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2 Charakteristika školy 
 

Historie Základní školy v Lukách nad Jihlavou sahá až do roku 1790. Dnes školu zřizuje Obecní 
úřad v Lukách nad Jihlavou. Současná základní škola poskytuje základní vzdělání a zabezpečuje 
výchovu podle obecně závazných právních předpisů v oblasti základního školství pro povinnou školní 
docházku. Je to úplná škola s 9 postupnými ročníky a je spádovou školou pro okolní vesnice (Bítovčice, 
Otín, Svatoslav). Škola je plně organizována.  

Součástí základní školy je školní družina, která má 3 oddělení s kapacitou 75 žáků. V případě 
nižšího počtu žáků na prvním stupni má první oddělení samostatnou třídu, druhé a třetí oddělení je 
v učebnách prvního stupně. V opačném případě jsou všechna tři oddělení ŠD umístěna v učebnách 
prvního stupně. Všechna oddělení jsou v přízemí budovy školy. Ve školní družině pracují plně 
kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. 

2. 1. Školní družina – charakteristika zařízení 

Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Je pro žáky přechodem mezi 
výukou ve škole a výchovou v rodině. Není pokračováním školního vyučování ani sociální službou 
(hlídání dětí). Pedagogická práce ve školní družině má svá specifika - žákům zabezpečuje zájmovou 
činnost, odpočinek a relaxaci v návaznosti na výchovné působení školy i rodiny. 

Rozvíjí u žáků dovednosti důležité pro život ve společnosti, rozvíjí specifické nadání žáků a 
pomáhá jim překonávat jejich handicapy. Pomáhá utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a 
poskytovat spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a 
na praktická jednání. Má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů (patologických jevů), 
rozvíjí důležité osobnostní a sociální kompetence. 

Školní družina je chápána jako všestranné osvojování morálních norem a zásad v souladu se 
základním právním vědomím. Výchovný proces zahrnuje formování mravního vědomí, utváření názorů, 
přesvědčení i vlastního mravního jednání. Specifičnost práce ve školní družině umožňuje vychovatelům 
citlivě a aktuálně reagovat na stavy, nálady a sociální potřeby žáků.  

Program školní družiny koncipovaný bez plně závazných témat a programů umožňuje, aby 
vychovatelé se žáky plánovali a realizovali takové činnosti, které žáky nejen zaujmou, ale pomohou jim 
naplňovat potřebu úspěchu, kladného hodnocení, citové odezvy, poznání atd. 

Školní družina nabízí ve vhodném prostředí činnosti zajímavé, podnětné a obsahově bohaté. 
Poskytuje bezpečné prostředí z hlediska fyzického, emocionálního a sociálního. Je to výchovný partner 
rodiny a školy.  
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3 Cíle vzdělávání v ŠD 
 

 harmonický rozvoj osobnosti člověka: budeme vytvářet postoje, které spočívají v úctě k 
ostatním, společně hledat pravidla, podporovat zdravý způsob života 

 získání všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo 1. stupně) - pochopení a uplatňování 
zásad demokracie: Úmluva o právech dítěte (každý má svoje práva, ale i povinnosti) 

 utváření vědomí národní a státní příslušnosti, ale i respektu k jiné etnické, kulturní a 
náboženské skupině 

 pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů 

 získání a uplatňování znalostí o životním prostředí, jeho ochrana: budeme rozvíjet vztah a 
chování k životnímu prostředí 

 dodržování bezpečnosti a ochrana zdraví 

 vychovávat ke zdravému životnímu stylu: správné stravovací návyky, zdravá skladba 
potravy, dodržování pitného režimu dne, dodržování tělesné kultury, zdatnosti, rozvoj 
citových vazeb a citové stránky osobnosti, pěstování pracovních návyků a dovedností 

 posilovat komunikační dovednosti: kultura slovního i mimoslovního projevu, rozvoj slovní 
zásoby, schopnost ji používat 

 zvyšovat sociální kompetence: pěstování potřebných vědomostí, dovedností a postojů v 
sociálních vztazích, které vedou k odpovědnosti za své chování a přijímání důsledků svého 
chování, vedení k pravdomluvnosti 

 vychovávat k odstraňování nedostatků v psychické regulaci chování: ovládání negativních 
citových reakcí, vypořádat se se stresem, vyrovnat se s nedostatky a neúspěchy, schopnost 
najít si své místo ve skupině a společnosti 

 formovat životní postoje: vytváření základního právního vědomí, porozumění, tolerance, 
ochota pomoci, nepodléhat cizím negativním vlivům 

 Konkrétní cíle vzdělávání: 

 vést žáky k bezpečnosti 
 učit žáky komunikovat (formou rozhovoru) 
 předávat žákům zkušenosti 
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 rozvíjet jejich představivost, fantazii 
 společně hledat pravidla 
 usměrňovat chování žáků v různých situacích 
 pomáhat si navzájem 
 spokojenost rodičů 

 
Cíle jsou podrobně uvedené v obsahu vzdělávání. 
 
