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1. Identifikační údaje 
 
 

 Základní škola Svitavy, Riegrova 4  je  všeobecně  vzdělávací  škola, která  připravuje  

především pro  studium  na středních školách.   

                                    

 

Název školy    :         Základní škola Svitavy, Riegrova 4 

Adresa     :         Riegrova 4 , Svitavy , 568 02 

            Telefony                       :         461530952  - ředitelna,461533696 - sborovna,                                                                       

                                                           461535726 - zástupce ředitele, 461535727 - kancelář,    

                                                           461535728 – školní družina                              

Fax     :          461535727 

E-Mail     :          batkova@zsriegrova.svitavy.cz 

WWW     :          www.riegrovka.cz 

Právní forma    :         státní škola s právní subjektivitou 

Zřizovatel školy   :         Obec Svitavy 

Ředitel školy    :         Mgr. Milena Baťková 

Vedoucí vychovatelka :          Hana Krčmářová Makovská 

Vychovatelky              :           Šárka Svěráková 

                                                Dana Urbánková 

Forma hospodaření :            příspěvková organizace  

IČO   :           493 28 263 

IZO školy  :           049328263 

 

           IZO školní družiny     :           117800511 

 

 

 

Hlavní činnosti školy: 

 

 poskytování úplného základního vzdělání dle učebních osnov schválených MŠMT 

( v systému škol MŠMT ČR je škola a školní družina vedena pod kódem  

  č.j. 23572/03-21) 

 

 zajišťování vzdělávacích a tělovýchovných zájmových mimoškolních činností pro 

žáky a zaměstnance školy 

 

 zajišťování činnosti školní družiny pro žáky 1.-5.ročníku 

 

 

mailto:batkova@zsriegrova.svitavy.cz
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2. Charakteristika zařízení 
 

Školní družina je součástí základní školy, nachází se v základní škole v přízemí. Školní 

družina má 3 oddělení ( kapacita 90 dětí ). Dvě oddělení jsou umístěné ve třídách, využívají 

celou třídu. Třídy jsou pro odpočinkovou činnost vybaveny kobercem. V obou třídách je 

interaktivní tabule a připojení na internet. Třetí oddělení je samostatné. Tvořené třemi 

místnostmi ( kuchyňka, pracovna a herna) a samostatným WC. Družinové děti mohou 

využívat všechny prostora školy. Stravování dětí probíhá ve školní jídelně, která je součástí 

školy. 

 

Školní družina je  
 

 důležitý výchovný partner rodiny a školy 

 plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí 

 pomáhá dětem překonávat jejich handicapy 

 má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů 

 rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence  

 

Úkolem školní družiny je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit 

dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k aktivnímu rozvoji osobnosti, 

k podporování tělesného rozvoje a zdraví, k jeho osobní spokojenosti a pohodě, napomáhat 

mu v chápání okolního světa a motivovat k dalšímu poznávání a učení. Stejně tak i učit děti 

žít ve společnosti ostatních,  respektovat normy a hodnoty společností uznávané. 

 

Zabezpečuje dětem náplň volného času v době před vyučováním, odpoledne před odchodem 

domů nebo do jiných zájmových aktivit.  

Časové rozvržení uspořádání činností ve ŠD se řídí požadavky psychohygieny. Je takové, aby 

podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj dítěte. 

 

Činnost a výchovné působení vychovatelů v jednotlivých odděleních vychází z požadavků 

pedagogiky volného času (ovlivňování volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka 

pomůcek, her).  

 

Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, 
odpočinkového a rekreačního zaměření zajímavosti a zájmovosti. 

 

 Požadavek dobrovolnosti   

- je ve volném čase podstatný, znamená dobrovolnou účast dětí na činnosti 

 Požadavek aktivity  

-je vedení dětí k aktivnímu podílu na všech fázích činnosti, tedy i plánování, přípravě,        

        realizaci a hodnocení 

 Požadavek seberealizace 

- každé dítě může uplatnit své vlohy a schopnosti a být tak úspěšné, v aktivitách volného          

        času má najít uplatnění i dítě, které je méně úspěšné ve škole 

        -u volnočasových aktivit nejsou důležité výsledky, ale činnost samotná, oceňuje se snaha   

        dítěte 

 Požadavek odpočinkového a rekreačního zaměření 

        - upřednostňuje zařazení takových činností, které přispívají k odreagování, odstranění      

         únavy z vyučování, nezbytné regeneraci duševních a fyzických sil vyčerpaných při    

         vyučování 
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        - v rámci rekreace by měly mít děti denně příležitost  k činnostem podle vlastního přání  

        - tyto spontánní rekreační činnosti vedou k uspokojování individuálních potřeb,                 

         pomáhají vytvářet pocity radosti a spokojenosti, umožňuje vznik a upevňování    

         neformálních osobních vztahů a začleňování jedince do neformálních skupin 

        - rekreační činnosti mají charakter vydatné pohybové aktivity, mají poskytovat dostatek    

         příležitosti k všestrannému pohybu na čerstvém vzduchu 

 Požadavek zajímavosti a zájmovosti 

       - zdůrazňuje význam zájmových činností, které tvoří nejdůležitější součást činností          

        volného času 

      - plní funkci výchovnou i vzdělávací, rozvíjí celou osobnost, vhodně podněcují a rozvíjí     

       samostatnost, tvořivost, aktivitu, děti obohacují své znalosti 

      - děti mladšího školního věku jsou dychtivé po všem novém, zájmové činnosti a aktivity      

       zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností  

      - zájmová činnost má své okruhy, aby dětem umožnily orientaci v hlavních oblastech –     

       společensky prospěšná, sportovní, estetická, přírodovědná, pracovně technická  

 
 

3. Konkrétní cíle vzdělávání 
 

 získání základů klíčových kompetencí pro život (samostatnost a 

sebejistota, schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, 

vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky 

myslet a rozhodovat se apod.) 

 motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům 

 systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého 

životního stylu 

 osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 vychovávat děti k smysluplnému využívání volného času, mít dostatek námětů pro 

naplňování volného času 

 vést k prevenci sociálně nežádoucích jevů 

 

 

4. Délka a časový plán   

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců - po dobu trvání školního roku. 

Po dobu podzimních, zimních nebo jarních prázdnin, se po projednání se zřizovatelem činnost 

ŠD přerušuje .  

Provoz školní družiny, podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou uvedeny ve  

vnitřním Řádu školní družiny. 

 

ŠVP pro ŠD je realizován výchovnou a vzdělávací činností formou ročních plánů v tříletém 

cyklu (viz Příloha). Tyto roční plány jsou konkretizací obsahu ŠVP školní družiny a jsou 

doplňovány plánem příležitostných akcí na daný školní rok.  
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5. Formy a činnosti vzdělávání 
Činnosti 
Výchovné a vzdělávací činnosti -  jsou realizovány formou tří ročních plánů, kdy je v jednotlivých  

                                             měsících vždy pevně stanovené téma, které je plněno: besedou, výtvarnou  

                                             i sportovní aktivitou, hrou a poznávací vycházkou   

Rekreační činnosti  -         mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, 

                                             popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby  

                                             kdykoliv během dne, slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek  

                                             pasivní i aktivní s náročnějšími pohybovými prvky, hry a spontánní  

                                             Činnosti mohou být rušnější 

Zájmové činnosti -           rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i  

                                          kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj  

                                          pohybových dovedností a poznání, jde o řízenou  

                                          kolektivní nebo individuální činnost nebo činnost formou zájmových                 

                                          kroužků 

Příprava na vyučování -  zahrnuje okruh činností související s plněním školních 

                                          povinností, není to však povinná činnost ŠD, může jít o  

                                           vypracovávání domácích úkolů (vychovatel žákům úkoly  

                                           neopravuje) nebo zábavné procvičování učiva formou  

                                           didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a  

                                           upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách,  

                                           exkurzích a dalších činností; získávání dalších doplňujících 

                                           poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky,  

                                           poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy) 

Formy - docházky 

 

a) Pravidelná denní PD – přihlášení účastníků nejméně 4 dny v týdnu nejméně 5 po sobě    

                                        jdoucích měsíců 

b)  Pravidelná  P             -  přihlášení nejméně 1x za dva týdny nejméně 5 po sobě jdoucích    

                                 měsíců  

c) Nepravidelná NP 

  

d) Příležitostná  PŘ 

 

Školní družina každoročně nabízí několik zájmových kroužků, které se otevřou podle počtu  

přihlášených dětí ( min. 10 dětí ) 

 aerobic  ( rozdělen na dvě skupiny dle věku dětí ) 

 šikovné ruce 

 kroužek keramiky ( rozdělen na tři skupiny dle věku dětí ) 

 mlsné jazýčky 

 hrajeme si divadélko 

 pěvecký kroužek 

 počítače 
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6. Obsah vzdělávání 

 

Člověk a jeho svět  

 
 Místo, kde žijeme:  

 
 seznámení s okolím školy - tématické vycházky 

 bezpečná cesta do školy a ze školy 

 vztah ke svému městu 

 služby a důležité budovy (návštěva knihovny, muzea, policie, hasiči...) 

