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P ř e h l e d   v ý c h o v n ě   v z d ě l á v a c í   p r á c e 

š k o l n í   d r u ž i n y 

na školní rok 2019/2020 
 
A) Plán vychází z: 

 plánu školy a pedagogicko organizačních opatření na školní rok 2019/2020, 

 RVP pro školní družiny. 

Dále se řídí vyhláškou MŠMT č. 74/2005 Sb. O školních družinách a školních klubech.  

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

výchovou v rodině. 

 

B) Hlavní úkoly pro tento školní rok 

 každodenně rozvíjet spolupráci s rodinou 

 pokračovat v činnostech, které zajímají děti a rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti 

 provádět kulturu stolování a dbát na slušné chování v jídelně 

 vytvářet citový vztah vychovatelky k dětem a ovzduší radostné atmosféry  

 poskytovat dostatečný prostor ke hrám, pohybu na čerstvém vzduchu 

 udržet nabídku zájmových činností v kroužcích  

 předávat poznatky a zkušenosti mezi vychovatelkami ŠD na schůzkách 1x měsíčně 

Termín:  průběžně 

Zodpovídá: kolektiv pedagogických pracovníků ŠD 

 

C) Činnosti školní družiny 

Svou funkci v péči o žáky v době mimo školní vyučování naplňuje ŠD činnostmi, 

řazenými do následných skupin, aniž mezi nimi lze vést přesnou hranici:  

1. Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji 

po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzo vstávají atd. Tuto funkci mohou také plnit 

klidové hry či klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. Důležité je pravidelné 

zařazení odpočinkových činností do denního režimu ŠD. 

2. Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní 

s náročnějšími pohybovými prvky. Hra a spontánní činnosti mohou být rušnější, což 

nelze považovat za nekázeň, ale za součást možné relaxace žáků po soustředění ve 

vyučování. 

3. Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka. Umožňují žákům seberealizaci, další 

rozvoj pohybových dovedností a poznání. Mohou být zařazeny jako součást činnosti 

oddělení ŠD, jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako organizovaná nebo 

spontánní aktivita. Zájmová činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých 

oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD. 

4. Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních 

povinností. Může mít některou z následujících forem: 

  vypracování domácích úkolů pouze se souhlasem rodičů (po odpočinkových 

činnostech – nikoliv tedy před 15. hodinou). Při vypracování písemných domácích 

úkolů vychovatelka úkoly neopravuje, pouze vyzve k vyhledání chyby, opravení a 

zdůvodnění. 

  zábavné procvičení učiva formou didaktických her, ověřování a upevňování školních 

poznatků v praxi při vycházkách a dalších činnostech. 
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5. Získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, 

poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

6. Činnost školní družiny chceme prezentovat v rámci školy i mimo ni např. na veřejně 

přístupných výstavkách výtvarných a rukodělných prací, na internetových stránkách 

školy apod. 

 

D) Plánování činnosti 

Hlavní úkoly a významné akce školní družiny se zapracovávají do celoročního a 

týdenních plánů školy. Vždy se přihlíží k přáním a požadavkům dětí.  

Činnost školní družiny se řídí §30 zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a Vyhláškou č.74/2005 S. o zájmovém 

vzdělávání.  

Činnost ve školní družině probíhá dle ŠVP ŠD, dále vychovatelky vypracovávají roční 

plány jednotlivých oddělení. 

 

E) Prostředí a vybavení školní družiny 

Činnost školní družiny probíhá ve speciálně určených  prostorách školy, případně 

v učebnách školy, na školním dvoře, ve školní jídelně, v parku.  

Do vybavení školní družiny patří stolní hry, stavebnice, sportovní náčiní, dětské časopisy, 

knihy, jednoduché hudební nástroje. 

 

F) Poslání školní družiny 

Školní družiny tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výukou v rodině ve dnech školní 

docházky. 

Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně 

také dohledu nad žáky.  

 

G) Organizace školní družiny 

Základní organizační jednotkou je oddělení. 

Oddělení školní družiny 

Oddělení Zodpovědná vychovatelka Umístění oddělení 

1. oddělení Dita Jílková budova nám. Republiky 14 

2. oddělení Ladislava Michálková budova nám. Republiky 14 

3. oddělení Martina Kejzlarová budova park 

4. oddělení Lenka Kostrhounová budova park 

5. oddělení Leona Gorčíková budova nám. Republiky 14 

6. oddělení Jitka Přibilová budova nám. Republiky 14 

 

Rozsah denního provozu je stanoven v řádu školní družiny na základě požadavků rodičů 

dětí. Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně základní školy. 