 

4 Délka a časový plán vzdělávání 
Vzdělávací program ŠD je koncipován pro 75 dětí, které bydlí v Lukách nad Jihlavou a okolních 

vesnicích. Vzděláváme děti ve věku od 6 - 10 let, 1. - 5. ročník.  Náš časový plán zahrnuje činnosti, ze 

kterých budeme vybírat podle aktuálního složení našich oddělení. 

 

5 Formy vzdělávání 
 příležitostné: významnější akce celé ŠD - výlety, besídky, výtvarné soutěže, sportovní 

akce 

 průběžné: činnosti během celého školního roku - seznámení s činností, řádem, poučení o 

bezpečnosti, chování v jídelně, vycházky, pobyt v tělocvičně a na školní 

zahradě, prevence sociálně patologických jevů 

 pravidelné: týdenní skladba zaměstnání 

 nabídka spontánních činností: každodenní individuální klidové činnosti po obědě, 

činnosti při pobytu venku, na školní zahradě, 

v tělocvičně, spontánní hry v rámci pobytu žáků v ranní 

a koncové družině 

 osvětová činnost: besedy, prevence, exkurze 

 odpočinkové činnosti: klidová činnost, aktivní odpočinek 

 příprava na vyučování: didaktické hry, samostatná i skupinová práce, práce s knihami, 

soutěže, využívání časopisů, činnosti, které upevňují a rozšiřují 

získané vědomosti a poznatky 
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6 Obsah vzdělávání 
Téma: Jaro, léto, podzim, zima - celý rok je pro nás prima 

  Náš školní vzdělávací program vychází především ze vzdělávacího oboru základního 

vzdělávání Člověk a jeho svět, jeho části: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti 

přírody, Člověk a jeho zdraví. 

Částečně vychází také z oborů: Jazyk a jazyková komunikace, Matematika a její aplikace, 

Informační a komunikační technologie, Umění a kultura, Člověk a zdraví, Člověk a svět práce. Obsah 

vzdělávání byl vypracován pro všechna oddělení ŠD a jednotliví vychovatelé ho naplňují s přihlédnutím 

na individuální zvláštnosti žáků.  

6. 1. Tabulky obsahu vzdělávání: 

 

OBDOBÍ CÍLE VÝSTUPY AKTIVITY 

Podzim: 

  

září 

říjen 

listopad 

společně sestavit pravidla   

  chování v ŠD 

 - seznámit žáky s řádem ŠD 

 - vést žáky k bezpečnému  

  chování 

 - zvýšit fyzickou zdatnost 

žáků  

 - seznámit žáky s prostředím  

  ŠD, školní jídelny, ZŠ 

 - upevňovat vztahy ke starší  

  generaci 

 - naučit žáky komunikovat  

  formou rozhovoru 

- vytvářet kladný vztah k  

  přírodě 

 - vést žáky k hygienickým  

  návykům a základům  

  stolování 

 - vytvářet kladný vztah k práci  

  na zahradě 

dokáže respektovat pravidla 

 - chová se bezpečně a  

  ohleduplně 

 - zná a respektuje řád ŠD 

 - zná školní prostředí 

 - umí komunikovat 

 - zvládá základy míčových her 

 - zvládá hygienické návyky a  

  základy stolování 

 - chová se fair play 

 - dodržuje pravidla při  

  sportovních hrách 

 - umí pracovat na zahradě 

 - zazpívá písničku 

 - umí se prosadit 

 - rozvíjí kreativitu 

- chápe a dodržuje zásady  

  společenského chování 

 - umí zacházet bezpečně  

  s pracovním náčiním 

- seznamovací hry 

 - psychosociální hry 

 - stolní hry 

 - pohybové hry 

 - míčové hry (hod na koš,  

  florbal, sálová kopaná,  

  přehazovaná, badminton) 

 - komunitní kruh 

 - kreativní hry 

 - výroba dárků a přání pro 

  seniory 

 - vycházky do lesa 

 - pozorování podzimní  

  přírody 

 - výrobky z přírodních  

  materiálů 

 - výtvarná soutěž 

 - kresba, malba podzimní  

  téma 

 - pouštění draků 
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Průřezová 
témata: 

VDO 

OSV 

MKV 

VMEGS 

  - vést žáky k vhodným  

  pracovním návykům 

 - poznat přírodní  

  materiály 

 - předat žákům zásady  

  společenského chování  

  (pozdravit, poděkovat,  

  poprosit, vyřídit vzkaz) 

 - navodit příjemnou    

atmosféru 

   - poznává různé pracovní  

  materiály a náčiní 

 - ví, kde hledat pomoc 

 - hrabání a úklid zahrady ŠD 

 - hudebně pohybové hry 

  

OBDOBÍ CÍLE VÝSTUPY AKTIVITY 

Zima: 

  

prosinec 

leden 

únor 

   

Průřezová 
témata: 

OSV 

VDO 

MKV 

EV 

  