 vycházky, výlety, poznatky z různých koutů naší země 

 pohádky a povídky z místa bydliště a okolí 

 lidové zvyky a tradice (i z našeho regionu) 

 zpěv lidových písní 

 dopravní vycházky ( návštěva dopravního hřiště, hry a výt. práce s dopravní tematikou) 

 důležitá telefonní čísla 

 turistické značky a orientace v přírodě a na mapě 

 úklid v okolí školy a školní družiny 

 tématické hry a kolektivní výt. Práce - malování toho, co jsme si zapamatovali 

z návštěvy města či vycházky 

 

 

Lidé kolem nás:  

 
 příbuzenské vztahy v rodině 

 vztahy mezi dětmi 

 pravidla soužití 

 vztahy ve škole 

 základy slušného chování, chování ke spolužákům, dospělým a starým lidem a 

      k pracovníkům školy 

 chování na veřejnosti, při veřejných vystoupeních, ve veřejných dopravních prostředcích 

 základy slušného stolování 

 základní hygienické návyky 

 schopnost práce v kolektivu (umět řešit problémy), pomoc mladším a slabším 

 principy demokracie 

 schopnost respektovat jiné, tolerantnost k odlišnostem mezi lidmi 

 práva a povinnosti dětí a dospělých 

 osvojování a dodržování základů společenského chování 

 seznámení s kulturou lidí jiných částí světa 

 

 

Lidé a čas: 

 
 správný režim dne a jeho dodržování 

 správné využití volného času 
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 orientace v čase  ( respektování času druhých ) 

 tradice, zvyky, odlišnost způsobů života 

 regionální pověsti a báje 

 návštěva kulturních institucí – muzeum, knihovna… 

 

 

Člověk a příroda:  
 

 rozmanitost živé a neživé přírody 

 ochrana přírody – praktické poznávání přírody 

 proměny přírody, roční období, počasí 

 činnost člověka v přírodě (pozitivní, negativní) 

 ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody 

 likvidace odpadů – třídění odpadků 

 sběr přírodnin a jejich výtvarné použití  

 didaktické přírodovědné hry a soutěže 

 přírodovědné a tématické vycházky 

 

Člověk a  zdraví 

 
 poučení o zdraví, nemocech, prevenci, o odpovědnosti za své zdraví 

 osobní hygiena a čistota 

 bezpečnost při všech činnostech – poučení 

 dopravní situace ( role chodce i cyklisty) 

 prevence úrazů 

 poznávání sama sebe – lidské tělo 

 dodržování pitného režimu 

 tísňové linky 

 prevence sociálně patologických jevů – drogy, alkohol, kouření                                                                         

delikvence, drogy, šikanování, vandalismus,                                                                     

násilné chování,  rasizmus 

 

 

dle počasí pobyt venku, plavecký bazén, dopravní hřiště, bruslení, pohybové aktivity 

 
KLÍČOVÉ  KOMPETENCE 

 

 
1.   Kompetence k učení 
 

Žák  

 
 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení 

 vždy dokončí svou práci 

 hodnotí nejen své osobní pokroky, výkony, ale i práci druhých 

 učí se rádo a s chutí  
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 klade otázky a hledá na ně odpovědi, nachází souvislosti, aktivně si všímá všeho dění  

 chce porozumět věcem, dějům a jevům, které kolem sebe vidí 

 dovede postupovat podle pokynů a instrukcí , je schopno dobrat se k výsledkům 

 má poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který ho odklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách 

 orientuje se v řádu a pravidlech v prostředí, ve kterém se nachází 

 

 

2.   Kompetence k řešení problémů 
 

Žák 

 
 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje, vymýšlí nová řešení, hledá různé možnosti a varianty, využívá při 

tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

situací je pozitivní odezva 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických úvah úměrných svému 

věku 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou, dokáže 

mezi nimi volit 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení 

je naopak výhodou, svou iniciativou může situaci ovlivnit 

 neboj se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale hlavně za snahu 

 

 

3.  Kompetence komunikační 
 

Žák 

 
 rozvíjí kultivovanost řeči a řečového projevu ( slovní zásoba, způsob komunikace,…) 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými,…) 

  ovládá dovednosti čtení, psaní a zdokonaluje se  

 v běžných situacích komunikuje bez zábran s dětmi a dospělými, ale umí i naslouchat 

druhým  

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

 ( knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon …)  

 

 

4.   Kompetence sociální a personální 
 

Žák 
 

 samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 uvědomuje si, že za sebe i své chování a jednání odpovídá a nese důsledky 

 projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné 

chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 
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 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

 uplatňuje základní společenské návyky a dohodnutá pravidla 

 nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná a se kterou nesouhlasí, umí 

odmítnout 

 

 

5.   Kompetence činnostní a občanské 
 

Žák 
 

 svoje činnosti a hry plánuje, organizuje a vyhodnocuje 

 chápe, že se může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale, že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

 má smysl pro povinnost ve hře, při práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce a úsilí druhých 

 chápe, že činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, 

nevšímavost, pohodlnost mají svoje nepříznivé důsledky 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, chápe potřebu je zachovat 

 uvědomuje si svá práva a povinnosti, i práva druhých, učí se je hájit a respektovat 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých a  chová se odpovědně a šetrně 

k životnímu prostředí 

 

 

 

6.   Kompetence k trávení volného času 
 

Žák 

 
 umí využívat doposud poznaných a naučených her, činností 
 při společných činnostech s jinými dětmi se umí dohodnout na pravidlech, nebojí se 

hru organizovat, a přistupuje i uvážlivě k řešení problémů 
 rozpozná nevhodnou nabídku k trávení volného času, a umí odmítnout 
   zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů ( hrozících při hrách, pohybových 

činnostech, dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi ), k prevenci nemocí, 

nezdravých návyků a závislostí 
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7. Podmínky pro žáky se specifickými vzdělávacími    

    potřebami 
 
 respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho 

všestranný rozvoj. 

 na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme 

spolupracovat adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou 

 dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do 

volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich 

osobnosti. 

 při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků bude brán ohled na 

integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.  

 v případě nutnosti spolupracujeme  s odbornými pracovišti. 

 pro rozvoj talentovaných jedinců bude naše ŠD nabízet další doplňkové aktivity 

v oblasti jejich zájmu. 

 

8.  Kritéria přijetí, průběh a ukončování    

     vzdělávání 
 

Dítě je přijímáno do školní družiny na základě písemné přihlášky a to vždy na jeden 

školní rok. 
             Další podmínky a kritéria pro  přijetí jsou popsány ve vnitřním řádu školní družiny 

             (bod d)  Činnosti, provoz a  vnitřní režim školní družiny ). 

. 

 

 

9. Popis materiálních podmínek  

 
 školní družina má prostory a uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým i 

individuálním činnostem dětí 

 nábytek, tělocvičné nářadí, hygienické zařízení i vybavení pro relaxaci jsou přizpůsobeny 

počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu 

 vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá  věku dětí, je průběžně 

doplňováno a obnovováno a vychovateli plně využíváno 

 hračky, pomůcky a materiál jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděli, mohli si je 

samostatně brát a zároveň se vyznali v jejich uložení, jsou stanovena pravidla pro jejich 

využívání 

 děti se sami zapojují do výzdoby místností a chodeb, prostředí je přístupné, aby si práce 

mohli prohlédnout i rodiče 

 v hlavní družině je malá knihovna s dětskými knihami i s naučnými brožurami pro 

vychovatelky 

 ve dvou odděleních může školní družina využívat interaktivní tabule  

 ve všech odděleních je počítač s připojením na internet 

 děti mají ve všech odděleních několik počítačů, které jsou vybaveny hrami 

odpovídajícími věku dětí i naučnými programy 

 na budovu školy navazuje sportovní hřiště a zahrada 
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      tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovali dětem rozmanité pohybové a další     

        aktivity 

 

 školní družina využívá tyto prostory 

 

o prostory školy: místnosti školních družin, tělocvičnu, počítačovou učebnu, 

cvičnou  kuchyňku, keramickou dílnu (třída céčko , místnost s keramickou pecí 

 

o okolí školy: arboretum, školní hřiště, školní dvůr – dřevěný program, krytý 

bazén, zimní stadion, dopravní hřiště, městský park 

 

o kulturní zařízení: divadlo Trám, Fabriku,  Muzeum, kino Vesmír   

 

 

10. Psychosociální podmínky 
 

 děti i dospělí se cítí v prostředí školní družiny dobře, spokojeně, jistě a bezpečně 

 nově přihlášené dítě má možnost se postupně adaptovat na nové prostředí, pravidla a 

řád 

 vychovatel respektují  potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají jejich uspokojování 

 všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné není zvýhodňováno ani 

znevýhodňováno, jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou 

nepřípustné 

 volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, 

vyplývajících z nutnosti dodržovat družinový řád a učit děti společnému soužití 

 dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů, družina je kamarádským 

prostředím, v němž jsou rády 

 je uplatňován pedagogický styl, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným 

rozhodováním dítěte 

 vzdělávací část odpovídá věku a složení skupiny ( tematicky blízká, pochopitelná, 

užitečná a dítěti dále prakticky využitelná) 

 ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost a zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. 

