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1. Identifikační údaje 

ŠD při ZŠ Kostelní Lhota, okres Nymburk 

Kostelní Lhota č.5 

289 12 Sadská 

Ředitel: Mgr. Jana Vyskočilová 

Počet vychovatelek: 2 

Vychovatelka:  Markéta Holešovská, Miroslava Havlová 

Počet oddělení: 2 

Věk žáků: 1. – 5. roč. 

Kapacita : 40 žáků 

 

Kontakty: 

Tel.:mobil: 737 239 957 

Webové stránky: www.zskostelnilhota.cz. 

E-mail:   zs@kostelni-lhota.cz 

 

 



 

2. Charakteristika školní družiny 

 

2.1 Materiální podmínky 

ŠD je součástí ZŠ Kostelní Lhota. 

Je umístěna v budově školy. 

Škola je málotřídní, s 1. až 5. ročníkem 1. stupně ZŠ. 

ŠD má dvě oddělení. 

 

Družina je umístěna ve třídě v prvním patře ZŠ. Část místnosti je pokryta kobercem, kterého 
děti využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při rozhovorech i odpočinkových činnostech.  
Pro zájmové a rukodělné činnosti je jiná část místnosti vybavená stolky, židličkami.  

Druhé oddělení je umístěné v přízemí budovy. Třída je pokryta kobercem, vybavená 
židličkami a lavicemi. Je využívaná jako učebna prvního ročníku. 

  Hygienické zázemí máme v blízkosti družin.  

Snažíme se využít další vhodné prostory školy: tělocvičnu , školní zahradu, místní fotbalové a 
dětské hřiště. 

Žáci mají možnost využívat PC učebnu s připojením na internet a řadu výukových programu 
na PC a dotyková zařízení. 

K ukládání oděvů a obuvi slouží žákům provizorní šatna- při vstupu do školy. 

Pitný režim je zajištěn v dostatečné míře.  Přístup k vodě mají děti kdykoli, i v době, kdy jsme 
na školní zahradě. Každý žák má svoji lahvičku,kterou si může po dohodě s vychovatelkou 
doplnit 

 

2.2 Organizační podmínky 

 Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje 
vychovatelky. 

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

 

 



Kritéria pro přijímání žáků do ŠD 

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 
novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí 
družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány 
na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo 
pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním 
lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost písemně. 

Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od konce vyučování do 15.30 hod.  

Žáky do školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování ve 
třídě. Aby nebyl narušován výchovně vzdělávací program ŠD, vyzvedávání a odchody žáků 
probíhají pouze ve 13: 15 hod. a 15:00 hod. 

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel 
školy a tento provoz bude realizován při dostatečném počtu závazně přihlášených žáků. 

V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, 
stejně tak provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů městského hygienika a 
při dostatečném počtu závazně přihlášených žáků. 

Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. 

Poplatek za pobyt ve školní družině se řídí „Směrnicí ke stanovení výše úplaty za pobyt dítěte 
ve školní družině. 

Nevyzvednuté dítě v ŠD – postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby: 

Jsou případy, kdy dítě, jehož rodiče si vyhradili jeho osobní vyzvedávání, zůstane ve školní 
družině po skončení jejího provozu. Pokud si dítě nikdo nevyzvedne do doby ukončení 
provozu školní družiny, vychovatelka uvědomí jeho zákonné zástupce, popř. jiné kontaktní 
osoby uváděné na zápisním lístku. Pro tento případ je velice vhodné a důležité uvádět 
telefonní kontakty i na jiné osoby než jsou jeho rodiče (prarodiče, sousedé, ...). 

Dítě, které zůstalo v družině bez jakéhokoliv zázemí, se posuzuje jako dítě vyžadující 
okamžitou pomoc. Proto po využití všech rodiči uvedených kontaktů vychovatelka o vzniklé 
situaci informuje vedení školy a poté Policii ČR. Dítě je prostřednictvím policie předáno 
příslušnému sociálnímu odboru.  

Důležité je minimalizovat stresování dítěte, které se tímto dostalo do nezáviděníhodné situace. 



2.3 Personální zajištění 

 

Ve školní družině zajišťují vzdělávání vychovatelky s úplným střední odborné vzdělání s 
maturitou. 

Vychovatelky si i nadále bude prohlubovat své vzdělání. Důležité je i další zvyšování 
odbornosti v ŠD formou školení, kurzů, seminářů, samostudiem, odborné literatury … 

Celoročně připravuje pro žáky řadu zajímavých činností, pomáhá jim při řešení problémů, 
Důležitá je vzájemná komunikace a důvěra.  

Děti tráví volný čas také návštěvou různých zájmových kroužků, vedených jinými 
pedagogickými pracovníky školy. Tito pedagogové zodpovídají za děti po dobu výuky v 
zájmovém kroužku.  

Úklid, údržbu a bezproblémový chod ŠD po technické stránce zajišťují provozní zaměstnanci.   