 - navodit přátelskou atmosféru 

 - upevnit tradice 

 - posilovat vztahy založené na  

  důvěře a pocitu vzájemné  

  sounáležitosti 

 - učit žáky vyrábět vánoční  

  přání a dárky 

 - rozvíjet fantazii,  

  představivost a estetické  

  cítění 

 - rozvíjet sociální cítění 

 - rozvíjet morálně-volní  

  vlastnosti a smysl pro fair  

  play 

 - rozvíjet kladný vztah k  

  přírodě 

 - naučit základy práce na PC 

 - rozvíjet smyslové vnímání a  

  prostorové cítění 

 - vnímat obsah čteného textu 

 - rozvíjet logické myšlení 

 - umí zazpívat koledu 

 - dokáže vyrobit vánoční přání 

a  

  dárek 

 - umí dělat radost druhým 

 - zná vánoční tradice 

 - projevuje sociální cítění 

 - pracuje s PC 

 - postaví stavbu ze sněhu 

 - zvládne bezpečné sáňkování  

- pracuje bezpečně s nůžkami a  

  lepidlem 

 - dokáže respektovat  

  individualitu druhých 

 - umí vyjádřit své myšlenky,  

  názory, pocity 

 - nenechá se odradit nezdarem 

 - rozumí přečtenému textu 

 - používá logické myšlení 

 - zvládá písemný projev 

 - mikulášská besídka 

 - těšíme se na Vánoce- 

  vánoční besídka 

 - výroba vánočních přání 

 - výroba dárků a přání 

 - nácvik vánočních koled 

 - beseda 

 - zimní sporty - sáňkování   

 - krmení zvěře (krmelec,  

  krmítko) 

 - pozorování zimní přírody 

 - hry na sněhu (stavby, hod  

  koulí, labyrint) 

 - malba, kresba - zimní  

  tématika 

 - komunitní kruh 

 - sociální hry 

 - výroba masek 

 - maškarní karneval  

  (soutěže pro děti) 

 - hry k rozvoji logického  

  myšlení a znalostí 
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OBDOBÍ CÍLE VÝSTUPY AKTIVITY 

  

 Jaro: 

  

březen  

duben  

květen 

 

Průřezová témata: 

OSV 

VDO 

EV 

VMEGS 

  

 - naučit žáky pojmenovat  

  členy rodiny, pochopit  

  rodinné vztahy 

 - poznávat okolí bydliště a  

  školy 

 - pozorovat proměny  

  přírody na jaře 

 - určovat první jarní květiny 

 - pojmenovat zvířata a  

  jejich mláďata 

 - poznávat velikonoční  

  tradice 

 - rozvíjet fantazii,  

  představivost a estetické 

  cítění 

 - rozvíjet manuální zručnost 

 - naučit žáky třídit odpad a  

  chovat se ohleduplně k    

  životnímu prostředí 

 - vytvářet přátelské vztahy  

  mezi žáky 

  - spolupráce ve skupině 

 - naučit žáky základy  

  sportovních her a jednoduchá  

  pravidla 

 - zná členy své rodiny,  

  bydliště  

- zná rizika komunikace  

  s cizími lidmi  

- orientuje se v okolí  

  bydliště a školy  

- dokáže navázat kontakt  

  s okolním světem  

- chápe proměny přírody na  

  jaře  

- zná velikonoční tradice  

- zvládne vytvořit výrobek  

  s velikonoční tématikou 

 - dokončí započatou práci 

 - umí prezentovat svoji  

  práci 

 - umí hospodařit   

  s materiálem 

 - dokáže udržovat pořádek  

  na pracovním místě i ve  

  svých věcech 

 - raduje se ze své práce 

 - zvládne 

základy  pohybových 

schopností  

 - umí třídit odpad 

 - vycházky do okolí a  

  přírody 

 - komunitní kruh 

 - sociálně  

  psychologické hry 

 - výrobky z různých  

  druhů materiálů a  

  papíru 

 - výtvarná soutěž 

 - výtvarné hry a činnosti 

 - Den Země - úklid  

  okolí a zahrady ŠD,  

  zapojení do akcí ZŠ 

 - ekologické hry 

 - společenské hry 

 - literárně-dramatické  

  činnosti 

 - ekologické hry  

  (spolupráce s 9. třídou) 

 - Den matek - výroba  

  přání, rozhovory o  

  maminkách  

- nácvik jednoduchých her  

  a sportovních dovedností 

 - malba a kresba  

  maminky, jarní témata 

 - práce na zahradě  
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OBDOBÍ CÍLE VÝSTUPY AKTIVITY 

 Léto: 

  

Červen 

  

Průřezová 
témata: 

OSV 

VDO 

EV 

VMEGS 

MKV 

  

 - poznávat dopravní značky a  

  základní pravidla silničního  

  provozu 

 - rozvíjet u žáků 
samostatnost 

 - rozvíjet pohybové  

  schopnosti (obratnost,  

  rychlost, improvizaci,  

  zapojení do kolektivu) 