 denní program je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, 

jsou sem pravidelně zařazovány pohybové aktivity venku, v tělocvičně 

 poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený 

 jsou zde vytvářeny podmínky pro individuální i skupinové činnosti 

 plánování činností vychází z potřeb a zájmu dětí,( mají možnost se na plánování 

podílet ) vyhovuje individuálním potřebám a možnostem dětí 

 pro realizaci činností jsou vytvořeny  vhodné materiální podmínky ( věcné vybavení 

družiny je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas ) 

 nejsou překračovány stanovené počty dětí v oddělení 

 vychovatelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání v různých oblastech 

 vychovatel se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v práci, je 

uznalý, oceňuje a vyhodnocuje jejich projevy a výkony 

 vychovatel umí naslouchat, podpořit a poradit 

 vychovatel při činnosti vychází z požadavků pedagogiky volného času ( ovlivňování 

volného času, nabídka alternativních aktivit, nabídka pomůcek, her 

 vychovatel se řídí požadavky (dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, 

zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti.) 
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11.  Životospráva 
 

 dětem je poskytnut denní pitný režim 

 v programu je prostor na individuální potřebu dítěte ráno posnídat, odpoledne se 

nasvačit 

 dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava ve školní jídelně ( oběd ) 

 je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, aby rodiče 

přiváděli děti do ranní družiny dle svých potřeb ( a mohli je i odpoledne vyzvednout ) 

 děti jsou pokud je to možné ( dle počasí ) každodenně venku 

 děti mají dostatek volného pohybu nejen venku, ale i ve školní družině 

 v denním programu je respektována i individuální potřeba aktivity a odpočinku  

 ( relaxace) jednotlivých dětí 

 vychovatelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak 

dětem přirozený vzor 

 

 

 

12.  Řízení školní družiny 
 
 vychovatelky jsou řízeny vedoucí vychovatelkou, která je přímo řízena zástupkyní 

ředitele 

 povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny 

 při vedení  zaměstnanců vedoucí vychovatelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a 

tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení školní družiny, ponechává jim dostatek 

pravomocí a respektuje jejich názor 

 podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních 

otázkách školního programu 

 hlavní vychovatelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, podává návrhy na 

přidělení či odebrání pohyblivých složek platu 

 pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci 

 dává řediteli návrhy na vybavování družiny, zajišťuje podle finančního limitu nákup 

pomůcek a materiálu 

 vede porady vychovatelek, na nichž řeší nejen otázky organizační a provozní, ale také 

pedagogické problémy 

 podává řediteli návrh na znění vnitřního řádu školní družiny a dbá na jeho dodržování 

 pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče 

 plánování pedagogické práce a chodu školní družiny je funkční, opírá se o předchozí 

analýzu a využívá zpětné vazby 

 školní družina spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a 

samosprávy 

  

 

13. Popis personálních podmínek 
 

 pedagogické působení zajišťují tři plně kvalifikované vychovatelky 
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 pracují na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel 

 pedagogové se sebevzdělávají a ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně 

 služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech 

činnostech zajištěna dětem optimální péče 

 pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem ( v souladu se 

společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a 

vzdělávání dětí ) 

 

 

 

14. Popis ekonomických podmínek 

 
Školní družina je financována z několika zdrojů 

 
 ze státního rozpočtu jsou financovány mzdové náklady 

 ze státního rozpočtu je spolufinancováno další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 další zdroje které školní družina využívá jsou nepravidelné sponzorské dary od rodičů 

dětí navštěvujících školní družinu 

 úplata za docházku je popsána ve Směrnici o poplatcích ve školní družině 

( je uvedena jako příloha ŠVP ) 

 

 

 

15. Popis podmínek BOZP 
 

ŠD zajišťuje  bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. 

Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře.  

Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči ale i s širokou veřejností. 

 

 žáci dodržují vhodný stravovací a pitný režim 

 ochrana žáků před úrazy 

 je zajištěna pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti 

 děti jsou poučeny o bezpečnosti na začátku školního roku vychovatelkou 

 poučeny jsou při odchodu z areálu školy nebo vždy před větší akcí 

 ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími  patologickými jevy 

Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna 

Školním řádem, Vnitřním řádem ŠD,Vnitřními řády specializovaných učeben, Směrnicí o 

BOZP (jako příloha ŠVP) 

V dalších prostorech  se žáci řídí pokyny  pedagogického pracovníka 
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Příloha 

 

ZÁKLADNÍ   ŠKOLA   SVITAVY, RIEGROVA 4 

 

I.  ROČNÍ  PROGRAM   ŠKOLNÍ   DRUŽINY    

 

 

Téma projektu :    DRUŽINOVÉ   ČAROVÁNÍ 

 

 

 

 
                  ZÁŘÍ                    Já, moje rodina a kamarádi 

 

                  ŘÍJEN                  Umí škola čarovat? 

 

                  LISTOPAD          Kouzla podzimu a čáry zimy 

 

                  PROSINEC          Čas vánočních kouzel 

 

                  LEDEN                 Sněhové radovánky 

 

                  ÚNOR                   Putujeme časem 

 

                  BŘEZEN              Jak se budí jaro? 

 

                  DUBEN                Pozor  - nebezpečí  

 

                  KVĚTEN             Místo, kde bydlím  

 

                  ČERVEN             Cestou necestou 
 

 

 

 

 



ROČNÍ  PROGRAM   ŠKOLNÍ   DRUŽINY    
 

Téma projektu :    DRUŽINOVÉ   ČAROVÁNÍ 
 

Měsíc 

 

Téma Mluvené slovo  

(čteme, vyprávíme, 

besedujeme) 

Hry 

( hrajeme si , 

soutěžíme) 

Sportovní aktivity 

( sportujeme, hrajeme 

si, soutěžíme) 

Výtvarné aktivity 

(malujeme, vyrábíme) 

 

Vycházky 

(procházíme se, 

navštěvujeme 

výstavy,..) 

 
Září 

 

 

Já, moje rodina 

a kamarádi 

(lidé kolem nás ) 

Pravidla šk. družiny                  

Kouzelná slovíčka  

                           2,4,5   

Kamarádství, rodina 

(vztahy, vlastnosti)                         

                            1,4,5 

Spolupráce se 

Světlankou  

(nejsme všichni stejní,  

uvědomuji si rozdíly) 

                              3,5 

Učíme se toleranci a 

pořádku (uklízíme, 

pomáháme, ...) 

                           2,5,6       

Hry na seznámení a 

utužení kolektivu 

(Tichá pošta, Na jména, 

Jak se známe, Chci, aby 

po mé pravioci seděl, 

Důvěřuji ti,......) 

                      1,2,3,4,5,6  

Dramatické hry – scénky, 

pantomima 

( kamarádství, rodina, 

řešení problémů,.... 

                               2,3,6 

 

Soutěže družtev –  

Na čísla, fotbal, 

střelecká,........ 

( spolupráce, důvěra, 

sportovní chování,....) 

                         1,2,3,4,6 

Plavání 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Hrajeme si na malíře- 

Portrét kamaráda, Moje 

rodina 

Výtvarné ztvárnění dobra a 

zla ( vztahy ) 

Kolektivní práce – pravidla 

šd 

Dárky pro Světlanku 

                           1,2,3,4   

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku 

( pozoruji kde bydlí moji 

kamarádi ) 

                         4,5,6 

 

Říjen 

 

 

 

 

 

Umí škola 

čarovat ? 

( člověk a jeho 

svět ) 

Cesta do školy 

(co se mi ve škole líbí a 

co bychom mohli 

změnit) 

Bezpečnost a značky, 

které jsou po cestě do 

školy 

Co vše mne ve škole 

čeká   

                            1,3,5 

Pátráme co se skrývá za 

všemi dveřmi ve škole. 

                            1,3,4   

Orientace na mapě 

(Svitavy) 

                            1,2,3,5 

Kdo zná cestu ? 

(např. pošta, knihovna, 

kino, nemocnice, policie, 

hasiči,..... 

                              2,3,5 

              

Hry na školním dvoře  

(dle výběru dětí) 

               

Tělocvična  

(např. opičí dráhy, cvičení 

na nářadí,.... 

                         1,2,3,4,6 

 

Plavání 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Mapa – cesta do školy 

                             2,3,6 

Pohádková škola 

(rozvoj fantazie) 

Naše třída 

 (např.malba, kresba, koláž )  

                           2,3,4,5,6 

 

Výroba papírových draků 

                               1,2,3,6 

Vycházky – do okolí školy  

( pozoruji, co vše se 

v okolí školy nachází ) 

                             4,5,6 

Hledáme v okolí školy 

ukrytý poklad 

( orientační hra ) 

                              3,5,6 
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Listopad 

 

 

 

 

 

Kouzla 

podzimu a čáry 

zimy 

(člověk a 

příroda) 

 

 

 

 

 

 

Příprava zvířat na zimu 

( přezimování, stěhovaví 

ptáci,.....) 

Jak pomáháme zvířatům 

v zimním období? 

Domácí miláčci 

                           1,3,6 

                        

Skládáme puzzle 

( zvířata, rostliny) 

Kdo napíše víc 

Pantomima 

( znázorňování zvířat ) 

                              3,5,6 

Písničky o zvířatech 

                            1,3,5,6 

Pexeso – zvířata 

                            1,2,3,4 

Soutěž v poznávání zvířat 

                               1,2,3      

Soutěže družtev –  

Na čísla, fotbal, 

střelecká,........ 