 

 

2.4 Ekonomické podmínky 

Většina hlavní činnosti ŠD je financována z příspěvku zřizovatele (provoz), ze státního 
rozpočtu (mzdy) a vlastních příjmů, tj. poplatků (vybavení ŠD).  

Výše příspěvku se stanovuje v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v 
platném znění, §14.  

Úplata může být snížena či prominuta dle § 123, odst. 4, Školského zákona.   

 

 2.5 Psychosociální podmínky 

 

Výchovný program školní družiny je zaměřen na citovou, rozumovou a společenskou 
výchovu, na rozvoj znalostí, dovedností a tvořivých schopností. Individuálním  

přístupem se snažíme u dětí upevňovat sebedůvěru, sebekontrolu, vedeme děti k samostatnosti 

zodpovědnosti, úctě k dospělým, spolužákům i k sobě samým.  

Společnými činnostmi vedeme děti ke kamarádství, zdravému způsobu života. Rozvíjíme a 
posilujeme osobnost dítěte.   

 

 



2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví 

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí musí být zajištěna po celou dobu jejich pobytu ve školní 
družině. Děti jsou vždy na začátku školního roku seznámeny s řádem ŠD a pravidly 
bezpečnosti při činnostech ve školní družině. Zajištěny jsou podmínky hygienické – vhodný 

stravovací režim, zdravé prostředí užívaných prostor. Dostupné jsou prostředky 1. pomoci, 
úrazy jsou evidovány v knize úrazů.  

 

 

Pravidla bezpečnosti:  

- vhodná obuv při jednotlivých činnostech  

- pracovní oděv, cvičební úbor  

- vymezení vhodných prostor ke sportu a hrám  

- dostupnost prostředků 1. pomoci  

- dodržování pokynů vychovatelek   

 

 

 

 

3. Cíle vzdělávání 

-všestranné využití volného času dětí v družině 

-vzájemná komunikace a spolupráce dětí různých věkových skupin při různých činnostech 

-aktivity, které nejen funkci výchovnou, ale i  vzdělávací 

-rozvoj manuální zručnosti, fantazie, estetického a etického cítění dětí 

-vytvářet kladný vztah k přírodě 

-napomáhat k osvojení a dodržování základních hygienických návyků 

-uspokojit požadavky všech dětí navštěvujících školní družinu a obohatit je o nové zážitky a 
zkušenost 

 

 



4. Formy vzdělávání 

Pravidelné činnosti 

- každodenní činnost přihlášených žáků, která je dána týdenní skladbou zaměstnání a 
zahrnuje: 

Tvůrčí činnosti (výtvarné a pracovní činnosti) 

Sportovní aktivity 

Odpočinkové činnosti 

Rekreační činnosti 

Přípravu na vyučování 

- zájmové kroužky 

Příležitostné činnosti 

-nepravidelná, výchovná, vzdělávací a rekreační činnost dle aktuálních možností ŠD a potřeb 
žáků. 

(výlety, soutěže, karneval, …) 

Spontánní činnosti 

- volné hry, spontánní pohyb venku, průběžné činnosti – rozhovory apod. 

 

Denní skladba činností: 

 

po ukončení vyučování – hygiena, oběd (probíhá ve školní jídelně) 

odpočinkové činnosti – jsou to klidové aktivity spontánních nebo nabízených činností na 
odstranění únavy a regeneraci duševních a fyzických sil 

zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností.                                         

Činnosti probíhají ve skupinách či individuálně, organizovaně,  nebo spontánně. 

rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil: zařazujeme do nich náročnější pohybové, 
sportovní nebo turistické prvky 

příprava na vyučování – žáci se mohou připravovat na vyučování také jakoukoliv činností, 
která procvičuje získané poznatky ze školy. Žák se tím učí používat získané dovednosti v 
každodenní činnosti. 



jiné činnosti – nepravidelné aktivity – účast na soutěžích pořádaných obecní knihovnou, spaní 
ve škole – plnění různých úkolů, stezka odvahy, výlet na kolech do okolí, pochod do 

Poděbrad. Historie v okolí – Libice n. Cidlinou -,Nymburk, - stanice pro záchranu 

handicapovaných zvířat v Pátku. 

 

5. Obsah vzdělávání 

Rozvíjení klíčových kompetencí. 

