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1.  Identifikační údaje 

 

Název školy:   Základní škola a mateřská škola Městečko Trnávka,                      

okres Svitavy 

Druh organizace:  Příspěvková organizace 

Adresa :   569 41  Městečko Trnávka 103 

Zřizovatel:   Obec Městečko Trnávka 

Ředitel školy:   Mgr. Jolana Sejbalová, tel. 461 329 122, mobil 736 629 814 

Vychovatelky ŠD:                  Marta Slechanová, tel.  461 329 622, mobil 731 257 524 

  Petra Kroupová, DiS, tel.  461 329 622, mobil 731 257 524 

E- mail:   zs.mtrnavka@mtr.cz 

web stránky:   www.zsmtrnavka.cz 

Počet oddělení:  2 oddělení, maximální kapacita 50 žáků  

 

2.  Školní družina  

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

výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji 

odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, 

odpočinku a rekreace žáků. 

Školním vzdělávacím programem usilujeme o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči 

negativním vlivům, která bude znát svou cenu a najde své místo v zdravé sociální skupině.  

 

3. Cíle vzdělávání 
• Podněcovat žáky k získávání různých dovedností a návyků vhodných pro život, vést 

žáky k zamyšlení se nad mravními a duchovními hodnotami. 

• Hrami a zájmovou činností prohlubovat klíčové kompetence, procvičovat učivo, 

motivovat žáky k získávání nových poznatků, analyzovat je a dávat do souvislostí, v 

didaktických hrách upevňovat znalosti z vyučování.   

• Prohlubovat u dětí samostatnost, citlivost a ohleduplnost, uvědomovat si práva a 

povinnosti svoje i druhých, osvojovat si pravidla společenského chování.   

• Vést žáky ke společnému řešení problémů, k respektování jiného názoru a ke schopnosti 

pracovat jako člen týmu.  

• Rozvíjet empatii, schopnost komunikovat.  

• Vést k vytrvalosti a odpovědnosti za své chování.  

• Získávat základní povědomí o rozmanitostech náboženství, národů, kulturních zvyklostí 

a etnika.  

• Seznamovat žáky s lidovými tradicemi, se zvyky a obyčeji, vytvářet citový vztah ke 

svému bydlišti a kraji, prohlubovat zeměpisnou orientaci, vést žáky k rozhovorům o dění 

ve světe.  

• Vést žáky k respektování prostředí, ve kterém žijí – společenské i přírodní, pěstovat 

zdravý životní styl, vytvářet kladný vztah ke sportování.  

• Osvojovat a upevňovat vědomosti a návyky v oblasti hygieny, ochrany zdraví, 

předcházení nemocem, úrazům.  

• Učit žáky pravidlům společenského chování a v denním životě je využívat.  
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 4 

• Plnohodnotnou a promyšlenou činností ve školní družině podchytit zájmy žáků a 

přispívat tak k prevenci sociálně patologických jevů.  

• Umožňovat dětem aktivně i klidově odpočívat a pomocí didaktických her se připravovat 

na vyučování.   

 

4. Formy vzdělávání 

 

I. Pravidelné činnosti  

a) pracovně-technické činnosti  

b) společensko-vědní činnosti 

c) esteticko-výchovné (výtvarné, hudební, literárně dramatické činnosti)  

d) přírodovědné činnosti 

e) dopravní činnosti 

f) sportovní činnosti, pobyty venku,  

 

II. Spontánní aktivity 

 a) pobyty venku – v rámci oddělení  

b) spontánní hry – v rámci oddělení  

c) spontánní činnosti ranní a koncové družiny  

d) rekreační činnosti – spontánní nebo řízené   

Při těchto činnostech vychovatelka zajišťuje především bezpečnost dětí.  

  

III.  Odpočinkové činnosti  

a) klidové činnosti – společná četba, rozhovory o dětských zážitcích, vyprávění, skládání 

puzzle, společenské hry, sledování pohádek a filmů pro žáky  

b) rekreační činnosti - hry v tělocvičně, nebo venku  

  

IV. Příprava na vyučování  

a) didaktické hry, křížovky, doplňovačky 

b) vypracovávání úkolů – individuálně dle požadavku rodičů  

c) individuální procvičování učiva – na základě domluvy vychovatelky s třídním učitelem  

  