( spolupráce, důvěra, 

sportovní chování,....) 

                         1,2,3,4,6 

 

Plavání 

                         1,2,3,4,6 

Tvoříme z přírodních 

materiálů  

( např. postavy- kukuřice, 

podzimníčci , motýl – 

listy,...) 

Hra s barvou  

( např. otisk listů, frotáž ) 

Co dokáže zima 

( např. vystřihování vloček, 

zamrzlé okno – 

voskovky,tuš) 

                             1,2,3,6 

Strom – podzim, zima 

                               1,2,3,6 

 

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku 

- pozorujeme změny 

přírody 

- poznávání rostlin, 

živočichů 

( sběr listů, plodů ) 

                           1, 4,5,6 

 

Prosinec 

 

 

Čas vánočních 

kouzel 

( lidé a čas ) 

 

 

 

 

 

 

Rodina o vánocích 

( zvyky, tradice ) 

Naše tajná vánoční přání 

Pomáháme s přípravami 

Čas adventní 

                            1,2,3 

Vánoční besídky 

v jednotlivých odd. 

Zpívání ( koledy ) 

Vánoční vystoupení ve 

Světlance 

                           1,3,5,6     

Tělocvična 

Pohybové hry 

( např. papírová válka, 

mrazík, rybičky,....) 

                        1,2,3,4,6 

Plavání 

Bruslení 

Bobování  

                         1,2,3,4,6     

 

Čert a Mikuláš 

( např. kresba uhlem, koláž, 

zapoučtění tuše do 

klovatiny,...) 

Výroba vánočních dárků 

pro naše nejbližší 

Vánoční výzdoba školy 

( kolektivní práce ) 

Vánoční přáníčka 

Pečeme perníčky 

                         1,2,3,4,5,6     

Vánoční prodejní trhy 

                               2,3,4,5 

Vycházky do okolí školy 

                            4,6 

Návštěva muzea 

( Vánoce v muzeu ) 

Návštěva ÚSP 

( prodejní výstava ) 

                        1,3,5,6  

 

 

Leden 

 

 

Sněhové 

radovánky 

(člověk a zdraví) 

 

 

 

 

Jak pečujeme o své 

zdraví  

( např. nemoci, 

prevence, lékaři, pobyt 

v nemocnici, zdravé 

stravování-jídelníček, 

správná hygiena, 

otužování        

                        1,3,5,6 

Dramatické hry 

scénky, pantomima- lékař 

pacient 

                               2,3,6 

Smyslové hry – čich, 

hmat, chuť 

( poznáváme ovoce a 

zeleninu )                  

                               1,3,6         

Zimní radovánky 

Otužování 

( stavby ze sněhu, sněhová 

bitva,....) 

                                 3,6 

Plavání  

Bruslení 

Bobování         

                         1,2,3,4,6    

Malovaný jídelníček –  

zdravá výživa  

kolektivní práce 

( např. malba, koláž ) 

                                  1,3,6 

Ovoce, zelenina 

Zimní sporty, zimní krajina 

( např.malba, kresba, koláž )  

                                1,3,6         

Vycházky – otužování 

( např.do okolí školy, 

vycházka do lesa – krmení 

zvířat ) 

                               4,6      
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Únor 

 

 

Putujeme 

časem 

( člověk a čas ) 

Když jsme byli malí 

( foto, zážitky, ...) 

                         1,3,4,5 

Co víme o historii 

našeho města 

                            1,3,5 

Jak můžeme měřit čas? 

                            1,3,5                        

 

 

Odhad času 

                              2,4,6 

Hry v místnosti 

( např. město-jméno, 

elektrika, kapitán Nemo, 

stromeček-hříbeček, 

Honzo vstávej,....) 

                         1,2,3,4,6                                           

Tělocvična  

( např. opičí dráhy, štafety, 

míčové hry,...) 

                         1,2,3,4,6 

Plavání  

Bruslení 

Bobování         

                         1,2,3,4,6 

Hodiny 

( např.malba, kresba, koláž )  

  

Malujeme podle starých 

fotografií 

Družinové tablo 

( kolektivní práce ) 

                                 1,4,6 

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku 

                                 4,6 

 

Březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak se budí 

jaro? 

( člověk a 

příroda ) 

Změny v přírodě 

První jarní květiny 

Jak se jmenují mláďata ? 

První jarní den 

Čekají nás velikonoce 

( zvyky ) 

                            1,3,5 

Pohádka Křemílek a 

Vochomůrka – Jak 

sázeli semínko 

                         2,3,4,6 

 

Písničky a básničky s jarní 

tématikou 

                            1,3,5,6 

Dramatizace pohádky 

( dle výběru dětí ) 

                         1,2,3,4,6 

Hrajeme si na zahradníky 

– sázení semínek 

( pozorování růstu ) 

                              1,2,6                      

 

Hry na školním dvoře 

( dle výběru dětí ) 

 

Plavání 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Jarní květiny 

(např. malba, kresba, koláž )  

Jarní výzdoba školy 

( kolektivní práce ) 

Velikonoční dekorace 

( např. slepička, beránek, 

malování vajíček,....) 

                        1,2,3,4,5,6                          

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku - 

pozorujeme změny 

přírody 

                               4,6 

Návštěva zahradnictví 

( práce zahradníka ) 

                               1,2,6   

 

Duben 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozor – 

nebezpečí ! 

(člověk a zdraví) 

Jak se chováme ? 

( na ulici, na kole, 

v dopravních 

prostředcích,....) 

Jaké nebezpečí na nás 

číhá a jak jim předcházet 

                            1,2,3 

Jak se chováme 

v krizových situacích 

( tel. čísla ) 

                               1,4 

Učíme se zásadám první 

pomoci 

                         1,2,3,5 

 

Poznáš ? 

( dopravní značky ) 

                                 1,3  

Skládáme puzzle 

(dopravní prostředky ) 

Kdo napíše víc 

Pantomima 

( nebezpečné situace ) 

                              3,5,6 

     

Hry na školním dvoře 

( např. vybíjená, kopaná, 

švihadla,...) 

 

Plavání 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Dopravní  prostředky 

(např. malba, kresba, koláž )  

Papírové modely aut 

( skupinové práce ) 

Plakát – „ Pozor nebezpečí „ 

( kolektivní práce ) 

 Malujeme dopravní značky                          

                         1,2,3,4,5,6 

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku 

( všímáme si dopravních 

značek )                                  

¨                              1,4,6 
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Květen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Místo, kde 

žijeme 

( člověk a jeho 

svět ) 

 

Co vše se v našem městě 

nachází  

( např. zajímevosti, 

historie,.....) 

Kam se chodíme  např. 

bavit, sportovat, 

odpočívat,.... 

                            1,3,4  

Služby v našem městě 

( pošta, knihovna, 

lékárna, nákup. 

střediska, informační 

střed., banky,.....) 

Co nám v mašem městě 

chybí 

                            1,3,5 

Hrajeme loutkové divadlo 

( dramatizace pohádky dle 

výběru dětí ) 

                        1,2,3,4,6 

 

Hrajeme si na povolání 

( která povování najdeme 

v našem  

městě ) 

                      1,2,3,4,6 

 

Hry na školním dvoře 

( dle výběru dětí ) 

Společné soutěže 

( kuličky, švihadla,...) 

 

Plavání 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Místa, která máme rádi 

( malba, kresba ) 

                                 1,3,4 

Stavíme město z kostek 

                                  2,4,5 

Město našich snů - rozvoj 

fantazie 

( malba, kresba ) 

                                  1,2,4 

Kniha a já 

( obal na knihu, oblíbená 

postava – malba, kresba ) 

                                  1,3,6                          

Vycházky – pozorujeme 

naše okolí, hledáme 

zajímavosti 

( např. sochy, budovy, 

pomníky, stromy, nápisy 

na budovách,...) 

                           1,2,5,6  

Věž kostela – prohlídka 

( výhled na město ) 

                            1,3,5,6      

 

Červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cestou - 

 Necestou 

(lidé kolem nás ) 

 

Všude na světě žijí děti ( 

jaké jsou mezi námi 

rozdíly, poznávání 

světadílů ) 

                            1,2,3 

Čteme si pohádky 

z různých světadílů 

                            1,3,6 

Kde všude jsme byli 

( zajímavosti, památky, 

národní jídla,....) 

                            1,2,3 

Kam se chceme podívat 

a proč? 

                              1,3      

Hry v místnosti 

( např. město-jméno, 

kdo napíše víc, cestovní 

abeceda, ....) 

