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1. Identifikační údaje 

1.1  Předkladatel 
Základní škola, Meziměstí, okres Náchod 

Školní 236,  54981  Meziměstí 
Mgr. Lenka Bohanská – ředitelka školy 

IČ: 750 15 978 
RED – IZO: 600 093 921 

Koordinátor tvorby ŠVP: ředitelka školy 
 

 
 
1.2 Zřizovatel  

Obec Meziměstí 
5. května 1,  54981 Meziměstí 

 
 

1.3  Platnost dokumentu 
Dokument platí od 1.9.2018 

 
 
 
 
 
 

2. Charakteristika školní družiny 
 
ŠD při Základní škole v Meziměstí má vlastní prostory v jedné z budov školy. Jde o školu s 1. – 9. 
třídou, navštěvovanou místními žáky a žáky z okolních obcí. ŠD je rozdělena do dvou oddělení. 
Kapacita obou oddělení je 60 žáků. Školní družina zabezpečuje smysluplné vhodné a vědomé využití 
volného času dětí. 
 
2.1 Účastníci zájmového vzdělávání 
Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí 
pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popř. další fyzické osoby. 
 
2.2 Materiální podmínky školní družiny 
Školní družina se nachází v 1. patře budovy ZŠ, kde k jejímu provozu slouží 2 herny. Herny jsou 
vybaveny televizorem, DVD přehrávačem. Často využívaným prostorem je školní družina. Slouží 
k rekreačním činnostem, ke sportovnímu vyžití dětí, k setkávání s rodiči a k dalším činnostem. 
Důležité je i okolí školy, kam často vychází družina za poznáváním přírody. 
 
2.3 Personální podmínky 
Činnost školní družiny zabezpečují dvě vychovatelky , které svým vzděláváním splňují podmínky pro 
práci s dětmi ve školní družině. 
Průběžně se zapojují do dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Pravidelně navštěvují 
pedagogické porady. Svou pracovní dobou plně zabezpečují provoz družiny. 
Ze školní družiny mají žáci možnost odcházet na zájmové kroužky.  
Obě vychovatelky spolupracují s vyučujícími ZŠ i s rodiči žáků. Nepřítomnost vychovatelek 
zabezpečují pedagogičtí pracovníci školy. 
Spolu s učiteli ZŠ zabezpečují vychovatelky přesuny žáků do školní jídelny a dozory na obědech. 
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2.4 Výchovně vzdělávací činnost 
Veškeré činnosti ve ŠD jsou dány Vyhláškou č. 74/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Navazují na 
bohaté zkušenosti z výchovné práce vychovatelek. Velký důraz klademe na spolupráci s kolegy a 
kolegyněmi z 1. Stupně ( zastupování, předávání si zkušeností, pomoc při větších akcích ŠD), s rodiči ( 
sponzorská pomoc, organizační pomoc při zajištění některých akcí). 
 
Činnosti v ŠD jsou zejména pravidelné, příležitostné akce a nabídka spontánních aktivit zaměřených 
na rozvoj pohybových, estetických a intelektuálních oblastí, ale také na respektování odlišností mezi 
dětmi a prevenci negativních jevů v dětském kolektivu ( ničení hraček, nevhodná neslušná slova, 
šikana a neochota spolupracovat). Dále také umožňujeme odpočinkové činnosti a přípravu na 
vyučování. Snažíme se vést děti k ohleduplnosti k dospělým, ke starým lidem, respektovat se a 
navzájem si pomáhat. Všechny aktivity jsou přizpůsobeny věku a momentální náladě dětí. Vykonávají 
je dobrovolně, na základě vzbuzeného zájmu a motivace, měly by jim přinášet kladné emoce, radost 
a uspokojení. 
 
Pravidelná činnost je dána skladbou zaměstnání ( oběd, relaxace, pobyt venku). 
Příležitostné akce jsou pro obě oddělení družiny ( karneval, vítání jara, čarodějnice,….). 
Spontánní aktivity jsou průběžné – klidové činnosti po obědě, při pobytu venku, po organizované 
části následuje v určeném prostoru možnost spontánních her, spontánní činnosti ranních a 
koncových družin. Odpočinkové činnosti kompenzují jednostrannou zátěž školního vyučování nejen 
klidovou činností, ale i aktivním přístupem. 
Příprava na vyučování, vypracovávání domácích úkolů, didaktické hry, tematické vycházky a další 
činnosti, které upevňují a rozlišují získané poznatky a vědomosti. 
 