V. Příležitostné akce  

a) besedy, návštěvy  

b) výstavy prací dětí 

 c) návštěvy kulturních akcí  

d) společné akce ŠD  

e) spolupráce s místními institucemi a organizacemi (např. SDH, MÚ, MŠ, knihovna, Trnka) 

g) propagace školy - zápis dětí do 1. třídy, vánoční besídka pro veřejnost spojená 

s jarmarkem, informace o činnosti v obecním zpravodaji a na webu školy 

  

5. Obsah a časový plán vzdělávání 
 

ŠVP pro ŠD je sestaven tak, že obsahuje program činností na jeden školní rok. Lze ho 

operativně měnit, kreativně reagovat na změny podmínek ŠD, přesouvat bloky během celé 

docházky žáků do ŠD. 
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PODZIM  
Tématický okruh Formulace činnosti a její stručný obsah 

 

1. Místo, kde žijeme 
Domov                    

     

Představujeme svoje rodiče a jejich povolání 

Vyprávíme si o prázdninových zážitcích s rodiči, 

prohlížíme fotografie, malujeme obrázky, 

mapujeme, kde jsme strávili prázdniny.  

Stavíme náš dům, stavíme naši vesnici           

Stavíme domečky z přírodnin. 

Škola Seznamujeme se s budovou školy, jejím okolím a 

pracovníky školy. 

Poznáváme historii naší školy. 

Obec Hrajeme si na průvodce, na vycházkách hledáme 

důležitá místa v obci. 

Kreslíme mapu a plánek obce. 

Zmapujeme všechny podniky v obci. 

 

2. Lidé kolem nás 
Rodina Seznamujeme se s členy naší rodiny, malujeme 

portréty, přinášíme fotografie a děláme výstavky.  

Etika Osvojujeme si základní pravidla při seznamování, 

pozdravu, oslovování, podání ruky a tykání 

Kamarádi Poznáváme se navzájem, pomocí sociálně-

psychologických her, malujeme se navzájem a 

besedujeme o kamarádství. 

V kalendáři zapíšeme svátky a narozeniny svých 

příbuzných a kamarádů. 

Naše republika Putujeme za pohárem poznání po českých krajích, 

Hledáme na internetu zajímavá místa naší 

republiky. 

Zpíváme písně z různých krajů. 

Lidé jiných zemí Poznáváme jiné země a národy,  

Čteme si pohádky z evropských zemí, vaříme jídla 

z národních kuchyní. 

Hledáme na internetu zajímavosti a hrajeme si hry 

z různých koutů Evropy. 

Svátky, tradice Povídáme si o tradicích u nás a v jiných zemí. 

Na dušičky navštívíme místní hřbitov a povídáme 

si o životě a smrti. 

Vyrábíme strašidla z dýní a jiných přírodnin, 

slavíme Halloween, připravujeme si strašidelné 

masky. 

 

3. Lidé a čas 

Režim dne Seznamujeme se s denním režimem, učíme se 

rozlišovat povinnost a zábavu. 

Povídáme si o čase, odhadujeme a měříme čas,  
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Jak využíváme volný čas doma, povídáme si o 

vhodném čase na odpočinek, vytvoříme si svůj 

režim dne.  

Jak se mění lidé Jak rosteme od narození až po současnost. 

Besedujeme o tom, co může člověk v jednotlivých 

obdobích života zažít a naučit se. 

Putování časem 

aneb zrychlený rok 

Představujeme podzim: září, říjen, listopad (počasí, 

změny v přírodě). 

Drakiáda – výroba a pouštění draků. 

Řemesla Učíme se zapomenutá řemesla - barvení látek 

rostlinami, batika. 

 

4. Člověk a příroda 

Vycházky za 

houbami 

Učíme se poznávat a určovat houby pomocí 

internetu.  

Poznáváme, sbíráme, rozdělujeme, zkoumáme, 

vystavujeme houby ve školní družině. 

Barevný les Hrajeme si na stromy, poznáváme stromy podle 

listů, plodů, jehličí. 

Sbíráme barevné listy, ostatní přírodniny, sušíme je 

a vytváříme výtvarné koláže a frotáže. 

Vyrábíme zvířata z přírodnin a výrobky 

vystavujeme. 

Ovocné stromy Na vycházkách se učíme rozlišovat ovocné stromy 

a jejich plody.  

Určujeme neznámé odrůdy jablek podle internetu, 

vyhlašujeme soutěž jablko družiny. 

Výtvarné kreace na téma ovoce. 