                        1,2,3,4,6 

 

Naučíme se hru dětí 

z jiných kontinentů 

                            1,4,5,6                                      

Hry na školním dvoře 

( dle výběru dětí ) 

Družinová olympiáda 

 

Plavání 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Sbíráme obrázky a články o 

cizích zemích 

( skupinová práce – internet, 

knihy, výtvarné zpracování ) 

                           1,2,3,4,5 

Vaříme – ovocný salát 

( exotické ovoce ) 

                               1,2,3,6 

Dětská tvář –  úsměv 

( různé národnosti – malba, 

kresba) 

Čekají nás prázdniny 

( koláž ) 

                                  1,3,6  

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku 

                                 4,6 

Celodenní výlet  

( poznáváme zajímavosti 

naší země ) 

                         1,3,4,5,6      

 
Klíčové kompetence – integrované vzdělávací cíle 

 
1) Kompetence k učení 

2) Kompetence k řešení problémů 

3) Komunikativní kompetence   

4) Sociální a interpersonální kompetence 

5) Občanské kompetence 

6) Kompetence k trávení volného času 



ZÁKLADNÍ   ŠKOLA   SVITAVY, RIEGROVA 4 

 

II.  ROČNÍ  PROGRAM   ŠKOLNÍ   DRUŽINY    

 

 

Téma projektu :    KLÍČ K TAJEMNÝM DVEŘÍM 

 

 

 

 
                  ZÁŘÍ                    Klíč k rodině a kamarádům 

 

                  ŘÍJEN                  Klíč k našemu městu 

 

                  LISTOPAD          Klíč k barvám podzimu 

 

                  PROSINEC          Klíč k času vánoc 

 

                  LEDEN                 Klíč k paní Zimě 

 

                  ÚNOR                   Klíč k mému zdraví 

 

                  BŘEZEN              Klíč k probouzení jara 

 

                  DUBEN                Klíč k bezpečí   

 

                  KVĚTEN             Klíč ke starým časům 

 

                  ČERVEN             Klíč k posledním prázdninovým   

                                                dveřím  
 

 

 

 

 

 

 

 



ROČNÍ  PROGRAM   ŠKOLNÍ   DRUŽINY    

 

Téma projektu :   KLÍČ K TAJEMNÝM DVEŘÍM  
 

Měsíc 

 

Téma Mluvené slovo  

(čteme, vyprávíme, 

besedujeme) 

Hry 

( hrajeme si , 

soutěžíme) 

Sportovní aktivity 

( sportujeme, hrajeme 

si, soutěžíme) 

Výtvarné aktivity 

(malujeme, vyrábíme) 

 

Vycházky 

(procházíme se, 

navštěvujeme 

výstavy,..) 

 
Září 

 

 
Klíč k rodině a 

kamarádům 
(lidé kolem nás) 

Pravidla šk. Družiny 
Kouzelná slovíčka 

1, 2, 4. 5 

Co pro mě znamená 

rodina? (vztahy) 

1, 4, 5 

Povídám si o rozdílu 

mezi slovy spolužák, 

kamarád, přítel. 
1, 3, 4 

Vyprávím ostatním o 

mém kamarádovi a 

jeho dobrých 

vlastnostech, kterých 

si na něj vážím. 

2, 4 

Hry na seznámení a 
utužení kolektivu 

(na jména, chci, aby po 

mé pravici seděl, pád 

důvěry) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
 
Každý z nás napíše, co se 

mu na kamarádech líbí 

(papír přehneme jako 

harmoniku a podáme 

dál), nakonec vše 

přečteme. 

3, 4 

Molekuly, 
střelecká,na auta, 

(spolupráce, důvěra, 

sportovní chování) 

                     1, 2, 3, 4, 6 

Plavání 

Dopravní hřiště 

                      1, 2, 3, 4, 6 

Hry ve sportovně 

rekreačním areálu. 
                      1, 2, 3, 4, 6 

Kolektivní práce – 
pravidla ŠD 

                           1, 2, 3, 4 

Výtvarné ztvárnění dobrých 

vlastností mého kamaráda 

(vztahy) 

                            1, 2, 4, 5 

Hrajeme si na kouzelníky – 

moje rodina v podobě 

zvířat (zhodnocení své 

práce) 
                           1, 3, 4, 6 
Sestavujeme 
rodokmen naší rodiny 

2, 3, 4 

Vycházky do okolí 
školy (kde bydlím se 

svojí rodinou) 
4, 5, 6 

 

Říjen 

 

 

 

 

Klíč k našemu 

městu 
(člověk a jeho 

svět) 

Služby v našem městě 

(pošta, knihovna, 

kavárna , nákup. 

Střediska, 

informační 

centrum, banky…) 

1, 3, 5 

Čteme a posloucháme 

pověsti našeho 

regionu. 

1, 3 

Hrajeme si na básníky 

Bludiště (orientace 

v prostoru) 

2, 4, 6 

Hrajeme si na 

průvodce naším 

městem (práce s  

mapou) 

1, 2, 3, 4, 5 

Kdo napíše víc (názvy 

ulic, okolních vesnic… 

1, 2, 3, 4, 5 

Hry na školním 

dvoře (dle výběru 

dětí) Společné 

soutěže (střelecká, 

fotbal…) 

1, 2, 3, 4, 6 

Dopravní hřiště 

Plavání 

1, 2, 3, 4, 6 

Hry ve 

rekreačním areálu. 

1, 2, 3, 4, 6 

Znak našeho města 

-rozvoj fantazie 

(malba, kresba) 

1,4, 5 

Kolektivní práce – 

tvoříme papírový model 

města 

2, 6 

Koláž našeho města z 

přírodnin, látek… 

1, 2, 4, 6 

Malujeme své 

Znám cestu do, 

k…? 

(vycházky do okolí 

školy) – pozorujeme 

zajímavosti, sochy, 

budovy, pomníky, 

stromy 

1, 2, 5, 6 
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(skládáme písničky a 

básničky o našem 

městě) 

1, 3, 6 

Kam za sportem, 

zábavou v našem 

městě? 

1, 3, 4, 5, 6 

ideální město 

(fantazie) 

1, 2, 4 

 

Listopad 

 

 

 

Klíč k barvám 

podzimu 

(člověk a 

příroda) 

Změny přírody (barvy, 

počasí) 

1, 3 

Co se děje na poli? 

(zemědělství) 

1, 3, 6 
Příprava zvířat na 

zimu (přezimování, 

stěhovaví ptáci) 

1, 3, 6 

Povídáme si o 

různých květinách, o 

jejich podmínkách k 

životu (staráme se o 

květiny v ŠD) 

1, 3, 6 

„Zavařujeme podzim“ – 

podzimní plody usušíme 

a pak je zavaříme do 

zavařovací sklenice… 

1, 2, 6 
Ochutnávka 

podzimního ovoce a 

zeleniny poslepu 

1, 3 

Kdo napíše víc (názvy 

zvířat a rostlin) 

1, 2, 3, 6 

Barvy, ovečky 

jdou spát, nošení 

kamarádů (spolupráce, 

důvěra, sportovní 

chování) 

1, 2, 3, 4, 6 

-Kolektivní práce – 

vyzdobíme si družinu 

osušenými listy a květy 

-Výroba panáčků z 

částí rostlin 

-Hra s barvou (gáza 

přetřená vodovou barvou, 

vznikne košík, do kterého 

obtiskujeme rozpůlená, 

temperou natřená jablka, 

hrušky, švestky….) 

1, 2, 3, 6 

Vycházky do okolí 

školy – pozorujeme 

změny přírody (sběr 

listů, plodů a přírodnin) 

4, 5, 6 

 

Prosinec 

Klíč k času 

vánoc 
(lidé a čas) 

Vyprávím, jak u nás 

doma probíhají 

vánoce (tradice, 

zvyky) 

1, 3 

Čas adventní 

Naše tajná vánoční 

přání 

1, 2, 3 

Jak můžu pomoci 

druhým lidem? 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

-Dramatizace pohádky - 

-Mrazík 

-Malované koledy 

(nejdříve namalujeme, 

uhádneme, a zazpíváme) 

-Vánoční besídky v 

jednotlivých odd. 

1, 3, 5, 6 

Pohybové hry 

(Mrazík, sněhová válka, 

štafety …) 

1, 2, 3, 4, 6 

Bruslení 

Bobování 

Plavání 

1, 2, 3, 4, 6 

Čert a Mikuláš 

(vystřihování a 

skládání) 

1, 3, 4 

Výroba vánočních dárků 

pro naše nejbližší 

1, 3, 6 

Vánoční výzdoba školy 

(kolektivní práce) 

1, 3, 6 

Připravujeme 

„sladký“ adventní 

kalendář s dobrotami. 

Vycházky do 

okolí školy 

4, 6 

Návštěva muzea 

(Vánoce v muzeu) 

Návštěva ÚSP 

(prodejní výstava) 

1, 3, 5, 6 
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1, 2, 6 

Vánoční prodejní 

trhy 

1, 2, 3, 4, 5 

 

Leden 

Klíč k paní zimě 

(člověk a 

příroda) 

Jaké známe zimní 

sporty? 

1, 3, 6 

Pozorujeme a 

povídáme si, jak se 

může měnit počasí v 

zimě. 

1, 6 

Jak pomáhají v zimě 

lidé zvířatům, aby 

neměla hlad? 

1, 2, 3, 6 

Co je to sníh a co vše 

z něj můžu stavět? 

1, 2, 3, 4, 5 

Písničky a básničky se 

zimní tématikou. 