V odůvodněných případech může být do školní družiny zařazen i žák 2. stupně základní 

školy. 

 

Úkoly pedagogických pracovníků školní družiny: 

  do činnosti zařazovat aktuální otázky vyplývající z dění kolem nás 

  využívat dostupnou didaktickou techniku, počítače 

  důsledně řešit výchovné problémy a přestupky  

  věnovat pozornost dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 
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Rozdělení povinností mezi vychovatelky ŠD 

  nástěnky v jednotlivých odděleních, výzdoba oddělení   pedagogičtí pracovníci ŠD 

  péče o chodby na budově nám. Republiky 14  pedagogičtí pracovníci ŠD 

  odpovědnost za lékárničku     Lenka Kostrhounová 

  zápisy z MS a porad       Jitka Přibilová 

  praxe průběžná       Lenka Kostrhounová 

Jitka Přibilová 

  praxe souvislá      Lenka Kostrhounová 

Jitka Přibilová 

 

Metodické sdružení vychovatelek 

  organizace školního roku, rozdělení oddělení, vybavení ŠD,  září, říjen 

  zajištění průběžné praxe studentů pedagogické školy 

  účast na Dýňovém dni, Dýňové stezce   

  příprava „Mikulášské diskotéky“, vánoční besídky,   listopad, prosinec 

    hodnocení chování v jídelně 

  spolupráce s rodiči, předávání zkušeností vychovatelek  leden, únor 

  příprava karnevalu 

  vzájemné hospitace, řešení výchovných problémů   březen, duben 

  den otevřených dveří – výroba dárků pro předškoláky 

  pomoc při přípravě zápisu do 1.tříd  

  hodnocení sezóny bruslení  

  zdobení a odzdobení břízy, pálení čarodějnic 

  hodnocení roku, příprava na Den dětí     květen, červen 

  zajištěnísouvislé praxe studentům pedagogické školy, výlet ŠD 

Zodpovídá: vedoucí vychovatelka 

 

Materiální zabezpečení 

  nákup vybavení a pomůcek podle požadavků předložených na poradách (po schválení 

ředitelem školy) 

  možnost odebírání časopisů (Informatorium, Speciál pro ŠD, apod.) 

  možnost doplnění knihovny o metodické materiály využitelné při činnostech 

výtvarných, pracovních, hudebních apod. 

Zodpovídá: vedoucí vychovatelka 

 

Řízení práce ve školní družině 

Všechny vychovatelky se ve své práci řídí: 

  celoročním plánem školy 

  ŠVP ŠD 

  celoročními plány ŠD jednotlivých oddělení 

Termín:  průběžně 

Zodpovídá: pedagogičtí pracovníci ŠD 
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Akce školní družiny 

Přehled akcí školní družiny 

Název akce Akce se účastní Zodpovědná osoba 

Mikulášská diskotéka 
pedagogičtí pracovníci 

ŠD 

Lenka Kostrhounová 

Martina Kejzlarová 

Karneval 
pedagogičtí pracovníci 

ŠD 

Jitka Přibilová 

Ladislava Michálková 

Čarodějnice 
pedagogičtí pracovníci 

ŠD 
 

Den dětí  

– sportovní odpoledne 

pedagogičtí pracovníci 

ŠD 

Dita Jílková 

Leona Gorčíková 

Výlet ŠD 
pedagogičtí pracovníci 

ŠD 
 

 
pedagogičtí pracovníci 

ŠD 
 

 

Kroužky při školní družině 

  logopedický    Lenka Kostrhounová 

  logopedický   Dita Jílková 

  Veselá barvička  Ladislava Michálková 

  plavání   Ladislava Kostrhounová 

  bruslení   Jitka Přibilová 

  Šikovné ručičky  Lenka Kostrhounová 

  čtenářský   Dita Jílková 

  vaření    Jitka Přibilová 

  Šikulové    Leona Gorčíková 

  sportovní hry   Ladislava Michálková 

  Chytré hlavičky  Lenka Kostrhounová 

  Malý badatel   Martina Kejzlarová 

  taneční   Leona Gorčíková  

 

Ve Znojmě, 2. září 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….                             ………………………………………. 

Jitka Přibilová, vedoucí vychovatelka                                      Mgr. Jiří Šmahaj, ředitel školy 


