podporuje a rozvíjí přirozenou všímavost a 

zvídavost žáků, jejich chuť objevovat i odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládnou. Tyto 

projevy pak přiměřeně oceňuje. 



 

 

13.  Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Žáci se řídí pokyny vychovatelky školní družiny, pravidly řádu školní družiny a školního řádu. 

Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení školní družiny. Doba pobytu ve školní družině 

se řídí údaji na zápisním lístku žáka. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek.   

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky správným a 

plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. Veškeré zjištěné nedostatky 

vychovatelka okamžitě nahlásí ředitelce školy. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – zajistí 

první pomoc, informuje rodiče, popřípadě zajistí lékařskou pomoc. Žák je povinen okamžitě hlásit 

vychovatelce každé zranění způsobené v době pobytu ve školní družině.  

Během provozu školní družiny nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní 

zástupci či jimi pověřené osoby do prostor školy a oddělení školní družiny. Komunikace 

s vychovatelkou probíhá u dveří. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě 

vzájemné dohody. 

Vychovatelka školní družiny i žáci navštěvující školní družinu se dále řídí ve svém chování 

povinnostmi a právy stanovenými školním řádem.  

 

 

14. Délka a časový plán vzdělávání 

 

Časový plán je rozpracován vždy na jeden školní rok, tj. od září do června. Družina pracuje dle 

celoročního plánu rozpracovaného do jednotlivých měsíců. 

Ve školní družině je zajištěn provoz v době:   

ranní   6:30 – 8:00 hodin 

odpolední  11:40 – 17:00 hodin 

 

 



15.  Evaluace a hodnocení žáků   

 

Vnitřní evaluační procesy probíhají zejména na úrovni družiny a oddělení. Provádí je jednotlivé 

vychovatelky po činnosti  s žáky a na konci školního roku. 

Hodnocení směrem k žákům se provádí průběžně – hodnocené jsou individuální výsledky žáků i 

spolupracující skupiny, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Vychovatelka by měla ocenit snahu a 

dosažené zlepšení, hodnocení by mělo být povzbuzující k dalšímu snažení. Vede žáky 

k sebehodnocení, vyjádření pocitů. 

Individuální evaluace a hodnocení probíhá (neformálně) průběžně, kdy vychovatelka hodnotí 

vlastní práci a snaží se o sebereflexi činnosti a evaluaci vzdělávacího procesu.  

Hodnocení tematického celku se uskutečňuje průběžně. Získané výsledky umožňují dál plánovat, 

upravovat, obměňovat a hledat nové prostředky činnosti i s přihlédnutím k zájmu jednotlivých 

žáků. 

Hodnocení činnosti školní družiny a činnosti vychovatelek probíhá dle plánu kontrolní a 

hospitační činnosti stanovené vždy v ročním plánu školy. 

 

 

 

 

ŠVP byl projednán školskou radou dne:……………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………      razítko školy 

Mgr. Vladimíra Reinerová 

ředitelka školy 