Sklizňové práce Zjišťujeme, co se pěstuje v místním ZD, a jakými 

stroji se sklízí plodiny - vycházka na pole. 

 

5. Člověk a jeho zdraví 
Já a moje tělo Zábavné měření – zjišťujeme, kolik měříme a 

vážíme, zapisujeme a srovnáváme jednotlivé údaje. 

Vyrábíme si postavu a dokreslujeme jednotlivé 

orgány. 

Hrajeme kvízovou hru „Mé tělo a co o něm vím“. 

Čistota půl zdraví Osvojujeme si základní pravidla denní hygieny. 

Vyprávíme si o otužování a zdravém životním 

stylu. 

Osvojujeme správné oblékání v určitém ročním 

období. 

Sportem ku zdraví Hrajeme florbal, fotbal, vybíjenou, rybičky,……, 

soutěžíme 
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ZIMA 

1. Místo, kde žijeme 
Domov Vyprávíme si, jak trávíme vánoční čas v rodině. 

Vyrábíme dárky pro své nejbližší. 

Jak se připravujeme na zimu dnes, a jak se 

připravovali naše babičky. 

Škola Zdobíme školní družinu,  

Připravujeme se na vánoční besídku. 

Vyrábíme dárky pro naše nejbližší 

Obec Seznamujeme se s obecním úřadem, prohlížíme si 

obřadní síň, a seznamujeme se s různými obřady. 

Povídáme si co je to matrika 

Navštěvujeme obecní knihovnu. 

 

2. Lidé kolem nás 
Rodina Povídáme si o našich prarodičích 

Připravujeme se na vystoupení pro důchodce  

Etika Probíráme zábavnou formou základní pravidla 

společenského chování,  

Učíme se správně omluvit, plníme sliby,  

Kamarádi Kreslíme portréty našich vrstevníků  

Sestavujeme „Pravidla soužití“. 

Naše republika Navštívíme pěšky okolní kopce a nejznámější české 

hory  pomocí internetu. 

Lidé jiných zemí Letem světem internetem – letíme do Severní a 

Jižní Ameriky, poznáváme, kdo všechno v Americe 

žije a jak se umí bavit. 

Čteme si pohádky, knihy o Indiánech a Eskymácích 

Svátky, tradice Seznamujeme se zapomenutými lidovými 

tradicemi, českými strašidly Luciemi,  

Uspořádáme čertovský večírek s mikulášskou 

nadílkou, připravujeme si masky, písničky a 

básničky. 

Připravujeme se na adventní čas, vyrábíme 

adventní kalendář, věnec, zapalujeme svíčky a 

povídáme si o adventním čase. 

Povídáme si o vánočních zvycích, pečeme cukroví, 

zdobíme perníčky, zdobíme vánoční stromek a 

seznamujeme se s vánocemi v jiných zemích. 

 

3. Lidé a čas 
Jak se mění 

budovy, věci, obec 

Pravidelně navštěvujeme výstavu pohlednic a 

fotografií na téma, jak se měnila naše obec. 

Besedujeme s místním kronikářem, čteme 

v kronice. 

Historie naší obce Navštívíme historické objekty v naší obci a okolí. 

Čteme pověsti z Malé Hané. 

Seznámíme se s historickými událostmi naší obce a 

okolí a navštívíme místa s nimi spojená. 



 8 

Putování časem 

aneb zrychlený rok 

Představujeme zimu – prosinec, leden, únor – 

počasí, změny v přírodě, zimní zábava. 

Tři králové – zazpíváme a zahrajeme si na tři krále. 

Valentýn – výroba originálního přáníčka se svým 

veršem. 

Řemesla Učíme se netradiční řemesla - vyrábíme jednoduché 

ozdoby. 

 

4. Člověk a příroda 

Stromy V  lese zjišťujeme, co se ještě můžeme dozvědět o 

stromech: odpočinek stromů, věk stromů, tajemství 

kmene stromů, měření stromů. 

Orientační závod v terénu: urči svůj strom. 

Pomáháme přežít 

zimu 

Staráme se o ptactvo v zimě, vyrábíme krmítka pro 

ptáky a pravidelně je krmíme. 

Povídáme si o ptácích, kteří odlétli a kteří u nás 

přezimují. 

Učíme se poznávat zvěř, mapujeme výskyt zvířat u 

nás v lese. 

Vystavujeme obrázky zvířat a jejich fotografie. 

Chodíme do lesa pozorovat zimní přírodu. 