1, 6 

Hry v místnosti (např. 

kvízy, elektrika, kdo 

jsem?, stromeček – 

hříbeček…) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Zimní radovánky 

Otužování 

(stavby ze sněhu, 

sněhová bitva…) 

3, 6 

Plavání Bruslení 

Bobování 

1, 2, 3, 4, 6 

Kolektivní práce – 

koláž zimní krajiny 

1, 2, 3, 4 

Zimní sporty (malba, 

kresba) 

1, 2, 3, 6 

Výroba krmítka pro ptáky 

1, 6 

Vycházky – 

otužování (např. do okolí 

školy, vycházka do lesa 

– krmení zvířat) 

4, 6 

 

Únor 

Klíč k mému 

zdraví 
(člověk a 

zdraví) 

-Co je to otužování a 

proč je prospěšné? 

-Co je to zdravý 

životní styl? 

-Správná hygiena a 

správné stravovací 

návyky. 

1, 3, 5, 6 

Jak chránit mé i zdraví 

ostatních? 

1, 2, 3, 4, 5 

Smyslové hry – čich, 

hmat, chuť… 

2, 3, 6 

Dramatické hry – 

scénky, pantomima 

lékař – pacient 

2, 3, 6 

Hra lékař (jemná 

motorika) 

2, 3, 6 

Hrajeme si na kuchaře 

(zdravá výživa) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Hrajeme hru – Hlava, 

ramena, kolena, palce 

1, 6 

Tělocvična 

(Virus, paní 

Rýma, míčové hry…) 

Plavání 

Bruslení 

Bobování 

1, 2, 3, 4, 6 

Hry venku (v 

parku, …) 

1, 2, 3, 4, 6 

Oblečení – výroba 

zimního oblečení z 

látek a vlny 

Můj jídelníček – koláž 

mého menu jako v 

restauraci – kolektivní 

práce Skřítek Čistota a 

skřítek Špindíra (malba, 

kresba) Lidská postava a 

její části 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Vycházky – 

otužování 

(sleduji, kde je 

nemocnice, zdravotní 

střediska) 

4, 6 

 

Březen 

Klíč k 

probouzení 

-Co se děje na jaře na 
zahrádce? Jak se mění 

Poslech nahrávek zvířat 

– poznáš co to je? 

Hry na školním dvoře 
(dle 

Jarní mládě z 
přírodnin 

Vycházky do lesa 

– naslouchám 
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jara (člověk a 

příroda) 

stromy, keře a 

rostliny? 

-Velikonoční zvyky a 

tradice. 

-Znáš mláďata zvířat? 

1, 3, 5 

Co do přírody 

nepatří? 

1, 4, 5 

1, 2, 3, 4 

Hrajeme si na 

zahradníky – sázení 

semínek (pozorování 

růstu) 

1, 2, 6 

Velikonoční říkadla 

3, 6 

Stavíme domečky z 

přírodnin v přírodě. 

2, 5, 6 

výběru dětí) Dopravní 

hřiště 

1, 2, 3, 4, 6 

Hry ve sportovně 

rekreačním areálu. 

1, 2, 3, 4, 6 

1, 2, 3 

Kreslíme určitý strom 

(květinu, krajinu) v 

jednotlivých ročních 

obdobích. 

2, 6 

Zdobíme velikonoční 

vajíčka 

1, 6 

zvukům přírody, 

pátráme po lesních 

produktech. 

1, 6 

Návštěva 

zahradnictví (práce 
zahradníka) 

1, 2, 6 

 

Duben 

 

 

 

 

 

 

Klíč k bezpečí 

(člověk a 

zdraví) 

Důležitá telefonní čísla, 

krizové situace… 

1, 4 

Popiš, co budeš dělat, 

když se tobě nebo 

někomu jinému stane 

úraz… 

1, 2, 3, 5 

-Jak se chováme ve 

veřejných prostorech, 

dopravních 

prostředcích, na ulici, 

atd.? 

-Jaké nebezpečí na 

nás číhá a jak jim 

předcházet? 

1, 2, 3 

 

Dopravní hry 

1, 4 

Dramatické hry – 

scénky, pantomima 

(nebezpečné situace) 

1, 2, 3, 4 
Soutěžíme ve 

znalostech z dopravní 

výchovy 

1, 2, 6 

-Jízda na kole, 

koloběžce, 

kolečkových 

bruslích 

Hry na školním dvoře 

(vybíjená, kopaná, 

švihadla) 

Dopravní hřiště 

1, 2, 3, 4, 6 

Vyrob si svou 

lékárničku (stříhání, 

lepení) 

1, 2, 6 

Vyrábíme „dopravní 

pexesa) s tématem 

podzemní, vodní, letecké 

dopravy 

2, 3, 4 

Výroba knihy důležitých 

tel. čísel a informací 

1, 2, 6 

Kolektivní práce – 

„plakát varování“ 

1, 2, 4, 6 

Vycházky do okolí 

školy, 

městského parku 

4, 6 

 
Květen 

 

 

 

Klíč ke starým 

časům (člověk 

a čas) 

Besedujeme o tom, 

co může člověk v 

jednotlivých věkových 

obdobích zažít a 

naučit se. 

1, 2, 3 
Vyprávíme si příhody, 

v nichž měl význam 

Hrajeme hru Odhad 

času 

2, 4, 6 

Chronologicky řadíme 

fotografie/obrázky osob, 

které představují 

jednotlivé fáze života. 

1, 2 

-Hry na školním dvoře 

(dle 

výběru dětí) 

-Společné soutěže 

(kuličky, švihadla…) 

-Plavání 

Dopravní hřiště 

1, 2, 3, 4, 6 

Dárek pro radost 

maminkám 

3, 4, 6 

Kolektivní práce – 

tvoříme roční kalendář 

důležitých akcí družiny 

3, 4 

Když jsme byli malí (práce 

Vycházky do okolí 

školy, 

městského parku 

4, 6 
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čas (téma: Co znamená 

přijít včas, pozdě?) 

1, 2, 3 

Besedujeme o 

minulém čase, co se 

nosilo, jaké byly dříve 

spotřebiče, jak se žilo 

a jak se učilo? 

1, 2, 3 

Besedujeme o životě 

školy v minulosti 

(kronika školy) 

1, 2, 3 

Pořádáme přehlídku 

oblečení a starých věcí, 

které se našly doma 

(učebnice, předměty) 

5, 6 

s fotografií) – popř. 

kolektivní práce 

2, 3, 4, 6 

Maluji sám sebe ve 

středověku (na hradě, na 

zámku…) 

1, 6 

 

Červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klíč k 

posledním 

prázdninovým 

dveřím (lidé 

kolem nás) 

Povídáme si o 

významu Dne dětí. 

Plánujeme, jak ho 

oslavíme. 

1, 2, 3 

Čteme si pohádky z 

různých světadílů 

1, 3, 6 

Hledáme a mluvíme o 

věcech z okolí, které 

můžeme pochválit a 

ocenit. 

2, 3, 4, 5 

Kam a proč bych se 

chtěl podívat?     1, 3 

Sbíráme obrázky a 

články o zemích, ze 

kterých pochází 

pohádky. Snažíme se 

pochopit, v čem se 

národy liší, v čem jsou 

jejich obyvatelé jiní než 

my. 

1, 3 

Hra Optimisté a 

pesimisté 

2, 4, 5 

-Hry na školním dvoře 

(dle 

výběru dětí) 

Družinová 

olympiáda 

Plavání 

Dopravní hřiště 

1, 2, 3, 4, 6 

Vyrábíme pohádkové 

masky, 

improvizované indiánská 

hrkadla, zvonkohry. 

2, 5, 6 

Maluj kamarády z jiné 

země. 

1, 3, 6 

Místo, které si přeji 

navštívit (kresba) 

1, 6 

Vycházky do 

městského 

parku, do okolí školy 

(zdokonalujeme a 

procvičujeme chování 

na chodníku, na silnici, 

na přechodech…) 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
Klíčové kompetence – integrované vzdělávací cíle 

 
1) Kompetence k učení 

2) Kompetence k řešení 

problémů 

3) Komunikativní kompetence   

4) Sociální a interpersonální 

kompetence 

5)Občanské kompetence 

6)Kompetence k trávení volného času
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ZÁKLADNÍ   ŠKOLA   SVITAVY, RIEGROVA 4 

 

 

III. ROČNÍ  PROGRAM   ŠKOLNÍ   DRUŽINY    

 

 

Téma projektu :   PUTUJEME  S  POHÁDKOU 

 

 

 

 
                  ZÁŘÍ                    Jdeme s Maxipsem Fíkem do školy 

 

                  ŘÍJEN                  Broučkova rodina  a kamarádi 

 

                  LISTOPAD          Podzim v pařezové chaloupce 

 

                  PROSINEC          Vánoce s Popelkou 

 

                  LEDEN                 Krakonošova zima 

 

                  ÚNOR                   Vstáváme s Bobem a Bobkem 

 

                  BŘEZEN              Jarní procházka s vílou Amálkou 

 

                  DUBEN                Krtek a autíčko  

 

                  KVĚTEN             Na hradě pana Krbce  

 

                ČERVEN          Mach a Šebestová na cestách



 

ROČNÍ  PROGRAM   ŠKOLNÍ   DRUŽINY    

 

Téma projektu :    Putování s pohádkou 

 
Měsíc 

 

Téma Mluvené slovo  

(čteme, vyprávíme, 

besedujeme) 

Hry 

(hrajeme si, soutěžíme) 

Sportovní aktivity 

(sportujeme, hrajeme 

si, soutěžíme) 

Výtvarné aktivity 

(malujeme, vyrábíme) 

 

Vycházky 

(procházíme se, 

navštěvujeme 

výstavy,..) 