 - zhodnotit dovednosti žáků 

 - rozvíjet všeobecné znalosti  

  žáků 

 - naučit žáky pečovat o své   

  zdraví 

 - zná některé dopravní  

  značky a pravidla  

  silničního provozu 

 - nenechá se odradit  

  nezdarem 

 - je samostatný 

 - zvládá jednoduché herní  

  dovednosti  

 - zvládá práci ve skupině 

 - přijímá a dodržuje  

  dohodnutá pravidla 

 - rozpozná nevhodné a  

  rizikové chování,  

  uvědomuje si následky 

 - dokáže rozpoznat klady a  

  zápory své osobnosti 

 - zvládá základy  

  zdravovědy a ví, kde  

  hledat pomoc 

 - Den dětí -  

  celodružinové soutěže,  

  program pro děti 

 - hry pro zábavu a  

  uvolnění 

 - výlet 

 - průpravná cvičení a    

  zlepšování pohybových  

  schopností 

 - olympiáda obratnosti 

 - malování dopravních  

  značek 

 - vědomostní kvíz 

 - pohybové a míčové hry 

 - vycházky 

 - komunitní kruh 

 - beseda  
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7 Podmínky pro vzdělávání žáků se 
speciálními potřebami 
          Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich 

znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost.  

 

8 Podmínky pro vzdělávání nadaných 
účastníků 
         Rozvoj mimořádně nadaných žáků je zajištěn vytvářením podmínek k dalšímu rozvíjení jejich 

nadání, a to zabezpečením dostatku studijního materiálu, možností přístupu k internetu, individuální 

prací s žákem či vytvářením podnětného prostředí k rozvoji jejich tvořivosti. 

         Vychovatel pro tyto žáky připravuje práci, která odpovídá úrovni jejich dovedností a dále rozvíjí 

jejich nadání. Individuální přístup k těmto žákům konzultuje s třídními učiteli, případně s výchovnou 

poradkyní ve škole. Nedílnou součástí práce s těmito žáky jsou konzultace přímo s rodiči, kteří své děti 

znají nejlépe. 

 

9 Podmínky přijímání uchazečů a 
podmínky průběhu a ukončování 
vzdělávání v ŠD 

Podmínky blíže specifikuje:  

 Směrnice pro organizační řád školy ve školní družině  

 Směrnice pro vybírání poplatků 

 Řád školní družiny  

 Vnitřní řád školní družiny  
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       Řády jsou aktualizovány pravidelně na začátku školního roku, směrnice pouze tehdy, pokud dochází 

ke změnám požadovaným zřizovatelem školského zařízení. 

       Do ŠD jsou přijímáni žáci na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky. Přihláška je platným 

dokumentem školského zařízení. Osobní data žáků se zapisují do školní matriky a školní dokumentace 

vedené podle školského zákona.  

Po přijetí se na žáky vztahují veškerá práva a povinnosti účastníka zájmového vzdělávání v naší ŠD. 

 

10 Materiální podmínky 
       Družinové třídy jsou rozděleny na část pracovní a herní. Pracovní část má snadno čistitelnou 

podlahovou krytinu a umyvadlo. Herní část je vybavena vyhovujícím nábytkem a hracím kobercem. 

V 1. oddělení školní družiny je počítač, CD přehrávač, DVD přehrávač a televize. K vybavení dále patří 

společenské hry, stavebnice, dětské knihy a časopisy, sportovní náčiní, potřeby pro výtvarné, hudební a 

pracovní činnosti. Šatny a WC jsou umístěny na chodbě. Po dohodě s vedením školy je možno využívat 

všechny prostory i učebny školy podle vlastní potřeby. Pitný režim je denně zajištěn ve spolupráci se 

školní kuchyní. K pohybovým aktivitám je možno využívat celoročně k budově přilehlou školní 

zahradu, dále zrenovovanou tělocvičnu, která je v sousední historické budově tzv. Sýpce. Vybavení 

hračkami, pomůckami a materiály je průběžně obměňováno a doplňováno vychovatelkou, a to po 

dohodě s vedením školy. 

Prostředí školní družiny je bezpečné, odpovídající hygienickým normám. Respektuje estetická 

kritéria. Výzdoba je mobilní, účastní se na ní žáci školní družiny a poskytuje rodičům obraz o práci 

jejich dětí ve školní družině. Žáci jsou vedeni k šetrnému zacházení s vybavením školní družiny. 

 

11 Personální podmínky 
            Provoz ve školní družině zajišťují tři plně kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. 
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12 Ekonomické podmínky 
            Poplatek za ŠD je stanovován každoročně dle nákladů předchozího roku. Platba je 

uskutečňována pololetně. Výši úplaty stanoví ředitel školy. 

 

13 Bezpečnost a ochrana zdraví 
           Žáci se řídí vnitřním řádem školy, vnitřním řádem školní družiny, také řády jednotlivých učeben 

a pracoven, pokud činnost probíhá v nich.  