2.5 Zdravý životní styl dítěte ve školní družině 
Zdravé prostředí prostorů užívaných ŠD – odpovídající osvětlení, teplo, čistota , větrání. 
Ochrana žáků před úrazy – poučení o bezpečnosti na začátku školního roku a před každou činností a 
akcí ŠD. 
Vyvážený poměr činností relaxačních, odpočinkových a aktivních. 
Vhodný stravovací a pitný režim – stravování je dle platné vyhlášky o školních jídelnách, pitný režim 
zajistí žáci z domova. 
Dostupnost prostředků první pomoci. 
Rozvíjení hygienických a pracovních návyků – upevňování prvků sebeobsluhy. 
Umožnění přiměřeného pobytu venku za vhodných povětrnostních podmínek a stavu ovzduší. 
Poskytování dostatku volného pohybu venku i ve třídách. 
Pěstování pocitu důvěry a bezpečí v prostředí ŠD. 
Poskytování vhodné péče dětem, které zůstávají v družině poslední, tak, aby nepociťovaly stres, 
osamění. 
Upozorňování na případná nebezpečí i mimo školní družinu a učení, jak se zachovat. 
 
2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví dětí ve školní družině 
Žáci i rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD, se školním řádem a řády dalších využívaných 
prostor ( tělocvična). Všechny obsahují prvky bezpečného chování dětí ve ŠD. 
Počet žáků jednoho  oddělení ŠD nesmí přesáhnout 30 dětí ( možnost udělení výjimky zřizovatelem). 
Při vycházce či jiné činnosti s počtem vyšším než 25 dětí je zabezpečen pomocný dozor či dohled. Děti 
jsou průběžně seznamovány s bezpečností při hrách a jiných činnostech. 
Děti vždy oznamují vychovatelkám z jakého důvodu opouštějí místnost ( odchod na WC, pro pití, 
svačinu,….). Děti odcházejí ze ŠD domů podle údajů na přihlášce . Jinak je žák uvolněn pouze 
s rodičem nebo podle písemné omluvenky řádně vyplněné a podepsané rodiči.  
Vychovatelky dbají také o bezpečnost emoční a sociální, zajišťují, aby se děti cítily ve ŠD bezpečně a 
plnohodnotně. Snaží se podchytit jakékoliv náznaky hrubého chování, šikany a zamezit jejímu šíření. 
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Vychovatelky jsou pravidelně proškolovány v oblasti BOZP a PO. 
Děti jsou poučeny  o bezpečných přesunech ( jídelna), o nebezpečí úrazu elektrickým proudem ( 
zákaz jakéhokoliv zásahu dětí do el. sítě). Děti jsou varovány a poučeny o nebezpečí styku 
s neznámými lidmi a o výjimečných situacích. O poučení žáků je veden zápis, který je součástí 
výchovného přehledu. 
Další pravidla BOZP platí  stejná jako pro školu – žáci jsou vždy poučeni před dnou činností o 
bezpečnosti práce. 
 
2.7 Ekonomické podmínky školní družiny 
Veškeré finance vybrané stanovenu úplatou  (směrnice č. 8 – poplatky ve školní družině) jsou určeny 
pro potřeby školní družiny – nákup spotřebního materiálu ( nikoliv vybavení nábytkem apod.). 
Žáci, jejichž zákonní zástupci prokáží, že pobírají sociální příplatek, mohou být od úplaty za ŠD 
osvobozeni. 
Při zvýšení nákladů na provoz školní družiny může ředitel školy úplatu navýšit se souhlasem 
zřizovatele, ale zároveň dopředu informovat zákonné zástupce dětí. 
 
2.8 podmínky přijímání žáků 
Podmínku přijetí žáků do družiny k pravidelné docházce je skutečnost vyplnění závazné přihlášky do 
družiny, kde musí být uveden rozsah docházky a způsob odchodu účastníka z družiny. 
Umístění do ŠD bude podle tohoto pořadí do počtu 60 žáků: 
1. žáci 1. ročníku 
2. žáci ze 2. – 5. ročníku ( přednost mají mladší žáci) 
3. žáci 2. Stupně 
O přijetí do školní družiny rozhodne ředitel školy. 
 