Učíme se číst stopy ve sněhu a určovat komu patří. 

 

5. Člověk a jeho zdraví 
Zdravá výživa Osvojujeme si základní pravidla při stolování. 

Besedujeme o vhodných a nevhodných potravinách 

pro žáky. 

Kreslíme, modelujeme, děláme koláž různých 

druhů potravin. 

Připravíme si různé druhy pokrmů a cukroví ve 

cvičné kuchyni. 

Sportem ku zdraví 

 

Hrajeme turnaj ve vybíjené  

Zúčastníme se sáňkařských a lyžařských závodů, 

Navštívíme zimní stadion, kde si zabruslíme . 

 

 

JARO 
1. Místo kde žijeme 

Domov Domácí mazlíčci - představujeme své domácí 

mazlíčky a jak se o ně staráme. 

Vyrábíme postavičky domácích mazlíčků z  

plastelíny, čteme si pohádku O pejskovi a kočičce, 

a o jiných zvířátkách. 

Domácí zvířata – vypravujeme si, jaký význam pro 

náš mají dnes a jaký měli dříve. 

Škola Připravujeme se na velikonoční dílny. 

Vyrábíme pomlázky 

Seznamujeme se s kamarády z mateřské školky. 
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Obec Aktivně se seznamujeme s posláním a účelem 

institucí a služeb v obci – pošta, knihovna, lékárna, 

obchod, … 

Hrajeme si na prodavače, obchodníky, pošťáky, 

Kreslíme, čím bychom chtěli být. 

 

2. Lidé kolem nás 
Rodina Povídáme si o příbuzenských vztazích v rodině. 

Pokoušíme se sestavit rodokmen naší rodiny. 

Etika Besedujeme o tom, jak se chovat v dopravních 

prostředcích, na ulicích, v obchodě…, připravujeme 

si různé situace a zkoušíme je řešit. 

Povídáme si o chování a vhodném oblékaní při 

návštěvě divadla, koncertu, kina, sportovní akce,… 

Kamarádi Uvědomujeme si, jak jsou znevýhodněni naši 

postižení kamarádi, představujeme si jejich pocity a 

zkoušíme, jak to mají těžké, a jak jim máme 

pomáhat. 

Naše republika Poznáváme na internetu jednotlivé kraje a 

v každém kraji se pokusíme najít něco zajímavého. 

Lidé jiných zemí Přeletíme oceán do Afriky a Austrálie, seznámíme 

se s obyvateli, krajinou a zvířaty. 

Svátky, tradice Vítáme jaro vynášením Moreny a seznamujeme se 

s velikonočními a místními jarními zvyky. 

 

3. Lidé a čas 

Historie naší země Jak se žilo v pravěku – navštívíme knihovnu, čteme 

knihu Lovci mamutů. 

Jak se žilo ve středověku – poznáváme české 

panovníky,  

Hrajeme hru hádej, kdo jsem. 

Povídáme si o našich hradech a zámcích,  

Hrajeme bojovou hru o dobytí hradu Cimburk. 

Putování časem 

aneb zrychlený rok 

Představujeme jaro – březen, duben, květen – 

počasí, změny v přírodě. 

Březen – měsíc knihy 

Čarodějnice – slet čarodějnic  

Stavění májky              

Řemesla Učíme se zapomenutá řemesla, pletení pomlázky, 

pletení slámových ozdob, výroba píšťalky 

z vrbového proutí, pletení košíků, výroba koštěte. 

 

4. Člověk a příroda 

Probouzející se 

život 

Zmapujeme hnízda nejznámějších ptáků a ptačích 

budek v lese. 

Nacvičujeme přírodní orchestr.  

Jarní louka Určujeme jarní květenu  

Sbíráme, sušíme a vaříme čaje z léčivých rostlin. 

Určujeme a pozorujeme hmyz v trávě, povídání o 
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škůdcích. 

Zajímavosti pavoučích sítí – povídáme si, co víme 

o pavoucích a jejich sítích,  

Den Země a 

ochrana životního 

prostředí 

Chráníme si své životní prostředí, pomáháme při 

úklidu svého bydliště a okolí školy. 

Učíme se třídit odpady. 

 

5. Člověk a jeho zdraví 
Základy 

zdravovědy 

Povídáme si o bezpečnosti, a jak předcházet 

úrazům. 

Učíme se zvládnout první pomoc, hrajeme si na 

lékaře. 

BESIP Seznamujeme se s pravidly silničního provozu. 

