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Školní družina 

Identifikační údaje 

Školní družina je součástí Základní školy pod Svatou Horou, Příbram 

Ředitel školy: Mgr. Roman Behún 

Vedoucí vychovatelka: Lada Podzimková 

Kontakty: +420 318 40 11 55, e-mail: lada.podzimkova@1zs-pb.cz 

Charakteristika zařízení 

Školní družina se nachází ve dvou patrech budovy školy v pavilonu 1. tříd. Od školního roku 2016/2017 má devět oddělení – celková kapacita 

270 žáků. Sociální zařízení jsou žákům k dispozici na obou patrech. Ke své činnosti využívá i další prostory školy – tělocvičnu, PC učebnu, 

kuchyňku, dětské hřiště a sportovní areál v blízkosti školy. Děti se stravují ve školní jídelně, která se nachází v budově školy. Každý den je 

zajištěn pitný režim. 

Konkrétní cíle vzdělávání 

Nabídkou všech zájmových činností všestranně rozvíjíme osobnost každého jednotlivce. Výběr a délku činností volíme s ohledem na 

individuální potřeby a zájmy žáků. Formou besed podporujeme u žáků zájem o dění kolem nás. Vhodným prolínáním všech zájmových činností 

vedeme žáky ke vzájemné spolupráci, pomoci a toleranci, k upevňování kladných vztahů v kolektivu. 

Upevňováním hygienických návyků, dodržováním pitného režimu, otužováním, pobytem venku v okolí školy, vytvářením estetického prostředí 

ve všech prostorách školní družiny a dodržováním předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví vychováváme žáky ke zdravému životnímu stylu ve 

školní družině. 
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Délka a časový plán vzdělávání 

Provoz školní družiny je zajištěn každý den ráno od 6.15 do 7.40 hodin, odpoledne do 16.30 hodin. V případě zájmu minimálně 10 žáků 

zajišťujeme provoz školní družiny i v době vedlejších prázdnin nebo vyhlášení ředitelského volna, a to nepřetržitě od 7.00 do15.00 hodin. 

Formy vzdělávání 

a) pravidelná 

Realizuje činnost zájmových útvarů přihlášených žáků, každodenní činnost ve školní družině a v zájmových útvarech zřizovaných školní 

družinou (zejména flétna a dechová cvičení, výtvarný kroužek, pilates, včelařský kroužek, rybářský kroužek, sportovní kroužky, floorbal). 

b) příležitostná 

Zahrnuje vzdělávací zájmovou a tematickou rekreační činnost, především sportovní a společenské celo-družinové akce, výstavy prací a výrobků 

žáků, kterých se mohou zúčastnit i rodinní příslušníci a další zájemci. 

c) spontánní 

Ve školní družině jsou spontánní aktivity zahrnuty do denního režimu oddělení (například hry v ranní družině, odpolední klidové činnosti a 

aktivity při pobytu na dětském hřišti, na hřišti) a jsou pro přihlášené žáky. 

Obsah vzdělávání 

Představuje konkrétní podobu rozpracování dané formy zájmového vzdělávání. Navazuje na vzdělávací oblasti převzaté z Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání naší školy. 

Obsahuje tyto oblasti: 

Člověk a jeho svět 



Člověk a zdraví 

Člověk a svět práce 

Umění a kultura 

Školní vzdělávací program školní družiny je rozšířen o oblast sebevzdělávací, zejména formou didaktických her, hlavolamů, doplňovaček, kvízů, 

křížovek, smyslových her, prací s knihou, s časopisem, odbornou literaturou apod. 

Podmínky pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

Školní družina je schopna tyto žáky integrovat a adekvátně s nimi pracovat. 

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání 

Školní družina je určena žákům od 1. do 4. tříd, vykonává činnost ve dnech školního vyučování, a v případě zájmu minimálně 10 dětí i o 

vedlejších školních prázdninách a ve dnech ředitelského volna. 

Organizuje zájmové činnosti jen pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce. 

Žáci jsou do školní družiny přijati na základě vyplněné přihlášky do školní družiny a dle kapacity školní družiny. Zápis do školní družiny se 

koná vždy první den nového školního roku. Žáci se mohou přihlásit i během školního roku podle kapacitních podmínek. 

Ukončit docházku ve školní družině je možné na základě písemné odhlášky zákonných zástupců žáka. V případě opakovaného porušování 

Vnitřního řádu školní družiny lze žáka ze družiny vyloučit. 

Popis materiálních podmínek 

Všechna oddělení školní družiny jsou dobře materiálně vybavena (hry, hračky, pomůcky, AV technika, PC). Oddělení jsou vkusně zařízena, 

výzdoba v oddělení je aktuálně obměňována. 



Popis ekonomických podmínek 

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD činí 100,- Kč měsíčně. Platba se provádí převodem na účet školy, popřípadě 

v kanceláři školy hotově. Tento poplatek se platí následovně: září – prosinec = 400,-Kč termín splatnosti do konce září; leden – červen = 600,-Kč 

termín splatnosti do konce ledna příslušného školního roku, popřípadě celý školní rok = 1000,- Kč termín splatnosti do konce září. O výjimkách 

v úhradě poplatku rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka.  

Popis personálních podmínek 

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými odborníky. Všechny vychovatelky mají pedagogické vzdělání s praxí v oboru. Průběžně se dále 

profesně vzdělávají. Každá vychovatelka má vysokou míru empatie, dovede projevovat vřelý vztah k žákům, umí řídit širokou škálu různých 

zájmových aktivit přiměřených věku účastníků. Dokáže vybranými aktivitami v žácích vzbuzovat zájem, podporovat jejich sebevědomí a rozvíjet 

pozitivní stránky osobnosti. Zná bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činnosti. 

Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

Žáci jsou při nástupu do školní družiny poučeni o bezpečnosti a chování ve všech prostorách školy využívaných školní družinou (herny, společná 

chodba, WC, školní jídelna, školní cvičná kuchyňka, PC učebna, dětské hřiště, sportovní areál). Pro činnost školní družiny platí provozní řády 

pracoven. 

Bezpečnost žáků při přechodu ze tříd po skončení vyučování do školní družiny nebo ze školní družiny do zájmových kroužků pořádaných 

školou je zajištěna osobním předáváním žáků mezi třídními učiteli, vedoucími kroužků a vychovatelkami. 

Spolupráce s rodiči 

Školní družina spolupracuje s rodiči na akcích pořádaných školou, zve rodiče na celo-družinové akce a soutěže dle celoročního plánu. 

Rodiče mají možnost kontaktovat se s vychovatelkami během konzultačních hodin nebo kdykoli po domluvě. 



Zájmové kroužky 

Škola nabízí volnočasové aktivity pro žáky v rámci činnosti asi 20 kroužků se zaměřením sportovním, výtvarným, hudebním, dramatickým. 

Šikovné ruce tvoříme z různých materiálů 

Počítačový seznamujeme se s ovládáním počítačů a počítačových programů  

Florbal hrajeme florbal 

Výtvarný  malujeme, kreslíme, drátkujeme, tisk a experimenty s materiály, pomáháme s výzdobou školy, stříháme, lepíme, šijeme ... 

Logopedie pomáháme žákům s logopedickými potížemi 

Keramický tvoříme z keramické hlíny  

Včelařský seznamujeme se s chovem včel, máme vlastní školní včelstva 

Rybářský učíme se základům rybolovu, připravujeme se na soutěže v rybářských dovednostech 

Volejbal hrajeme volejbal 

Anglický jazyk seznamujeme se se základy cizího jazyka 

Pilates cvičíme a relaxujeme na velkých míčích a s velkými míči 

  
 