2.9 Průběh a ukončování vzdělávání 
Po ranním vstupu dítěte do budovy školy sleduje jeho přezouvání a svlékání v šatně paní uklízečka, 
která u vchodu vykonává ranní dozor. Poté přicházejí děti do školní družiny, kde je ranní provoz a 
přivítá se s vychovatelkou pozdravem. 
Provoz ranní družiny probíhá v době od 6.00 do 7.30 hod. 
Jedná se převážně o činnosti odpočinkové. 
V 7.30 hod. odcházejí s paní vychovatelkou do tříd na vyučování. 
Odpolední blok zájmových činností zahajujeme od 11.25 hod. 
Děti přebírají paní vychovatelky od učitelů ve třídách nebo ve školní jídelně. Starším žákům končí 
obvykle vyučování o hodinu nebo dvě později. Ty pak z jídelny přivádějí do družiny jejich vyučující 
nebo dozor konající pedagogové.  
 
Obvyklý průběh aktivit při odpoledních činnostech 
11.25 – 12.00 hod. : dozory při obědě 
12.00 – 13.00 hod.: odpočinkové činnosti 
13.00 – 15.00 hod.: zájmové činnosti 
15.00 – 16.00 hod.: odpočinkové a zájmové činnosti 
 
2.10 Délka vzdělávání 
Ranní družina ( 6.00 – 7.30 hodin), polední provoz ( 11.25 – 13.00 hodin stanoveno rozvrhem hodin), 
odpolední družina ( 13.00 – 16.00 hodin). 
Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se 
zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost školní družiny v době školních prázdnin. Družina 
může vykonávat činnost i ve dnech pracovního volna. Družina umožňuje odpočinkové činnosti a 
přípravu na vyučování. 
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3. Charakteristika ŠVP 

ŠVP pro školní družinu ZŠ Meziměstí vychází ze Školního vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání Základní školy, Meziměstí, okres Náchod. 
Cílem je usnadnit dětem přechod z MŠ na 1. Stupeň ZŠ a připravit děti na vstup na 2. stupeň ZŠ. 
 
3.1 Cíle vzdělávání ve školní družině 
Cílem vzdělávání ve ŠD jsou spokojené děti, vedené vychovatelkami k jejich rozvoji v oblasti sociální, 
mravní, znalostní i duchovní tak, aby toto vedení pro ně bylo přínosem v jejich společenském i 
osobním životě. 
Cílem vzdělávání dle ŠVP by měl být zdravý fyzický i psychický vývoj dítěte, který by mu umožňoval 
učení a poznání osvojování a získávání postojů. 
Vzdělávání vést v duchu demokracie, základních lidských práv a svobod. Své působení zaměřit na 
poznávání  a ochranu prostředí, zdravého životního stylu, poznávání místních i cizích tradic, 
Upevňovat zásady slušného chování ( úcta, pozdrav, poděkování, prosba, omluva), vztahů mezi dětmi 
( odhalování a zamezování šíření šikany). 
Vést děti k ohleduplnosti, respektu a vzájemné úctě. Učit děti uplatňovat svůj názor a respektovat 
názor druhých. 
Vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem. 
V souladu s těmito cíli vést děti k vhodnému a vědomému využívání volného času. 
 
3.2 Obecně vzdělávací cíle 
 

cíl Prostředek k dosažení cíle 

 

 

 

 

Umožnit žákům osvojit si 
strategie učení a 
motivovat je pro 
celoživotní učení 

• dostatek informačních zdrojů a učebních impulsů ( nabídek) – 
knihovna, internet, exkurze, školní a třídní knihovny 

• propojení informací se skutečným životem, reakce na práce dětí 

• práce s informacemi 

• samostatnost, organizace vlastní činnosti 

• vlastní úsudek, iniciativa, tvořivost, zodpovědnost 

• komunikační dovednosti, spolupráce, práce v týmu 

• smysl vlastní práce 

• účast na organizaci vzdělávání 

• práce v motivujícím prostředí 

• práce s přiměřeným učivem 

• hodnocení formou zpětné vazby, samohodnocení 

• poukázání na to, co žák zvládá 

• výuka bez situací nerovnosti a ponížení 

• zařazování metod, které podporují zvídavost 

• využívání kladného hodnocení 

• podporovat motivace k učení 

• osobní příklad 

 