• Kompetence k řešení problémů 

Všímá si dění a problémů 

Dokáže samostatně vyřešit problém 

Rozlišuje správná a chybná řešení 

Hledá nová řešení 

• Kompetence komunikativní 

Naslouchá druhým 

Umí se souvisle vyjádřit 

Dokáže vést dialog 

Vyjadřuje své pocity gesty, mimikou 

Rozvíjí slovní zásobu 

• Kompetence sociální 

Spolupracuje v kolektivu 

Dokáže poradit a pomoci 

Je tolerantní k odlišnostem jiných 

Umí přijímat názory ostatních 

• Kompetence občanské 

Uvědomuje si svá práva a povinnosti 

Respektuje druhé 

Zná svá práva a povinnosti 

Je si vědom odpovědnosti za své činy 



Vnímá tradice, historii a kulturu 

Je ohleduplný k přírodě 

Dbá o zdravý své i druhých 

• Kompetence pracovní 

Umí pracovat podle návodu 

Používá bezpečné pracovní pomůcky a materiály 

Udržuje pořádek ve svých věcech a na pracovním místě 

Dokáže ohodnotit práci svou i ostatních 

Umí si vybrat zájmovou činnost 

6. Časový plán 

 

   Září: Škola a její okolí 

- znám bezpečnou cestu do školy a zpět 

- poučení o bezpečnosti a požární ochraně 

- poznáváme nejbližší okolí školy, orientace 

- seznamujeme se s organizací života v ZŠ – ŠD režim 

- seznamujeme se s novými kamarády, respektuji věkové zvláštnosti dětí v ŠD 

- pozorujeme změny v přírodě 

- podíl na estetickém prostředí družiny /zvyky a tradice / státní svátek aj. / 

 

Říjen: Barevný podzim 

- seznamujeme se s životem volně žijících zvířat 

- umím se chovat v přírodě 

- seznamuji se s prací na polích, v sadu, zahradě 

- dodržuji režim školní družiny 

- zvyky a tradice / státní svátek aj./ 

 



Listopad: Já a ti druzí 

- chráním si své zdraví, vím jak si ošetřit drobná poranění 

- naše rodina, můj kamarád 

- lidové zvyky a tradice – ADVENT 

- rozvíjíme tělesnou zdatnost při sportovní činnosti venku 

 

 

Prosinec: Už je tu zas, vánoční čas 

- vánoční zvyky a lidové tradice – mediální výchova /besedy, četba / 

- zima v přírodě, péče o zvěř v zimě  

- estetické činnosti /dárky, výzdoba, přáníčka / 

 

Leden: Zimní sportování 

- zimní sporty dříve a dnes 

- zásady chování a jednání při pobytu venku a sportování v zimě 

- znaky jednotlivých ročních období 

- péče o zdraví – program Zdravé zoubky 

 

Únor: Svět kolem nás 

- orientace v místě bydliště, důležité objekty 

- vnímání všemi smysly 

- dodržování daných pravidel při hrách a činnostech 

- zvyky a tradice – Masopust 

Březen: Příchod jara 

- pozorování změn v přírodě  - rostliny, přílet ptáků 

- měsíc knihy – vztah ke knihám, jejich ilustrace, spisovatelé píšící dětem 

- zvyky a tradice – Velikonoce 



Duben: Člověk a příroda 

- ekologie – den země 

- péče o okolí školy, veřejné prostranství 

- jsem dobrý chodec a cyklista – bezpečnost 

- tradice – čarodějnice 

 

Květen: U nás 

- kultura v obci, zásady společenské etikety 

- svátky a tradice 1. máj, 8. květen, svátek matek 

- jarní sportování – bezpečnost na silnicích, při hře na hřišti 

 

Červen: Prázdniny jsou za dveřmi 

- svátek Den dětí  

- mám kamarády 

- léto v přírodě, vodní sporty – bezpečnost 

- život u vody 

 

- Tradice v družině:  

- Dušičkové spaní v družině /  

- bývalá Halloweenská noc v družině 

- Masopust 

 

7. Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 

S žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  a žáků nadaných pracujeme vždy individuálně 
s přihlédnutím k jejich handicapu a ve spolupráci s PPP se snažíme zařazovat a 
upřednostňovat činnosti, které napomáhají zlepšení a rozvíjení problémové oblasti 
jednotlivých žáků. 

Nadaní žáci mají možnost se rozvíjet formou doplňkových aktivit, které bude ŠD nabízet 
aktuálně podle typu zájmu. 



 

Dbáme na to, aby veškeré činnosti ŠD byly založeny na dobrovolnosti a ochotě dětí účastnit 
se nabízených aktivit, aby se ŠD stala místem, ve kterém děti stráví smysluplně a 
plnohodnotně svůj volný čas. Usilujeme o to, aby se děti vracely domů obohaceny novými 
zkušenostmi a zážitky, potřebnými pro rozvoj osobnosti a především člověka uznávajícího 
nejen své hodnoty, ale i tolerantního k hodnotám druhých lidí. 

8. Dokumentace 

V družině se vede tato dokumentace: 

• Evidence přijatých žáků 

• Písemné přihlášky žáků 

• Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce: jejich součástí je 
sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodů účastníka z 
družiny 

• Přehled výchovně vzdělávací práce 

• Celoroční plán činností a týdenní plány 

• Vnitřní řád školní družiny 

• Směrnice ke stanovení výše úplaty za pobyt dítěte ve školní družině 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kostelní Lhotě dne 29. 8. 2016 