Kreslíme a vyrábíme značky a dopravní prostředky. 

Zapojíme se do celodružinové akce Bezpečná cesta 

do školy. 

Nebezpečí Řešíme a improvizujeme, jak se zachovat 

v nebezpečných situacích. 

Učíme se, jak si poradit s problémy, které mohou 

znamenat nebezpečí. 

Sportem ku zdraví Hrajeme: turnaj ve fotbale, závodíme 

 

 

LÉTO 

1. Místo, kde žijeme 

Domov Připravujeme plán pro rodinnou dovolenou – kam 

pojedeme a co tam budeme dělat. 

Stáváme se návrháři a navrhujeme svůj pokoj. 

Škola Pracujeme s internetem, vyhledáváme zajímavosti 

z našeho regionu.. 

Obec Hrajeme si na návštěvníky naší vesnice, kteří se 

ptají, co je u nás zajímavého, druhá skupina pro ně 

připravuje program. 

 

 

2. Lidé kolem nás 
Rodina Povídáme si o materiálních hodnotách v rodině. 

Povídáme si o citových hodnotách, co pro nás 

rodina znamená. 

Etika Jak  se máme správně oblékat na různé příležitosti:  

Povídáme si o historii oblékání  

Kamarádi Povídáme si o kamarádství, kdo je náš nejlepší 

kamarád. 

Hodnotíme pozitivní a negativní vlastnosti. 

Naše republika Sjíždíme řeky v okolí obce i v ostatních krajích ČR. 

Lidé jiných zemí Letem světem letíme do Asie, poznáváme 

obyvatele, přírodní krásy, zvyky a tradice. 
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3. Lidé a čas 
Významné 

osobnosti 

Poznáváme hudební skladatele, vědce, sportovce, 

panovníky, státníky. 

Soutěžíme v recitaci, posloucháme hudbu a 

povídáme si o svých pocitech. 

Hledáme a seznamujeme se s nimi pomocí  

internetu. 

Putování časem 

aneb zrychlený rok 

Seznamujeme se s létem - červen, červenec, srpen – 

změny v přírodě a počasí. 

Svátek dětí: připravujeme si program na zábavné 

odpoledne: - hry a soutěže, návštěva poutě, 

pohádkový les, diskotéka. 

Řemesla Učíme se netradiční řemesla, učíme se pracovat 

s hlínou. 

 

4. Člověk a příroda 

Rozkvetlá letní 

louka 

Seznamujeme se s luční květenou a trávou, 

sbíráme, zkoumáme. 

Povídáme si, co všechno víme o motýlech,   

Ve výtvarné lekci kreslíme rozpustilé motýly.  

Život u vody a ve 

vodě 

Seznamujeme se s obyvateli potoků, rybníků a řek 

–  ryby a vodní živočichové. 

Poznáváme plazy a obojživelníky,  

Kreslíme a vyrábíme – „hadi a háďátka“. 

Přístřešky a vaření 

v přírodě 

Učíme se, jak přežít v přírodě, příprava ohniště, 

vaříme v přírodě v kotlíku, sbíráme lesní plody. 

Povídáme si o úrazech v lese a učíme se poskytovat 

první pomoc  

 

5. Člověk a jeho zdraví 
Lékař a jeho 

nemoci 

Čteme a vyprávíme si o zkušenostech z pobytu 

v nemocnici a u lékaře. 

Povídáme si o možných nemocech. 

Povídáme si o tom, jak nám léky pomáhají nebo 

škodí. 

Sportem ku zdraví Sportujeme na hřišti – hrajeme fotbal, běháme, 

skáčeme ….a relaxujeme. 

 

Kompetence pro k jednotlivé oblasti 

 

1. Místo, kde žijeme  

Žáci přistupují k úkolům a povinnostem odpovědně, dokončí započatou práci. Chovají se 

zodpovědně s ohledem na zdraví a bezpečné prostředí přírodní i společenské, vyjadřují 

vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, kladou si otázky a 

hledají na ně odpovědi, odhadují rizika svých nápadů. Umí pracovat v kolektivu, rozdělit si 

práci a dohodnout se. Využívají informační a komunikační prostředky. Respektují, chrání a 

oceňují naše tradice a kulturní i historické dědictví, respektují přesvědčení druhých lidí.   
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2. Lidé kolem nás  

Samostatně rozhodují o svých činnostech a uvědomují si, že za ně odpovídá a nese důsledky, 

volí vhodné způsoby řešení problémů. Naslouchají promluvám druhých lidí. Projevují 

citlivost a ohleduplnost, rozpoznávají vhodné a nevhodné chování. Využívají získané 

komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní 

spolupráci s ostatními lidmi. Na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi 

přispívají k upevňování dobrých mezilidských vztahů. Orientují se v různých oborech lidské 

činnosti a dbají na bezpečnost svoji i ostatních.  

