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15. 1. Identifikační údaje
Název programu:

Švp pro školní družinu „Naše škola“

Název zařízení:
IČO:
Adresa:

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Tetín
75033551
Základní škola a Mateřská škola Tetín
Hradní 66, 26601, Tetín

Ředitelka:

Mgr. Jitka Štencová

Vychovatelky:

ved.vychovatelka : Malčeková Karolína, DiS. – dopravka
- angličtinka
- Klub společenských a deskových her
vychovatelka : Hana Hejnová - turistika
Mgr. Bartoníčková Alena – šikulky, volná družina
Šárka Vopěnková - výpočetka
Švarc Jakub – sportovky, výpočetka
Denisa Malířová – malování s písničkou, výpočetka
p. Šudřich - Robotika

Telefon:

311622295

e-mail:

zs@skolytetin.cz

Web:

www.skolytetin.cz

Zřizovatel:

Obec Tetín, Na Knížecí 2, 26601, tel.311622316, email: ou@tetin.cz

Platnost dokumentu od: 1.9.2020
Projednáno v ped.radě: 30.8.2020
Podpis ředitele školy:
……………………………….
Mgr. Jitka Štencová – ředitelka školy
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2. Charakteristika zařízení
Školní družina je ve třídě v přízemí školy současně s jídelnou a učebnou výtvarné výchovy. Její vnitřní
prostor je dostačující pro danou kapacitu žáků a je rozdělen na dvě části. První částí je herna určená pro
kolektivní hry, hudební poslech, projekce (video, DVD ) a relaxaci na oddechovém koberci. Druhou částí
je „ pracovna „ určená pro výtvarně rukodělnou a pracovní činnost. Třída je vybavena odpovídajícím
nábytkem, pomůckami, stolními hrami, časopisy, knihovnou a sportovním náčiním. Pomůcky jsou
každoročně průběžně doplňovány a obměňovány. K dispozici je sociální zařízení v mezipatře a umyvadlo
s teplou vodou přímo ve třídě. K rekreačním a sportovním činnostem využívá družina nové dětské
sportovní hřiště a zahradu, které je přímo u budovy ZŠ a MŠ, tělocvičnu a veřejné hřiště. K dispozici
dětem slouží i knihovna v ZŠ, počítačové učebny a multimediální třídy v patře školy.

3. Konkrétní cíle ŠVP
výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových
činnostech
- zábavnou formou získávat potřebné vědomosti a dovednosti, rozšiřovat a fixovat učivo
pomocí her, soutěží a vycházek
- rozvíjet tvořivé myšlení, logické uvažování a fantazii
- uplatňovat vlastní názor a smysl pro spravedlnost
- rozvíjet samostatnost a schopnost pracovat v kolektivu, pomáhat mladším a slabším
spolužákům při činnostech
- využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací
- vypěstovat základní hygienické návyky
- vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě
- naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům
a správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým
- předcházet šikaně mezi spolužáky
- pěstovat v dětech chuť ke sportování
- připravovat děti na soutěže pořádané v rámci okresních kol – reprezentace školy
- zapojit se do různých soutěží vyhlášených tiskem nebo na internetu
- vhodně využívat dostupnou literaturu, internet a didaktické pomůcky pro činnost ŠD
- úzce spolupracovat s vyučujícími a rodiči dětí
- veřejně propagovat činnost ŠD formou výstav, fotografií a článků na internetových stránkách
školy
ŠD musí být :
- místo pro zájmové vyžití dětí, pro regeneraci sil dětí po vyučování, pro rozvíjení tvořivosti,
pro posilování sebevědomí, pro radost, pro komunikaci vychovatelek a rodičů a dětí
( poskytovat rodičům informace o činnosti ŠD )
-

Podmínky pro činnost :
- inspirující a nestresující prostředí
- účelově vybavené prostory družiny a tříd s možností kreativního uzpůsobení
- možnost využívání prostor školy : tělocvična, herna a knihovna, počítačová učebna
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4. Délka a časový plán vzdělávání, organizace ŠD
RD6,45 -7,45
Roč.
Pondělí

1.

Malčeková,
Malířová(7,30)

2.

3.
4.

PD 13.00 14.00

OD 14.00 15.00 - 16.00

12.55 - 13.40
P.družina
venku/As. /As
ŠA Pedag.i.Ma
1.-2.r.
Pedag.i.AJ 3.5.
Pedag.i. MA
ŠA 3.-5.

Malování s
angličtinka
písničkou
šikulky,
Malování s
vaření, ruční písničkou
práce/ As.

1.
2.
3.
4.

Malčeková,
Šedivá(7,30)

1.

družina venku

výpočetka 1.r. /As.

výuka

sportovky / As.