           S jednotlivými řády jsou žáci seznámeni na začátku každého školního roku. Pravidla bezpečnosti 

práce vychovatelé připomínají vždy před započetím činnosti i kdykoliv v jejím průběhu, pokud to 

situace vyžaduje. Opakovaně jsou žáci seznamováni s jednotlivými řády, pokud hrozí, že by mohlo dojít 

k porušení, případně ohrožení zdraví žáků.  

           Všichni pracovníci mají vždy na zřeteli, že bezpečné pracovní prostředí je zárukou předcházení 

úrazům žáků. 

 

14 Psychosociální podmínky 
            Ve školní družině je vytvářeno pohodové a příznivé sociální klima, ve vzájemné komunikaci 

panuje otevřenost a partnerství. Žáci jsou vedeni ke vzájemné úctě a toleranci, k empatii, spolupráci a 

pomoci druhému. Při všech činnostech jsou respektovány potřeby jedince a uskutečňují se na základě 

zájmu a dobrovolnosti žáků. Všichni pracovníci vytvářejí příjemné a podnětné prostředí, vystupují 

kultivovaně, dbají na dodržování kamarádských vztahů a rovných podmínek pro všechny žáky. Volí 

takovou činnost, která je zajímá a ve které mohou být úspěšní. U žáků vytváříme pocit uspokojení, 

úspěšnosti a rozvíjíme kladné city.  Pravidla pro chování žáků jsou dána vnitřním řádem ŠD a řády 

jednotlivých učeben. 
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15 Organizace chodu ŠD 
Školní družina je v provozu denně: od 6:15 do 7:10 hodin ráno 

 od 11:00 do 16:00 hodin odpoledne 

 

16 Spolupráce s rodiči 
            Rodiče obdrží každý rok Řád školní družiny a Vnitřní řád školní družiny. O všech akcích a 

činnostech ŠD jsou informováni v průběhu školního roku. 

     Své návrhy, připomínky či dotazy mohou řešit s příslušnými pracovníky školy. Rovněž vychovatelé 

podle potřeby mluví denně s rodiči. 

 

17 Průřezová témata 
Osobnostní a sociální výchova - OSV  

Osobnostní rozvoj: 

cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění, cvičení dovedností zapamatování, 

řešení problémů; dovednosti pro učení - smysluplné trávení volného času, možnost výběru 

podle svého zájmu, možnost volby 

  

poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině, co o sobě vím já a co si o mně myslí druzí, já 

a mé chování, temperament, postoje, hodnoty, moje učení, moje vztahy k druhým lidem, 

chápání vztahů mezi lidmi, porozumění ostatním, zásady lidského soužití, umění jako 

prostředek komunikace, rozvoj vztahů mezi žáky, rozvoj komunikačních dovedností, 

uvědomění si hodnot růzností lidí a kultur, mravy, etika, spolupráce 
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odpovědnost za své chování, sebekontrola, sebeovládání, vybírat bezpečná místa pro hry, 

neničit hračky a hry, organizace vlastního času, dokončovat započatou práci, vnímat 

nespravedlnost, agresivitu, šikanu, dokázat se bránit, dokázat se prosadit, podřídit, přijmout 

kompromis, respektovat jiné 

  

výchova ke zdravému životnímu stylu (správné stravovací návyky, pitný režim, hygienické 

návyky, odpovědnost za pořádek a za svoje věci), odpovědnost za svou osobu a své zdraví, 

rozpoznat nebezpečí, dobrá organizace času, zvládat stresové situace, předcházet stresu, hledat 

pomoc při potížích, formulovat těžkosti a společně hledat řešení, vyrovnávat se s nedostatky a 

neúspěchy, hledat způsob nápravy, řešit životní situace (nemám si s kým hrát, nemám 

kamarády, nechtějí mě do družstva) 

  

pružnost nápadů, originalita, schopnost vidět věci jinak, rozvoj citů, tvořivosti v mezilidských 

vztazích, tvořivé hry, příležitosti při hraní, nechat žáky organizovat různé činnosti, realizovat 

se při výzdobě ŠD plánovat činnosti ve ŠD 

  

Sociální rozvoj: 

vzájemné poznávání žáků, podobnost a odlišnost lidí, rozdíly v myšlení a jednání, zachovávat 

klid a rozvahu, nezmatkovat 

  

poznávání lidí, formování životních postojů; úcta, porozumění, tolerance, schopnost a ochota 

pomoci, prevence sociálně patologických jevů (drogy, alkohol, kouření, delikvence, virtuální 

drogy, šikanování, vandalismus, násilné chování, rasismus), podobnost a odlišnost lidí, vztahy 

a naše ŠD 
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posilování komunikačních dovedností, řeč těla, zvuků a slov - kultivace slovního i 

mimoslovního projevu, rozvíjení slovní zásoby, správná výslovnost, schopnost vyjádřit se, 

požádat o pomoc, o radu, schopnost formulovat myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, 

komunikovat bez ostychu s vrstevníky i dospělými, vést dialog, pravda a lež, schopnost 

naslouchat, pozdrav, prosba, poděkování, omluva, vysvětlování, žádost, … 

  

dovednost odstoupit od vlastního nápadu a podřídit se, rozvíjet cizí myšlenku, pozitivní 

myšlení, kladné řešení konfliktů, zvládnutí soutěžení, prohry, konkurence 

 Morální rozvoj: 

různé typy problémů a sociálních rolí a jejich řešení; důvěryhodnost, pravdomluvnost a morální 

kvality, objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování, získávat potřebné 

vědomosti, dovednosti a postoje 

 umět hodnotit chování své i ostatních, neočekávat protislužbu, respektovat druhé, 

být  spravedlivý, odpovědný, spolehlivý 

 