 

3. Lidé a čas  

Na základě svých poznatků umí žáci využívat časové údaje při řešení různých situací v 

denním životě, na příkladech porovnává minulost a současnost, umí interpretovat své 

poznatky a znalosti a předávat je.  

Žáci se dokážou samostatně projevit. Žáci ovládají řeč, komunikace je kultivovaná, dokáže 

vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky. Získává kladný vztah k umění.  

 

4. Člověk a příroda  

Žáci umí pozorovat, hodnotit chování své i druhých, všímají si souvislostí mezi jevy, umí 

chránit životní prostředí.  

 

4.5. Člověk a jeho zdraví  

Žáci uplatňují základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím 

znalostí o lidském těle. Umí dodržovat zásady bezpečného chování tak, aby neohrožovali 

zdraví své a zdraví jiných. V případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i pro jiné, reaguje 

adekvátně na pokyny dospělých.  

 

6. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání    

Oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 25 účastníků, při organizačně či 

dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vychovatelka s ředitelem školy 

předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících osob.  

Do školní družiny jsou přijímáni žáci prvních až pátých tříd. Přednost mají žáci 

nižších ročníků, výjimku tvoří žáci dojíždějící, žáci zaměstnaných rodičů (viz stanovená 

kriteria). Vychovatelka školní družiny zajišťuje přihlašování a odhlášení žáků z docházky. O 

zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Žák je přijat na základě vyplněného 

zápisního lístku, který se každý rok obnovuje. Odhlášen je žák pouze na základě písemného 

sdělení zákonných zástupců. Při ukončení docházky do školní družiny žádný doklad 

nevydává. 

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině 

rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na 

zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo 

pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním 

lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v 

družině zákonný zástupce oznámí písemně.  

Při vyzvednutí žáka ze školní družiny použijí rodiče žáka elektrického vrátného u 

vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou a ohlášení se, jsou vpuštěni do šatny, kam 

je odeslán i vyzvedávaný žák, který pak s jejich doprovodem odchází domů.  

Pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, 

ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu 

nebo z jiných zvlášť závažných důvodů, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze 

školní družiny pro závažné porušení školního řádu. 
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7. Podmínky pro vzdělávání žáků se SVP  

Žáci se SVP mohou své schopnosti a nadání rozvíjet v ŠD při každodenních 

činnostech, kdy jsou jim nabízeny i rozšířené aktivity. Jsou integrováni do běžných 

pracovních skupin s tím, že jsou respektovány jejich individuální schopnosti a možnosti, dle 

doporučení PPP, SPC či dalších poradenských zařízení a odborníků.  

Specifické pedagogické cíle pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• začlenění do všech aktivit školní družiny v nejvyšší možné míře 

• podpůrná opatření k začlenění do činností – speciální pomůcky, individuální péče 

• činnosti respektující možnosti žáka – činnosti shodné na úrovni žáka  

Při práci s žáky se SVP dodržujeme tyto zásady:  

• respektujeme individualitu a možnosti žáků  

• vytváříme optimální prostředí pro činnost školní družiny včetně vstřícné atmosféry  

• zajišťujeme žákům vhodné kompenzační a didaktické pomůcky  

• užíváme speciálních forem a metod při činnostech školní družiny  

• dbáme na to, aby žák mohl své znevýhodnění kompenzovat jinými činnostmi 

• zapojujeme žáka s SPP v co nejvyšší možné míře do všech aktivit  

Po dohodě se zákonnými zástupci je umožněno žákům vypracování domácích úkolů a další 

příprava na vyučování za pomoci vychovatelky.  

 

8. Popis materiálních podmínek  

Školní družina má 2 oddělení pro žáky 1. – 5. ročníků. Kapacita je stanovena na 50 

žáků. 1. oddělení má k dispozici samostatnou třídu ve staré školní budově, 2 oddělení využívá 

školní třídu 1. stupně. Třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními 

hrami a 3 počítači. V každé místnosti je umyvadlo a koberec.   