úklid sport.
sklípku

oběd, družina
Všeobecná družina

výuka
výuka

5.
Středa

úklid družiny
/ ŠA MŠ 1

zdravotka,
šikulky,
dopravka ŠA vaření, ruční
práce/ As. ŠA
MŠ 1
MŠ 1

5.
Úterý

16-16.30

Malčeková,
Šedivá(7,30)

družina venku šikulky,
všeobecná
/As. /Klub ČtiGr vaření, ruční družina
práce /
2 3.-5.r.
As.Andy
všeobecná
volná
družina
družina, hry
výpočetka 3.-5.r. /As.

Vopěnková,
Šedivá (7,30)

družina venku
Hanka /As. /As
ŠA Pedag.i.ČJ
1.-2.r. Pedag.i.
Čj 3.-5.r

výpočetka 2.r. / As .

družina
venku/As.
Družina tanec

Klub logic. a desk. her/ 1.5.r Malčeková, Vopěnková
Badatelský, robotika I. 1.3.r. / As.

2.
3.
4.

kontrola
techniky

5.
Čtvrtek

1.
2.
3.
4.

Turistika s Hankou 1.- 5.r.
/As.
Všeobecná družina 3. - 5.r.
/As ŠA

5.
Pátek

1.
2.
3.
4.
5.

Malčeková
Šedivá (7,30)

sebeobslužné
činnosti, úklid

4
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Školní vzdělávací program školní družiny je vytvořen na jeden vzdělávací cyklus 5 let ( 1. – 5. ročník ).
Navazuje na školní vzdělávací plán pro 1. stupeň ZŠ Naše škola.
Školní družina má 2 oddělení s celkovým počtem žáků 40

5. Formy vzdělávání

PRAVIDELNÁ ČINNOST – zájmové činnosti dané týdenní skladbou zaměstnání, tématické plány
jednotlivých činností jsou uloženy v třídní knize.
VVZČ- výtvarná zájmová činnost
PTZČ – pracovně technická zájmová činnost
PŘZČ – přírodovědná zájmová činnost
TVZČ – tělovýchovná zájmová činnost
SVZČ – společenskovědní a zájmová činnost
EVZČ – esteticko/ eticko/-vědní zájmová činnost
JVZČ – jazykovědní a komunikační zájmová činnost
PŘÍLEŽITOSTNÁ ČINNOST – výlety, slavnosti, besídky, návštěva knihoven, muzea, divadelních a
filmových představení atd.
PRŮBĚŽNÁ ČINNOST – spontánní aktivity, odpočinkové činnosti, příprava na vyučování

6. Obsah vzdělávání

Je rozdělen do jednotlivých bloků, které jsou zaměřeny na rozvoj mimoškolní činnosti,
sebeobslužných činností, seznámení a práci s výpočetní technikou, na utváření pracovních,
sportovních a jazykových dovedností, rozvoj enviromentálního cítění, na kreativitu a tvořivost, na
dramatickou a čtenářskou gramotnost žáků, a také na rozvoj etického cítění.
Tématické Okruhy :

Můj domov, škola, obec, okolí, vlast
- domov : okruh rodiny a jejích členů, organizace života rodiny, zdravé prostředí v rodině, posílení
vztahu k rodině, výroba dárků pro členy rodiny, spolupráce s rodinou
- škola : vstup do školy, orientace ve škole a v družině, bezpečná cesta do školy a ze školy, okolí
školy, školní režim, vytvoření kladného vztahu ke škole, dopravní značky a dopravní předpisy,
dopravní prostředky
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- obec, kde žijeme : důležitá místa v obci, OÚ, obchod, pošta, knihovna, povolání, doprava, jízdní
řády, podíl na prezentaci vlastními pracemi žáků
- region Berounsko : okolní obce, exkurze, kulturní vystoupení v rámci regionu
- naše vlast : orientace na mapě, besedy o státních svátcích a významných dnech republiky, pojem
vlastenectví – národ, vysvětlení historie dle Starých pověstí českých, Praha – hlavní město a její
památky, ostatní významná města a místa v ČR , CHKO a Národní parky

Lidi kolem mě
- rodina a kamarádi – soužití v rodině, v kolektivu třídy a družiny, v zaměstnání, na ulici, základní
komunikace mezi lidmi, pomoc druhému, lidské vlastnosti, povolání, lidé s různými poruchami

- chování mezi lidmi – pravidla slušného chování , použití kouzelných slovíček, slušné chování ve
veřejných prostorách, osobní hygiena, základy správného stolování, principy demokracie / řekni mi
svůj názor, budu naslouchat, mám problém – vyslyš mě/
- vlastnictví – soukromé / neber, co není tvé/, veřejné /máme společné hračky, nerozbíjej nebo se
přiznej, společně budeme uklízet/, vandalismus
- právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dětí