Výchova demokratického občana – VDO 

rodina, škola, školní družina, obec, stát; principy demokracie, příbuzenské vztahy, vztahy mezi 

dětmi, soužití, pravidla slušného chování; pochopit význam pravidel, řádu, práv, rozvoj 

kritického myšlení, disciplinovanosti a sebekritiky 

  

základní lidská práva a práva dítěte, oslovování křestním jménem mezi dětmi, komunikace a 

spolupráce; respektování kulturních i jiných odlišností, občanské postoje a chování ve 

společnosti, základní společenská pravidla, práva a povinnosti občana v demokratické 

společnosti 
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demokratické rozhodování mezi dětmi, možnost volby 

 plánovat, organizovat, řídit a hodnotit; odhadovat rizika svých nápadů, odpovědnost, uvědomit 

si svá práva a práva druhých, spravedlnost, řád, morálka 

 

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech - VMEGS 

 rodinné příběhy, regionální pověsti a báje, zážitky a zkušenosti z jiných zemí, život dětí v cizích 

zemích, naši sousedé, překonávání stereotypů a předsudků, vážit si kulturního a historického 

dědictví, uznávání tradičních evropských hodnot, respektování národní identity 

  

naše vlast a Evropa, Evropa a svět, státní a evropské symboly - seznamovat se s životem a 

zajímavostmi jiných zemí; zážitky z cest do zahraničí, vyprávění z dovolené, vnímání 

historických událostí, které ovlivnily Evropu a svět 

  

Evropská unie a řešení problémů dětí a mládeže 

  

Multikulturní výchova  - MKV 

 jedinečnost každého člověka, člověk jako součást etnika, respektování zvláštností různých 

etnik (ve škole, v obci, ve státě) 

  

spolupráce, tolerance, solidarita, slušné chování bez ohledu na kulturní, sociální, náboženskou, 

zájmovou nebo generační příslušnost - stmelování kolektivu třídy 
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rovnocennost všech etnických skupin a kultur, postavení národnostních menšin, odlišné 

myšlení a vnímání světa 

  

specifické rysy jazyků, jejich rovnocennost a vzájemné obohacování, potřeba ovládat cizí jazyk 

jako nástroj dorozumění a celoživotního vzdělávání 

  

odstranění diskriminace a předsudků, lidská práva; rozvoj smyslu pro solidaritu, spravedlnost 

a toleranci, kladný vztah k menšinám 

 

Environmentální výchova - ENV 

využívání přírody relaxaci, ke hrám a ke sportování, poznávání přírody a její ochrana, les, pole, 

vodní zdroje, moře a tropický deštný prales, lidské sídlo - město - vesnice, kulturní krajina 

  

voda, ovzduší a půda, ochrana a co můžeme udělat my (pitná voda, ohrožování ovzduší a 

klimatické změny, zemědělství - zdroj výživy), ochrana biologických druhů, šetření energiemi, 

surovinové a energetické přírodní zdroje 

  

životní prostředí a zemědělství, doprava, životní prostředí a průmysl, odpady a hospodaření 

s odpady, ochrana přírody a kulturních památek, změny v krajině, Den Země 

  

naše obec, změny v přírodě, ochrana přírodních zdrojů, odpady, kultura; náš životní styl, 

aktuální ekologický problém a jeho řešení, prostředí a zdraví, nerovnoměrnost života na Zemi 
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Mediální výchova - MEDV 

pěstování kritického přístupu k reklamě, nenechat se ovlivnit; hledání základního obsahu v 

textu, zprávě 

  

různé typy sdělení, rozdíl mezi reklamou a pravdivou zprávou, mediálním sdělením a realitou 

  

rozdílné zprávy, texty pro děti, dospívající a dospělé; zprávy pro různé časopisy a noviny 

  

 rozvoj schopnosti mít a vyjádřit svůj názor, nenechat se ovlivňovat 

  

 vliv médií na život a chování člověka i společnosti, role filmu, televize v životě jednotlivce, 

rodiny, společnosti 

 

18 Klíčové kompetence 
            Dosahujeme těchto klíčových kompetencí, jež mají žákům pomáhat při získávání všeobecného 

vzdělávání. Úroveň klíčových kompetencí získaných na základní škole není konečná, ale tvoří základ 

pro další celoživotní učení a orientaci v každodenním praktickém životě. 