Podněcovat žáky 
k tvořivému myšlení, 

logickému uvažování a 
k řešení problémů 

 

• poznatky nejsou žákům předkládány v hotové podobě 

• uplatňování mezipředmětových vztahů 

• přechod od frontálního vyučování k aktivizujícím metodám 

• praktická cvičení 

• uplatňování základních myšlenkových operací – srovnávání, 
třídění, analýza, syntéza, zobecňování, abstrakce 
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 • rozvíjení schopnosti logického uvažování 

 

 
 
 

Vést žáky k všestranné, 
účinné a otevřené 

komunikaci  
 
 

• prostor pro střetávání a komunikaci různými formami ( ústně, 
písemně, výtvarnými prostředky, pomocí technických 
prostředků apod.) 

• dodržování etiky komunikace ( věcnost, naslouchání, prostor pro 
různé názory, respektování originálních, nezdařených a jiných 
názorů) 

• základ spolupráce a společného prožívání 

• předpoklad poznávání sebe a vztahů k jiným 

• práce v týmu 

 

 
Rozvíjet u žáků schopnost 

spolupracovat a 
respektovat práci a 

úspěchy vlastní i druhých 
 
 

• jasná pravidla pro soužití ve škole – práva, povinnosti, sankce 

• atmosféra demokracie a přátelství 

• kooperativní učení, spolupráce ve výuce 

• osobní odpovědnost za výsledky společné práce 

• spolupráce učitelů a podíl na řízení školy 

• spolupráce s rodiči a dalšími partnery 

 

Připravovat žáky k tomu, 

aby se projevovali jako 

svébytné, svobodné, 

zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a 

plnili své povinnosti 

 

• učit se samostatně rozhodovat a nést důsledky za svá 
rozhodnutí 

• demokracii a svobodu nezaměňovat za anarchii 

• nutnost dodržování mravních hodnot a slušného chování 

• vhodnou formou prosazovat své zájmy 

• učit se argumentovat přiměřeně ke svému věku 

 

 
Rozvíjet vnímavost a 
citlivé vztahy k lidem, 
prostředí i k přírodě 

• učit se chápat bohatství a složitost citového života, rozvíjet 
citovou otevřenost vůči podnětům z prostředí, ve kterém žijí 

• s pomocí dospělých řešit své citové vztahy a citlivě usměrňovat 

• učit se otevřeně a kultivovaně projevovat své city 

• učit se ohleduplnému a citlivému vztahu k lidem, k přírodě a ke 
kulturním a estetickým hodnotám 

 

 
Učit žáky aktivně rozvíjet 
a chránit fyzické, duševní 
a sociální zdraví a být za 

ně odpovědný 
 

• používat bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení 

• dodržuje pravidla práce s náčiním a pomůckami 

• chrání zdraví své i druhých 

• chrání životní prostředí, ekologicky třídí odpad 

• dodržuje kulturní a společenské hodnoty 

• sebeovládání, sebehodnocení, sebeuspokojení a sebeúcta 

• oceňuje výsledky druhých 

• dodržování základních hygienických návyků 
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Vést žáky k toleranci a 

ohleduplnosti, učit je žít 
společně s ostatními 

 

• respektovat přesvědčení druhých lidí 

• empatie – vcítit se do pocitu druhých 

• vážit si hodnot druhých 

• respektovat individuální rozdíly žáků 

• poskytovat pomoc a chovat se zodpovědně 

• respektovat a chránit naše tradice, kulturní a historické dědictví 

• zapojuje se do kulturního dění školy, obce 

• respektuje národnostní menšiny a jejich kulturu 

 

 
Pomáhat žákům 

poznávat a rozvíjet 
vlastní schopnosti 

• diskutovat o výsledcích své práce 

• umět pracovat s vlastní chybou 

• sledovat vlastní pokrok 

• umět přijmout hodnocení druhých 

• znát své možnosti ( nepodceňovat se) 

 

3.3 Klíčové kompetence 
 
Kompetence k učení – učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané 
vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 
 
Kompetence k řešení problému – všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení užívá 
logické, matematické empirické postupy, chápe, že vyhýbaní se řešení problému nevede k cíli. 
Započaté činnosti dokončuje. 
 