Moje zájmy, moje životní styl
volný čas- denní režim, časové údaje, hry, soutěže, sportovní vyžití, kroužky, zájmová činnost,
zdraví člověka

-

- první pomoc - při drobných poraněních, při požáru, při zasažení elektrickým proudem, předcházení
úrazům, důležitá telefonní čísla – dramatizace, scénky, přivolání pomoci
- prevence před nachlazením – otužování, návštěva bazénu, pitný režim, rozvoj tělesné zdatnosti a
sportovního chování, stavba člověka , důležité lidské orgány
- nemoci, osobní a denní hygiena, přenosné nemoci, návštěva lékaře, použití léků, vitamíny - ovoce
a zelenina
- zdravá strava a výživa – zdraví životní styl, výukový program na PC, zdravé zuby
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Příroda a věci kolem mě
- roční období – změny v přírodě, charakteristické znaky ročních období, volný čas a druhy sportů
v určitém období, básničky a písničky , vycházky, besedy, soutěže
- životní prostředí - ochrana přírody, pravidla chování v přírodě, pranostiky, úklid v okolí školy a
školky, sběr papíru – třídění odpadu, přírodovědné vycházky, besedy
- živá příroda - rostliny, stromy, keře, léčivé rostliny, houby, zvířata, ptáci, hmyz, brouci, motýli,
ryby – práce s atlasem, encyklopedií, výukové programy na PC – vyhledávání informací
- pokojové rostliny – zalévání, přesazování, péče o pokojové rostliny
- minulost, přítomnost, budoucnost – jak se mění lidé, věci, budovy, obec, moderní technika, lidové
zvyky, tradice a řemesla, historie, hrady a zámky

7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Zájmové vzdělávání nabízí prostor pro integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Je
k nim přistupováno individuálně, podle potřeb žáka. Je využíváno spolupráce nejen s rodiči, ale i
s pedagogicko – psychologickou poradnou a s dalšími poradenskými zařízeními. Školní družina má
možnost zapůjčení speciálních didaktických pomůcek.
Podmínky jsou vytvářeny i pro rozvoj mimořádně nadaných žáků a to formou zájmových kroužků
s různým zaměřením a individuálním přístupem.

8. Popis materiálních podmínek

- stoly a židle
- podlahová krytina, která je denně čištěná
- koberec sloužící pro odpočinek
- sedací souprava
- skříně a regály odpovídající svou velikostí vzrůstu dětí
- pedagogická a žákovská knihovna v ŠD
- pedagogická a žákovská knihovna v ZŠ
- roční předplatné dětských časopisů Pastelka
- počítačové a multimediální učebny v ZŠ
- hračky, stavebnice a didaktické pomůcky
- dětská zahrada a sportovní hřiště, prostor na stolní tenis
- školní zahrada
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9. Popis ekonomických podmínek
Provoz školní družiny je hrazen zřizovatelem, tedy obcí Tetín, v rámci rozpočtu obce pro ZŠ,
spotřební materiál je hrazen částečně ze stanovených plateb za ŠD- 200,- Kč měsíčně nebo podle
směrnice pro žáky využívající pouze ranní, polední družinu nebo sourozenci – 100,- měsíčně.,
částečně z prostředků školy. Mzdové náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu podle platných
tabulek.

10. Personální podmínky
Vedoucí Vychovatelka: Karolína Malčeková –VOŠ sociální a pedagogická, asistent pedagoga,
mimoškolní činnosti
Vychovatelé: Bc. Alena Bartoníčková, Bc. Kateřina Stránská, Jakub Švarc
Odborné zaměření je průběžně prohlubováno v akreditovaných kurzech a samostudiem.

11. Hygienické a bezpečnostní podmínky, psychosociální podmínky

HYGIENICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY:
- vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem
ŠD a skladbou zaměstnání
- vhodný stravovací a pitný režim ( dle individuálních potřeb žáků)
- zdravé prostředí užívaných prostorů družiny – dle platných norem (vlastní vybavené
prostory, odpovídající teplo, světlo, bezhlučnost, čistota, větrání, hygienické vybavení
prostor)
- ochrana žáků před úrazy – poučení žáků o chování a bezpečnosti ve všech prostorách ŠD i
mimo ně, dozor vychovatelek
- výrazné označení všech nebezpečných předmětů a částí využívaných prostor ( provozní řády)
- vybavení prostředků první pomoci, praktická dovednost vychovatelek poskytnout první
pomoc
PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY:
- vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima
- respekt k potřebám jedince a jeho osobních problémů
- věková přiměřenost a motivující hodnocení
- ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy
- spoluúčast žáků na životě školy a ŠD
- včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti ŠD a jejím vnitřním řádu