  

Kompetence k trávení volného 

času 

Zahrnují soubor dovedností a schopností smysluplného a 

vzhledem k danému věku vhodného trávení volného času 

Kompetence k učení Obohacují žáka o vědomosti a dovednosti v oblasti zájmu a nemusí 

přímo souviset se školní výukou 

Kompetence k řešení problémů Učí žáka poradit si v nastalé situaci a hledat správné řešení 
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Kompetence komunikativní Vedou žáky ke vhodnému přístupu a komunikaci v jiném než 

třídním kolektivu 

Kompetence sociální a 

personální 

Umožňují žákům navazování mimotřídních vztahů a přátelství na 

základě specifického zájmu, umožňují žákům prosadit se v oblasti 

zájmu 

Kompetence občanské Umožňují žákům naučit se jednat s ostatními žáky bez rozdílu 

pohlaví a věku 

Kompetence pracovní Vytvářejí správné pracovní návyky a rozvíjejí schopnost dokončit 

započaté dílo 

 

18. 1. Plnění klíčových kompetencí 

Kompetence k trávení volného času 

rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času 

umožňuje aktivně rozvíjet dětské zájmy a záliby 

učí vhodnému způsobu relaxace 

rozvíjí talent dětí 

vede k pocitu seberealizace a úspěchu 

zvyšuje zdravé sebevědomí 

 Postup:            nabídka rozmanitých vhodných zájmových činností 

                        respektování a vhodné usměrňování zájmu dětí 

                        společné plánování zájmové činnosti 
  
 

Kompetence k učení  

žáci vybírají a využívají vhodné způsoby, metody a strategie při řešení daného úkolu 

třídí a následně využívají dostupné informace 

poznávají smysl a cíl, učí se schopnosti plánování a organizace 

učí se experimentovat a porovnávat získané výsledky 

učí se vybírat vhodné způsoby a strategie při řešení daného problému 
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vytvářet schopnost uvádět věci do souvislosti, kriticky posuzovat výsledky a vyvozovat z nich 

závěry pro využití v budoucnosti 
  

Postup:      vedení žáků k ověřování výsledků 

postupné zpracovávání a vyhodnocování informací 

zjednodušování a aplikace přírodních zákonitostí 

rozumové poznání přírodních zákonitostí a jejich zařazování do systému 

zadávání úkolů, při kterých žáci vyhledávají a kombinují informace 

respektování zájmu na základě dobrovolnosti 

  

Kompetence k řešení problémů 

 žáci jsou schopni rozpoznat a pochopit problém 

umí vyhledat vhodné informace a využívají získaných vědomostí a zkušeností 

snaží se objevovat různé varianty řešení problému 

využívají k hledání různých variant řešení získaných vědomostí a zkušeností 

snaží se na základě vlastního úsudku a zkušeností plánovat a řešit daný problémový úkol 

učí se aplikovat osvědčené postupy do praxe 

učí se promyslet a naplánovat řešení problému, nenechat se odradit dílčím nezdarem a 

pokračovat až ke zdárnému řešení 

snaží se na základě vlastního úsudku a zkušenosti i pod stresovou zátěží plánovat a řešit daný 

problémový úkol 

při řešení problému se neostýchají požádat o pomoc kamaráda, dospělého nebo vychovatelku 
  

Postup:     kladení vhodných otázek 

  umožnění volného přístupu k informačním zdrojům 

           vytváření vhodného a podnětného prostředí v oddělení ŠD 
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Kompetence komunikativní 

žáci komunikují na odpovídající úrovni kultivovaným ústním projevem 

umí naslouchat promluvám druhých lidí a vhodně na ně reagovat 

formulují své myšlenky v logickém sledu 

učí se porozumět různým typům textu, záznamů a obrazových materiálů 

učí se tvořivě využívat informační a komunikační prostředky a reagovat na ně 

 učí se reagovat vhodně, správně argumentovat a obhájit svůj názor 

učí se výstižně formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory 

učí se zodpovědně se rozhodovat v dané situaci a podle dané situace  

Postup: vedení žáků k výstižnému souvislému projevu 

 vytváření příležitostí pro komunikaci mezi žáky 

 vedení žáků k aktivitám, které mohou být vykonávány individuálně, ve dvojicích, ve   

skupinách i v kolektivu 

 nastalé situace a konflikty žáci řeší hned, spravedlivě a s ohledem na povahu a věk 

 vytvářet otevřené a přátelské prostředí 

  

Kompetence sociální a personální 

žáci spolupracují ve skupině 

podílejí se na vytváření příjemné atmosféry, podporují důvěru a sebedůvěru 

učí se utváření dobrých mezilidských vztahů 

jsou schopni sebekontroly, ovládání a řízení svého chování 

učí se respektu k druhým lidem 

učí se schopnosti čerpat zkušenosti ostatních 

učí se schopnosti diskutovat ve skupině 

vytvářejí si pozitivní představu o sobě i druhých  

Postup:     hodnocení žáků způsobem, který jim umožňuje vnímat vlastní pokrok 

                 vedení žáků k tomu, aby na základě jasných kritérií hodnotili své činnosti 

                 podněcování žáků k argumentaci 

          utváření příjemné a otevřené atmosféry v kolektivu ŠD 
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Kompetence občanské 