Komunikativní kompetence – ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně 
formulovanými větami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, kultivovaně. 
 
Sociální a interpersonální kompetence – samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že 
za ně odpovídá a nese důsledky. Projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, 
nespravedlnost, agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout 
kompromis, respektuje jiné, je tolerantní k dušnostem mezi lidmi. 
 
Činnostní a občanské kompetence – učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit. Odhaduje rizika 
svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých. 
Chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí ( přírodní i společenské), dbá na své 
osobní zdraví i zdraví druhých. 
 
Kompetence k trávení volného času – orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času, 
umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i 
individuálních činnostech. Dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času. 
 
 

3.4 Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Pro úspěšný rozvoj dítěte má význam život v populačně přirozené skupině, kde jsou zastoupeni 
jedinci s různými vlohami a vlastnostmi. Patří sem také děti se sociálním znevýhodněním, děti s jiným 
mateřským jazykem a děti se zdravotním postižením nebo znevýhodněním. 
Naší snahou je těmto dětem vytvořit a zajistit vhodné podmínky pro jejich úspěšné zájmové 
vzdělávání. 
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Přizpůsobujeme a upravujeme jim obsah vzdělávání i odlišnou délku jednotlivých forem vzdělávání.  
Přihlížíme k jejich možnostem a schopnostem, respektujeme jejich individualitu a věnujeme jim 
specifickou péči v rozsahu, který potřebují. Při hodnocení výsledků zájmového vzdělávání 
zohledňujeme druh, stupeň a míru postižení nebo znevýhodnění.  
Spolupracujeme s rodiči nebo zákonnými zástupci dítěte, s učiteli a školskými poradenskými 
zařízeními. ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a navazuje na 
ŠVP Základní školy Meziměstí. 
Školní družina se snaží vytvářet podmínky i pro rozvoj mimořádně nadaných dětí. Talentované děti 
zařazujeme do aktivit primárně určených vyšším věkovým skupinám a nabízíme jim vhodné činnosti, 
které rozvíjí jejich tvořivost, rozumové schopnosti nebo pohybové a umělecké dovednosti. 
 
 
 

4. Obsah vzdělávání 
 
Obsah vzdělávání je rozdělen do čtyř tematických celků, které jsou určeny ročním obdobím. 
Jednotlivé celky jsou časově upravovány podle našich potřeb. Vzdělávání probíhá při pravidelných, 
příležitostných i spontánních činnostech. 
Program slouží vychovatelkám jako vzor pro přípravu činností.  Program školní družiny respektuje 
projekty školy. Činnosti k daným tématům se vhodně promítají v průběžné práci ŠD. Každoročně se 
vychovatelky snaží obměňovat aktivity, které doprovázejí jednotlivé projekty, bloky i běžný průběh 
roku. 
   
 
 

5. Plán práce  
 
Podzimní období 
Bude v naší ŠD trvat od 1.září do 20. listopadu. Poté se připravujeme na Advent a začínáme chystat 
výrobky na vánoční jarmark. 
 

Obsah cíle výstupy - kompetence aktivity 

Seznámení dětí 
s prostředím ŠD 
 
Stanovení pravidel 
chování ve ŠD, 
prostorách školy a na 
zahradě. 

Respektovat pravidla 
 
Získat informace 
směřující k ochraně 
zdraví a osobního 
bezpečí při pobytu 
v prostorách ŠD, 
tělocvičny a zahrady 

Děti si prohlédnou 
prostory a hračky, 
tělocvičnu, zahradu 

Vysvětlíme a 
zopakujeme, že do 
družiny přicházejí žáci 
s pedagogickým 
dohledem. 
 
Odchody ze ŠD. 
 
Péče o majetek a 
zařízení. 

Seznámení s pravidly 
bezpečnosti k ochraně 
jejich zdraví. 

Umět pozdravit, 
poděkovat, chování u 
autobusu. 
 
Chování k druhým. 
Znát svá práva, ale 
také povinnosti. 
Bezpečné jednání, 
dodržování pravidel. 

Beseda o chování 
formou otázek a 
odpovědí na dané 
téma ( sport, u 
autobusu,…) 
 
Chůze ve dvojici. 
 
Dopravní bezpečnost. 

Uklizení svého místa. 
Zákaz házení kačírku.  
Zákaz rozsypávání 
písku mimo pískoviště.  
 