Ke svým aktivitám ŠD dále využívá cvičnou kuchyňku a učebnu informatiky. 

K pohybovým aktivitám se využívá herna (stará tělocvična), sportovní hala, hřiště TJ Sokol, 

zahrada MŠ, dětské hřiště obce a blízké přírodní okolí školy.  

Vychovatelka podle možností školy pravidelně doplňuje materiál zejména pro 

výtvarnou a praktickou činnost. 

ŠD využívá samostatných oddělených umýváren a WC pro chlapce a děvčata na 

chodbě školy.  

 

9. Popis personálních podmínek  

  Provoz školní družiny zajišťují 2 vychovatelky. Provoz ŠD je rozdělen na ranní 

činnost od 06.30-08.00 hod a odpolední činnost od 11.30 hod (12.30 hod. 2. oddělení) do 

16.00 hod. Ranní provoz vychází z požadavků zákonných zástupců žáků.   

V době provozu ŠD mohou žáci odcházet na kroužky ZUŠ a Trnky nebo na doučování 

tak, aby nebyla narušena řízená odpolední činnost v době 13.30-14.30 hod. 

 Při uvolňování žáků se vychovatelky řídí písemným nebo osobním sdělením 

zákonných zástupců.  

  

10. Popis ekonomických podmínek  

  Výše úplaty je upravena zvláštním pokynem Stanovení úplaty za vzdělávání ve školní 

družině, který vydává ředitel školy a činí 100, - Kč za měsíc. Se zněním pokynu a výší úplaty 

jsou zákonní zástupci žáka seznámeni při přihlášení žáka do ŠD nebo na www stránkách. O 

snížení nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005Sb. o 

zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí se sociálním znevýhodněním.  

Dalšími finančními zdroji jsou příspěvek od zřizovatele školy a SRPŠ.  
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11.  Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví.  

Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a chování ve školní družině, 

jsou seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny a s možnými riziky v ŠD. O poučení se 

vedou zápisy v Přehledu výchovně vzdělávací práce.  

Zákonní zástupci žáka jsou seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny při přihlášení 

žáka osobně, nebo formou webových stránek.   

Ve struktuře režimu školní družiny je dostatek prostoru k relaxaci, aktivnímu pohybu a 

pobytu venku – využití přírodního okolí školy, hřišť školy, sportovní haly - při těchto 

aktivitách zajišťují dozor vychovatelky.  

Po celou dobu odpoledního provozu mají žáci zajištěn pitný režim, který zajišťují 

pracovnice školní jídelny.  

Stravovací režim -  žáci obědvají ve školní jídelně v budově školy, dozor zajišťuje 

jedna z vychovatelek nebo jiný pedagogický pracovník podle stanoveného rozpisu.  

Prostředí užívaných prostor odpovídá platným hygienickým normám.  

Vybavení ŠD je bezpečné. Prostory a zařízení jsou pravidelně kontrolovány. 

Lékárnička jako prostředek první pomoci je dostupná ve sborovně 1. stupně, od které mají 

vychovatelky klíč. Kniha úrazů je uložena u zástupce ředitele školy 

Žáci jsou rozděleni do dvou oddělení. Činnost, motivace a skladba zaměstnání jsou 

přizpůsobeny věku dětí v jednotlivých odděleních. 

Při činnosti ŠD je dbáno na ochranu dětí před násilím a šikanou hlavně individuálním 

přístupem a možností svěřit se. Žáci se aktivně podílejí na životě ŠD, na výběru činností, jsou 

vedeny ke spravedlnosti, spolupráci a odpovědnosti 

Zákonní zástupci jsou informováni o činnosti ŠD prostřednictvím školního webu a 

nástěnek.  Osobní kontakt s vychovatelkami je možný v době provozu školní družiny, 

Docházku lze přihlásit nebo odhlásit písemně i ústně, v naléhavých případech telefonicky.   

  

12. Závěr 
 

Máme blízko k lesům, loukám, polím, potoku i řece. Úzké sepětí s přírodou se odráží i 

v obsahu našeho ŠVP. Nabízí se nám tedy mnoho možností poznávat okolní přírodu ve 

spojení s ekologickou výchovou, umožňuje nám přímé pozorování změn v přírodě, střídání 

ročních období i počasí.  

 

 

 

Městečko Trnávka dne 1. září 2022 

 

 

Mgr. Jolana Sejbalová 

     ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