 
Září 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jdeme 

s Maxipsem 

Fíkem do školy 

( Místo, kde 

žijeme ) 

 

 

 

 

 

 

 

Čteme pohádku 

měsíce – Maxipes Fík 

                          1,3,6 

Škola není bludiště  

( poznáváme naší 

školu) 

                          1,2,6 

Cesta do školy 

( bezpečnost a značky 

,které jsou po cestě do 

školy, křižovatky,..) 

                         1,2,4 

Pravidla šk. družiny                  

( společné soužití, 

kouzelná slovíčka  

                        1, 2,4,5   

Co vše nám školní 

družina nabízí 

( kroužky, plán 

společných akcí,…) 

                          1,3,5 

  

 

Hry na seznámení a 

utužení kolektivu 

(Tichá pošta, Na jména, 

Jak se známe, Chci, aby 

po mé pravioci seděl, 

Důvěřuji ti,......)                       

 

Orientace na mapě 

(Svitavy) 

                             

Kdo zná cestu ? 

(např. pošta, knihovna, 

kino, nemocnice, 

policie, hasiči,.....                              

                    1,2,3,4,5,6 

Soutěže družstev –  

Na čísla, fotbal, 

střelecká,........ 

( spolupráce, důvěra, 

sportovní chování,....) 

                         1,2,3,4,6 

Navštěvujeme hřiště a 

jiná sportoviště v okolí 

školy.  

                         1,2,3,4,6 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Malujeme pohádku 

měsíce – Maxipes Fík 

                          2,3,4,5,6 

Kolektivní práce – 

pravidla šd 

Dárky pro Světlanku 

                           1,2,3,4   

Plánek naší školy 

                            2,3,6 

Malujeme dopravní 

značky 

                        1,2,3,4,6   

Kolektivní práce – 

kalendář svátků a 

narozenin našeho oddělení 

                             1,2,3,4 

Vycházky – do okolí 

školy  

( pozoruji, co vše se 

v okolí školy nachází, 

sleduji čistotu a zeleň  ) 

                             4,5,6 

Hledáme v okolí školy 

ukrytý poklad od Fíka 

( orientační hra ) 

                              3,5,6 
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Říjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broučkova 

rodina a jeho 

kamarádi 

( lidé kolem nás) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Čteme pohádku 

měsíce – Broučci 

                          1,3,6 

 

Vizitka naší rodiny 

( co očekáváme od 

rodičů a co oni od nás) 

                             3,4 

Naši kamarádi 

(vztahy, vlastnosti, 

čím si kamarádi dělají 

radost,…)                         

                           1,4,5 

Všichni nejsme stejní 

(uvědomuji si rozdíly, 

kamarádi ze 

Světlanky, 

handicapovaní  

spoluobčané,…) 

                           2,3,5 

Do rodiny patří 

dědeček a babička 

( chování ke starším 

lidem, pomoc, 

rodokmen,…)        3,4                 

Dramatizace pohádky 

Měsíce 

 

Pantomima 

( povolání našich 

rodičů) 

 

Kimova hra – poznám 

kamaráda 

( sluch, hmat ) 

 

Kdo sedí po mé pravici 

či levici 

                        1,2,3,4,6         

 

  

Hry na školním dvoře  

( dle výběru dětí ) 

               

Tělocvična  

Míčové a pohybové hry  

( např. opičí dráhy, 

cvičení na nářadí,.... 

Navštívíme hřiště u 

Sáhira 

                         1,2,3,4,6 

 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Malujeme pohádku 

měsíce – Broučci 

                          2,3,4,5,6 

 

Hrajeme si na malíře- 

Portrét kamaráda, Moje 

rodina 

                           2,3,4,6 

Rodokmen naší rodiny 

                              2,3,4 

 

Výroba papírových draků 

                               1,2,3,6 

Kolektivní práce- 

Dárky pro kamarády ze 

Světlanky 

                           1,2,3,4   

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku 

( pozoruji kde bydlí 

moji kamarádi ) 

Sběr přírodnin 

                         4,5,6 

 

Listopad 

 

 

 

 

 

 

 

Podzim 

v pařezové 

chaloupce 

(člověk a 

příroda) 

 

 

 

Čteme pohádku 

měsíce – Křemílek a 

Vochomůrka 

                          1,3,6 

Život zvířat v různých 

ročních obdobích 

Jak pomáháme 

zvířatům v zimě? 

                          1,2,3 

Kdo napíše víc 

( zvířata, rostliny) 

 

Pantomima 

( znázorňování zvířat ) 

 

Písničky a básničky o 

zvířatech 

 

Soutěže družstev –  

Na čísla, fotbal, 

střelecká,........ 

( spolupráce, důvěra, 

sportovní chování,....) 

                         1,2,3,4,6 

 

 

Malujeme pohádku 

měsíce – Křemílek a 

Vochomůrka 

                          2,3,4,5,6 

 

Tvoříme z přírodních 

materiálů  

( koláže, postavy) 

Hra s barvou  

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku 

- pozorujeme změny 

přírody 

- poznávání rostlin, 

živočichů 

( sběr listů, plodů ) 

                           1, 4,5,6 
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Roční období 

Jak se mění náš 

strom? 

( změny v přírodě ) 

                       1,2,3, 

Můj zvířecí kamarád 

Na základě vlastní 

zkušenosti si 

vysvětlujeme, jakou 

péči zvířata vyžadují. 

                      1,2,3,4,6 

 

Lidové pranostiky 

                       1,2,3,4                            

Soutěž v poznávání 

hlasů zvířat 

                               

Kimova hra – ovoce a 

zelenina 

( chuť, hmat ) 

                  1,2,3,4,5,6         

( např. otisk listů, frotáž ) 

                             1,2,3,6                                             

Kolektivní práce 

Zamykání podzimu 

( výroba klíče z přírodnin) 

                           1,2,3,4 

Kalendář 

(vyrábíme kalendář 

charakterizující jednotlivé 

měsíce) 

                          1,2,3,6 

 

Prosinec 

 

Vánoce s 

Popelkou 

( lidé a čas ) 

 

 

 

 

 

 

Čteme pohádku 

měsíce – Popelka 

                          1,3,6 

Kouzelný čas vánoc 

( význam, zvyky, 

tradice, vánoční 

básničky a koledy)                           

                   1,2,3,5,6 

Vánoce u nás 

Naše tajná vánoční 

přání. 

(pomáháme 

s přípravami ? ) 

                            1,2,3 

Kde se vzal Mikuláš, 

čert a anděl??? 

                          1,2,3 

 

 

 

Vánoční besídky 

v jednotlivých odd. 

Zpívání ( koledy ) 

 

Vánoční vystoupení ve 

Světlance 

 

Hádanky, tajenky, kvízy 

 

Hry v místnosti 

( pexeso, Kap. 

Nemo,…) 

                      1,2,3,4,5,6  

Tělocvična 

Míčové a pohybové hry  

 ( např. papírová válka, 

mrazík, rybičky,....) 

                        1,2,3,4,6 

Bruslení 

Bobování  

                         1,2,3,4,6     

 

 Malujeme pohádku 

měsíce – Popelka 

                          2,3,4,5,6 

Kolektivní práce – 

Adventní kalendář 

                             1,2,3,4 

Čert a Mikuláš 

( např. kresba uhlem, 

koláž, zapouštění tuše do 

klovatiny,...) 

Výroba vánočních dárků 

pro naše nejbližší 

Vánoční výzdoba školy 

( kolektivní práce ) 

Vánoční přáníčka 

                         1,2,3,4,5,6     

Vánoční prodejní trhy 

                               2,3,4,5      

Vycházky do okolí 

školy 

                            4,6 

Návštěva muzea 

( Vánoce v muzeu ) 

Návštěva ÚSP 

( prodejní výstava ) 

                        1,3,5,6  
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Leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zima 

s Krakonošem 

 (člověk a 

příroda) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čteme pohádku 

měsíce – Krkonošské 

pohádky 

                          1,3,6 

S hlavou v oblacích 

(život na stromech, 

ptačí hnízdo,mláďata, 

krmíme ptáčky 

v zimě, víme , co jim 

chutná, škodí, 

stopy ptáků na sněhu) 

                            1,2,3 

Ptačí tajemství 

(kdy a kam odlétají 

ptáci) 

                           1,2,3 

Jaké známe chráněné 

živočichy 

( červená kniha,…) 

                         1,3,5,6 

Město v lese 

( lesní zvířata, hmyz) 

                          1,2,6                              

Poznáváme stopy zvířat, 

ptačí hlasy,.. 

                             

Hry v místnosti 

( Pantomima, Na 

dirigenta, pustý ostrov,  

Kdo napíše víc,…) 

                         1,2,3,4,6                               

 

Tělocvična – 

Míčové a pohybové hry  

( např. opičí dráhy, 

štafety, míčové hry,...) 