Při vycházkách 
poznávání dopravních 
značek. 
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Učíme se třídit odpad Znát barvy kontejnerů Rozlišovat materiály EKOhry 

Změny v přírodě 
s přicházejícím 
podzimem 
 
Počasí, úroda, význam 
sklizně. 
 
Pouštění draků 
 
Ctění tradic 

Vědět, jaké změny 
podzim přináší 
 
Získat kladný vztah 
k přírodě 
 
Poznávat druhy 
stromů, zeleniny  a 
ovoce 

Vědět, že se vše 
neustále mění a vyvíjí 

Výtvarné činnosti 
Modelování 
Poznávání druhů 
stromů a listů 
 
Básně o podzimu, 
četba z literatury, zpěv, 
pohybové hry, besedy, 
exkurze 

Strašidelná škola Odvážnost, dovednost 
při plnění úkolů 

Projít stezku odvahy a 
splnit při ní úkoly 

Dobrodružné putování 
po škole 

 
 
 
Zimní období 

Obsah cíle výstupy - kompetence aktivity 

Výzdoba školy na 
Advent 

Radostné očekávání 
příchodu Vánoc 
 
Znalost historie a 
tradic 

Stříhání, lepení, 
barvení 
 
Seznamování 
s informacemi o 
Adventu 

Výroba nových 
dekorací 
 
Četba z knih 
 
Výtvarné náměty se 
zimní tématikou 

Pozorování změn 
v přírodě 
 
Zíma – plýskanice, 
vhodné oblečení 
 
Zimní sporty 

Umět charakterizovat 
jednotlivé projevy zimy 
a vědět, jak se s nimi 
člověk vyrovná 
 
Bezpečnost při 
sportování 

Uválet kouli, postavit 
sněhuláka 
 
Pozorovat tvar padající 
vločky 
 
Vytvářet otisky ve 
sněhu 
Bobování, klouzání 
 

Hry na sněhu 
 
Na tmavé rukavici 
sledujeme vločku 
 
Tvoříme stopy - 
vylévání sádrou 

Vánoční dílna Chuť obohatit vánoční 
jarmark vlastními 
výrobky 

Vytváření dárkových 
předmětů k prodeji 

Výtvarné techniky dle 
zvolené tvorby 

Vánoční pečení cukroví Snaha pomoci Vyvalování, 
vykrajování, slepení 

Vánoční cukroví na 
jarmark 

Vánoce v družině Oslavíme v kolektivu Obdarování kamaráda Posezení s nadílkou 

Maškarní karneval Rozvoj tvořivosti a 
nápaditosti 

Kreslení, malování, 
stříhání 

Výroba masek 

 
 
Jarní období 

obsah cíle Výstupy - kompetence aktivity 

velikonoce Pojmenování a význam 
dnů před Velikonocemi 

Přijít v barevném 
oblečení, znalost 
významu konkrétních 
barev 

Zdobení vajíček 
různými technikami 
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Pletení pomlázek Tradice pletení 
pomlázek - znalost 

Zkusit pletení Ukázka, praktická 
zkouška 

Den Země Kladný vztah k přírodě 
Pěstitelské dovednosti 

Kladný vztah 
k životnímu prostředí 

Sejdeme se a sázíme 
na školní zahradě 
Úklid kolem školy 

Čarodějný den Skončíme se špatnými 
zvyky, přijmeme něco 
nového 

Ctíme tradice  Masky čarodějů 
Stavění májky 

Den matek Chystáme dárek na 
oslavu 

Výroba přáníčka, účast 
na kulturním pásmu na 
oslavě Dne matek 

Výzdoba tělocvičny 
Besídka 
Výroba přáníčka 

 
 
Letní období 

obsah cíl Výstupy - kompetence aktivity 

Mezinárodní den dětí Důvod oslav seznamování Beseda o vzniku Dne 
dětí 

Sportovní olympiáda 
ve ŠD 

Chuť zasportovat si 
Aktivně oslavit Den 
dětí 

Účastnit se zápolení, 
aktivní pohyb, 
pochopit, že nejde 
vyhrát, ale zúčastnit se 

Pohybové hry a sporty 
na čerstvém vzduchu 

Nocování ve škole Upevnění kamarádství Dobrodružství, zážitky Výlety, hry, táborák 

 
 
 
 