8

Základní škola a Mateřská škola Tetín

Základní škola: ul. Hradní 66, 266 01 Tetín (ZŠ 311 622 295, 739 203 118),
zs.tetin@seznam.cz
Mateřská škola: ul. Župní 13, 266 01 Tetín (MŠ 311 622 354, 739 456 439)
skolka.tetin@gmail.com
IČO: 750 33 551

12. Klíčové kompetence
kompetence k učení
o žák pochopí nutnost přípravy na vyučování
o aktivně se účastní didaktických her a výukových programů na PC
o v rámci sebevzdělávání samostatně čte a třídí informace, používá encyklopedie a internet
o naučí žáky orientovat se ve světě informací
o vybírá a využívá vhodné metody a způsoby práce
o učí posoudit a zhodnotit svůj výkon
o zúčastní se různých soutěží a olympiád
o podporuje u žáka rozvoj logického myšlení
o zdokonaluje grafický projev
o vede žáky k poznání podstaty zdraví i příčin nemoci
o vede k upevňování preventivního zdraví
o nabízí žákům řadu aktivačních metod ( besedy, vycházky, exkurze)

kompetence k řešení problémů
o učí žáky pracovat s odbornou literaturou
o vede k rozvoji tvořivosti při řešení problémů
o vede žáky k vnímání nejrůznějších problémových situací
o rozvíjí schopnost hledat, navrhovat a používat další metody, informace a zdroje
o klade důraz na aplikaci poznatků v praxi
o vede žáky k promýšlení pracovních postupů při praktických cvičeních

kompetence komunikativní
o žák je schopen vyjádřit své myšlenky, poznatky, názory v souvislém ústním projevu
o naslouchá ostatním spolužákům a pedagogům a zapojuje se do diskuze
o spolupracuje s ostatními lidmi a spolupracuje v týmu
o využívá správný technologický postup při práci
o využívá informační zdroje k získání nových poznatků
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o je schopen mluvit na veřejnosti, mít slovní zásobu

kompetence sociální a personální
o podílí se na utváření příjemné atmosféry ve skupině
o navazuje a udržuje kontakty
o přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc
nebo o ni požádá
o vhodně komunikuje se spolužáky
o respektuje názory druhých
o hodnotí svoji práci i práci ostatních
o dokáže si naplánovat a rozdělit práci

kompetence občanské
o respektuje přesvědčení druhých lidí
o je schopen se vcítit do situace druhých
o uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
o je si vědom svých práv a povinnosti /seznámení s řádem ZŠ a ŠD /
o rozhoduje se podle dané situace
o poskytne podle svých možností účinnou pomoc
o chrání a podílí se na kulturním a historickém dědictví a aktivně se zapojuje do kulturního
života
o chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy

kompetence pracovní
o používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení
o dodržuje vymezená pravidla
o pracuje kvalitně s výhledem nejen na funkčnost i citový výsledek výrobku
o využívá svých získaných zkušeností v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na povolání
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PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ
O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných
náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí ( zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z
neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).
Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky pokud oddělení nedosáhlo limitujícího
počtu žáků.
Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se v nich
neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení
UKONČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou
formou vychovatelce ŠD.
O podmínečném vyloučení rozhodne ředitel v případě závažného provinění se stanovením
zkušební lhůty, a to na dobu nejdéle jednoho roku.
O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě písemného návrhu
vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. O podmínečném nebo úplném vyloučení
rozhoduje ředitel ve správním řízení.

Hodnocení účastníků vzdělávání ve školní družině
Hodnocení probíhá průběžně, v závěru jednotlivých činností, při uzavření bloku, při uzavření
školního roku.
Způsoby hodnocení:
a) slovní hodnocení
b) písemné hodnocení/ na požádání rodičů/
Slovní hodnocení
- hodnocení pedagogem – v průběhu činnosti
při ukončení činnosti
při uzavření bloku
- hodnocení účastníkem – v průběhu činnosti
při ukončení činnosti
při uzavření bloku
Písemné hodnocení
- hodnocení pedagogem – při ukončení činnosti (např. pochvala do notýsku)
při uzavření bloku
hodnocení do portfolia vždy na konci pololetí
- hodnocení účastníkem – sebehodnocení do portfolia
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- hodnocení činnosti
Zásady hodnocení
- adresné
- všestranné
- zaměřené na široké spektrum projevů žáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové
Kritéria hodnocení účastníka:
1. Míra a kvalita ovládnutí osvojených poznatků, dovedností při dané činnosti
2. Ovládání základních komunikačních prostředků
3. Využívání získaných vědomostí a dovedností
4. Projevy samostatného myšlení a tvořivosti
5. Ovládání postupů a způsobů řešení a samostatné práce
6. Porozumění a utváření názorů, postojů a činů
7. Projevy a vlastnosti účastníka
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