                         1,2,3,4,6 

Bruslení 

Bobování         

                         1,2,3,4,6    

Malujeme pohádku 

měsíce – Krkonošské 

pohádky 

                          2,3,4,5,6 

Ptačí krmítka 

( koláž) 

                         1,2,3,6 

Modelujeme ptáčky a 

ptačí hnízda 

                            1,2,6 

Malujeme město v lese 

( Ferda mravenec ) 

                           1,2,3,6 

 

Kolektivní práce 

Keramika – výroba ptačí 

farmy             

                              1,2,3,4                                                        

             

Vycházky  

( např.do okolí školy – 

sledujeme kde se 

nacházejí ptačí budky, 

vycházka do lesa – 

krmení zvířat ) 

                              3, 4,6      

 

Únor 

 

 

 

 

 

 

Vstáváme 

s Bobem a 

Bobkem 

( člověk a 

zdraví) 

 

 

 

 

Čteme pohádku 

měsíce – Bob a Bobek 

                          1,3,6 

 

Chci být zdravý  - jak 

pečujeme o své zdraví  

( např. nemoci, 

prevence, lékaři, 

zdravý životní styl ) 

                       1,2,3,6 

 

Hrajeme si na lékaře 

( pacient – lékař )                                                       

                           

Hry v místnosti 

( např. Hlava, ramena,.. 

elektrika,… ) 

Kvíz – Jak znám svoje 

tělo 

                          

Zjišťujeme kolik 

měříme a kolik vážíme 

Tělocvična – 

Míčové a pohybové hry  

                         1,2,3,4,6 

Zimní radovánky 

Otužování 

( stavby ze sněhu, 

sněhová bitva,....) 

                                 3, 6 

Bruslení 

Bobování         

                         1,2,3,4,6 

Malujeme pohádku 

měsíce – Bob a bobek                                        

                            2,3,4,5,6 

Malujeme bacily 

( rozvoj fantazie) 

                               2,3,6    

 Ovoce a zelenina 

                               1,2,3,6 

Kolektivní práce – 

Naše tělo ( koláž ) 

                               1,2,3,4                                                                                                           

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku 

                                 4,6 
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Správná hygiena 

(hygienické návyky, 

pečujeme o svůj 

zevnějšek) 

                     1,2,3,4,5                             

 

Poznáváme svoje tělo 

                            1,2,3 

Zdravé stravování 

(jídelníček, správné 

stolování)          1,2,3 

( sestavíme tabulku) 

                         1,2,3,4,6                                           

 Co bych si koupil ? 

( zdravé a nezdravé jídlo ) 

Vystřihujeme z časopisů   

                              1,2,3,6   

 

Březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procházka 

jarem s vílou 

Amálkou 

( člověk a 

příroda ) 

 

 

 

 

 

 

Čteme pohádku 

měsíce–O víle Amálce 

                          1,3,6 

Zvířata a jejich 

mláďata 

( exotická zvířata 

v ZOO)            1,3,6 

Naše květiny 

( vše o pěstování,..) 

                         1,3,5,6 

Přichází jaro 

( básničky, písničky, 

říkanky s jarní 

tematikou)  

                         1,3,5 

Velikonoční svátky 

( zvyky, tradice,..) 

                     1,2,3,5  

Dramatizace pohádky 

( dle výběru dětí ) 

                          

Hrajeme si na 

zahradníky – 

pantomima 

                               

Kdo napíše víc 

( zvířata v ZOO )                                   

                      1,2,3,4,6 

 

Hry na školním dvoře  

( dle výběru dětí ) 

               

Tělocvična  

Míčové a pohybové hry  

( např. opičí dráhy, 

cvičení na nářadí,.... 

Navštívíme hřiště u 

Sáhira 

                         1,2,3,4,6 

 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Malujeme pohádku 

měsíce – Víla Amálka                                      

                            2,3,4,5,6 

První jarní květiny 

(např. malba, kresba, 

koláž )  

Velikonoční dekorace -

výzdoba školy 

( kolektivní práce ) 

                        1,2,3,4,5,6 

Sázíme velikonoční obilí 

                                1,2,6 

Malujeme ZOO 

( kolektivní práce ) 

                          1,2,3,4,5 

                          

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku, 

k rybníku  - pozorujeme 

změny přírody, 

poznáváme rostliny a 

živočichy 

                          1,3,4,6 

  

 

Duben 

 

 

 

Krteček a 

autíčko 

(člověk a zdraví) 

 

Čteme pohádku 

měsíce – Krteček a 

autíčko 

                          1,3,6 

Co dělat, když přijdu 

Hrajeme si na 

záchranáře 

( co vše by mělo být 

v lékárničce,..) 

                        Poznáš ? 

Hry na školním dvoře 

( např. vybíjená, 

kopaná, švihadla,...) 

 

Tělocvična  

Malujeme pohádku 

měsíce – Krtek a autíčko                                      

                            2,3,4,5,6 

 

Dopravní  prostředky 

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku 

( všímáme si dopravních 

značek, silničního 

provozu,.. )                                  
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k nehodě, úrazu ?? 

( důležitá tel. Čísla,..) 

                    1,2,3,4,5 

Jak se chováme na 

silnici ? 

( na ulici, na kole, 

v dopravních 

prostředcích,....) 

Jaké nebezpečí na nás 

číhá a jak jim 

předcházet                                     

                          1,2,3 

 Chci být fit  

( prevence sociálně 

patolog. jevů – 

drogy,alkoh., šikana,.) 

                      1,2,3,4,5 

Chtěl bych pomáhat 

( hasič, policista, 

záchranář,..)    2,3,4,5                         

( dopravní značky ) 

                                

Kdo napíše víc 

( dopravní tematika ) 

                                

Pantomima 

( nebezpečné situace ) 

                      1,2,3,4,6    

     

Míčové a pohybové hry  

 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

(např. malba, kresba, 

koláž )  

Důležitá tel. Čísla 

( tel. Seznam ) 

                             

Plakát – „ Nebezpečné 

situace „ 

( kolektivní práce ) 

 

Keramické dopoledne ve 

Světlance 

  

                         1,2,3,4,5,6 

¨                           1,3,4,6 

 
Květen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na hradě pana 

Krbce 

( člověk a čas ) 

 
 

 

Čteme pohádku 

měsíce – Pan Krbec 

                          1,3,6 

Jak vypadala naše 

škola dříve 

( historie, staré fotog., 

internet,..) 

                      1,2,3,5,6 

Detektiv na půdě 

( Jak dříve žili lidé, 

jaké předměty 

používali,.. ) 

                  1,2,3,5,6 

Malí pomocníci 

Pantomima 

(stará  řemesla ) 

                                

Měříme čas 

( hodiny, stopky,..) 

 

Soutěžíme v poznávání 

starých písniček 

z pohádek      1,2,3,6   

                      

 

Hry na školním dvoře 

( dle výběru dětí ) 

Společné soutěže 

( kuličky, švihadla,...) 

Navštívíme hřiště u 

Sáhira 

 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Malujeme pohádku 

měsíce – Pan Krbec                                      

                            2,3,4,5,6 

Malujeme naši školu za 

starých časů  

 

Výroba ručního papíru 

( kolektivní práce ) 

Stará řemesla - keramika 

(keramický výrobek )  

                     1,2,3,4,6             

Vycházky – pozorujeme 

naše okolí 

( např. sochy, budovy, 

pomníky, stromy, 

nápisy na budovách,.. 

a srovnáváme se starými 

fotograf..) 

                         1,2,3,5,6  
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( život dětí dříve, 

jejich povinnosti a 

život dnes,..)    1,3,5 

                         

Stará řemesla   

( Jaká známe 

řemesla,..)      1,3,5,6                 

 

Červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mach a 

Šebestová na 

cestách 

(lidé kolem nás ) 

 

 

 

 

 

 

Čteme pohádku 

měsíce – Mach a 

Šebestová na cestách 

                          1,3,6 

Všude na světě žijí 

lidé 

( kde všude jsme byli, 

národní zvyky, jídla,..)                                 

                         1,2,3,6 

Náš den „D“ 

( význam dne Dětí, jak 

by jsme si ho přáli 

oslavit,..) 

                           1,2,3 

Naše plány na 

prázdniny              1,3                          

Hry v místnosti 

( např. město-jméno, 

Jel jsem na ostrov,..                         

 

Naučíme se hru, nebo 

písničku dětí z jiných 

kontinentů                               

                     1,2,3,4,5,6                                      

Hry na školním dvoře 

(Kuchařka, na 

molekuly,…) 

Družinová olympiáda 

Dopravní hřiště 

                         1,2,3,4,6 

Malujeme pohádku 

měsíce – Mach a 

Šebestová                                      

                            2,3,4,5,6 

Tvoříme totem z našeho 

jména 

Malujeme děti z jiných 

kontinentů 

( kolektivní práce ) 

                          

Naše plány na prázdniny 

( koláž ) 

                           1,2,3,4,6 

                                    

Vycházky - do okolí 

školy,  městského parku, 

na hřiště u stadionu 

                                 4,6 

     

 
Klíčové kompetence – integrované vzdělávací cíle 

 
1)Kompetence k učení 

2)Kompetence k řešení problémů 

3)Komunikativní kompetence   

4)Sociální a interpersonální kompetence 

5)Občanské kompetence 

6)Kompetence k trávení volného času
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