žáci si vytvářejí představu o sobě 

respektují ostatní, jejich názory a představy 

učí se respektovat přesvědčení druhých lidí 

učí se vcítit se do situace ostatních a snaží se je pochopit 

umí se správně a zodpovědně rozhodnout podle dané situace 

nebojí se upozornit na patologické jevy v kolektivu i ve společnosti 

 Postup:     vedení žáků k prezentaci jejich myšlenek a názorů 

            vedení žáků k diskuzi 

            vedení žáků ke vzájemnému naslouchání si 

            vedení žáků k ohleduplnému jednání a chování 

Kompetence pracovní 

 žáci jsou schopni efektivně organizovat svou práci 

využívají znalostí a zkušeností v běžném životě 

umí pracovat s odbornou literaturou, encyklopediemi i internetovými vyhledávači 

zdokonalují si získané pracovní návyky a tím zlepšují výsledky své práce 

zdokonalují si grafický projev 

učí se pracovat s drobnými nástroji používanými v domácnosti 
  

Postup:     napomáhání na cestě ke správnému řešení 

           zohledňování rozdílů ve znalostech, dovednostech a pracovním tempu 

            umožňování práce s odbornou literaturou, encyklopediemi a internetem 

            vytváření příležitostí k aplikacím v modelových situacích  
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18. 2. Metody a formy práce ŠD pro rozvoj klíčových kompetencí žáků 
 
  
 komunitní kruh 

 výklad, vyprávění 

 skupinová práce 

doplňování textů 

názorná ukázka 

vědomostní soutěže 

poznávání rostlin, živočichů a přírodnin 

hry: pohybové, konstruktivní, stolní, společenské, tvořivé, námětové, didaktické 

pohybové aktivity 

 relaxace 

práce s informacemi 

 diskuze 

dramatizace, beseda, rozhovor 

kvízy, křížovky, doplňovačky, rébusy 

spolupráce s rodiči a veřejností 

praktické dovednosti 

multimediální výchova 

sportovní soutěže 

charitativní práce 

vědomostní testy 

vycházky 

plnění projektů 

ruční práce 

ankety, dotazníky 

environmentální výchova 

evaluační metody 
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19 Evaluace v ŠD 
            Evaluace má pro práci ve školní družině velký význam. Činnost ŠD je založena na dobrovolnosti 

a zájmu žáků, je tedy třeba neustále hodnotit a oceňovat jejich dobrou práci. Při pocitu úspěchu a zdaru 

se zvyšuje i zájem žáků o činnost ve školní družině. Evaluace je prováděna při všech činnostech. Žáci 

jsou chváleni a povzbuzováni i za dílčí úspěchy, což zvyšuje jejich zájem o činnost a zlepšuje výsledky 

práce. Hodnocení provádějí vychovatelky i sami žáci. Jsou vedeni k tomu, aby na své práci, výsledcích, 

výrobcích hledali zejména klady a ne nedostatky. Hodnocení výsledků probíhá vzhledem k jednotlivci, 

skupině, oddělení ŠD i celé školní družině. Pokud žáci hodnotí dílčí úspěchy, svoje i druhých, jsou 

vedeni k tomu, aby dokázali spíše poradit, než kritizovat. Zároveň jsou vedeni k tomu, aby dokázali 

upozornit spolužáka na špatné či nevhodné jednání a chování přiměřeným a vhodným způsobem. 

Vychovatelé při hodnocení nesrážejí sebevědomí žáka, hodnotí především postup a snahu s ohledem na 

možnosti dítěte před konečným výsledkem. Vytváří možnost příznivého klimatu, jsou schopni 

empaticky reagovat na projevy, obavy nebo problémy dětí. Operativně mění plánovanou činnost podle 

momentálního stavu žáků nebo jiných vnějších okolností. Při evaluaci se řídíme heslem: Chválit, chválit 

a zase chválit. Kladné hodnocení zvyšuje zdravé sebevědomí a zájem o činnost, které ve svém důsledku 

vedou k tomu, že se žák neustále zlepšuje. 

 Formy realizace 

 ústní pochvala vychovatelem přímo žákovi 
 ústní pochvala vychovatelem před ostatními žáky 

ústní pochvala vychovatelem před žáky z oddělení ŠD 

ústní pochvala vychovatelem před žáky z celé ŠD 

pochvala před rodiči 

pochvala třídní učitelce 

umístění prací žáků na nástěnce 

výstavky prací žáků 

výzdoba ŠD, výzdoba školy 

 účast na soutěžích 

příležitostné akce 

výsledkové listiny 

diplomy a čestná uznání 

drobné ceny 


