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1. Identifikační údaje    
 
1.1 Základní údaje o škole 
 
Název:  Základní škola a Mateřská škola Zahájí  

Adresa: Zahájí 8, Dívčice, 373 48 

Ředitel školy: Mgr.  Jana Hrabincová 

Telefon: 387 985 616 

E-mail: zszahaji@seznam.cz 

www.zsamszahaji.estranky.cz 

www.zahaji.cz  (internetové stránky Obecního úřadu Zahájí) 

IČO: 70 99 11 89 

Právní forma : příspěvková organizace 

Identifikátor zařízení: 650 038 151 

IZO: Základní škola – 107 720 205 

         Školní družina při ZŠ – 114 201 005 

         Mateřská škola – 107 530 651 

         Školní jídelna – 102 475 415 

Od 1. 1. 2006 je součástí školy Mateřská škola (odloučené pracoviště – Zahájí 6 

Dívčice, 373 48), pracuje podle samostatného vzdělávacího programu : 

MŠ Duha – Školka plná pohybu 

 

1.2 Zřizovatel školy 

Obec Zahájí                        

Zahájí 4, Dívčice, 373 48  

telefon: 387 985 798  

 

PLATNOST DOKUMENTU OD: 1.9.2018 

 

Datum: 1.9.2018                     Podpis ředitele:                Razítko školy: 

 

Projednáno školskou radou: 28.8.2018 

 

 

 

mailto:zszahaji@seznam.cz
http://www.zahaji.cz/


Základní škola a 
Mateřská škola Zahájí 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM 

 

4 

 

2. Charakteristika školní družiny  
 

ŠD pracuje při ZŠ a MŠ Zahájí a je umístěna v budově ZŠ. 

Tato škola je typem malotřídní školy s prvními pěti ročníky 1. stupně ZŠ, není typem 

spádové školy. 

ŠD navštěvují pouze žáci této školy. Kapacita školní družiny je 30 žáků. 

ŠD se snaží prohlubovat a upevňovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi 

školou a rodinou. 
 

Časový plán školní družiny 
Činnost školní družiny probíhá od září do června v následujícím časovém rozvržení 
 6:15 – 8:00 Příchody žáků do ŠD a odpočinková činnost 
 11:45 – 13:30 Organizace oběda a individuální činnost 
 13:30 – 15:00 Zájmová činnost 
 15:00 – 16:00 Odchody žáků a odpočinková činnost 
 

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

zřizovatelem činnost ŠD přerušuje. 

Podmínky pro příchody a odchody ze ŠD jsou uvedeny ve vnitřním řádu školní 

družiny.  

 

 

3. Konkrétní cíle vzdělávání 
    

- rozvoj fantazie dětí 
- rozvíjení osobnosti, komunikace a sociálních interakcí 
- výchova k vzájemné pomoci a toleranci 
- rozvoj samostatnosti a odpovědnosti 
- získání nových znalostí a dovedností, zejm. v oblastech přírodovědy, rozvoj 
pohybových dovedností, rozvoj ekologického myšlení a znalostí o přírodě 
- rozvoj hudebních schopností dětí 
- rozvoj soudržnosti a kamarádství 
- naučit se srozumitelnou formou sdělovat své myšlenky, názory a pocity 
- výchova k vzájemné pomoci a toleranci 
- řešit problémové situace přirozenou cestou 
- rozvoj první pomoci 
 
Nenásilnou formou (formou hry) budou žáci postupně plnit zadané úkoly dané 
školním vzdělávacím programem výběrem z těchto témat:  

• MÍSTO, KDE ŽIJEME 

• LIDÉ KOLEM NÁS 

• LIDÉ A ČAS 

• ROZMANITOST PŘÍRODY 

• ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

• KULTURA A UMĚNÍ 
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4. Obsah vzdělávání – časový plán vzdělávání, vzdělávací a 
výchovné oblasti 

 

 
PODZIM – září, říjen, listopad 
Poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, orientace v okolí školy, prostoru a čase, 
malujeme dopravní prostředky, modelujeme, výrobky z přírodních materiálů. 
Vycházky do přírody – určujeme, poznáváme, pozorujeme odlet ptactva, výstava 
ovoce a zeleniny, instalace ptačí budky. 
Sběr kaštanů a žaludů 
Kimonovy hry 
Pohybové hry v přírodě, pohybové hry na hřišti , v tělocvičně. 
Drakiáda 
 
ZIMA – prosinec, leden, únor 
Poučení o bezpečnosti, otužování, vycházky do přírody – pozorování ptáků v zimě, 
život okolo ptačí budky a co do krmítka, která zvířata spí v zimě, výrobky na vánoční 
jarmark, , zimní soutěže na sněhu. 
Poznávání přírodnin a zvířat, hry s napodobováním zvířat, přírodovědné hádanky 
Soutěž ve skládání puzzlí - puzzliáda 
Nácvik vánočního pásma a předtančení. 
Zimní výzdoba, Legrační sněhuláci 
Král Knížka 
 
JARO – březen, duben, květen 
Vycházky do přírody – pozorování změn, určování 1.jarních květin, rozhovory o 
počasí,kalendáře počasí, koloběhy vody, zvířata a jejich mláďata 
Velikonoce- symboly Velikonoc, tradice, pracovní a výtvarné techniky- výrobky, 
malování vajíček, stojánky pod vajíčka, pletení pomlázek 
Povídání o oblékání, o příletu ptáků z teplých krajin. 
Sportování na školním hřišti, kuličkiáda – Kuličkový král, Švihadlová princezna 
Jarní výzdoba 
Den Země  
Účast  na soutěži mladých zdravotníků a na soutěži „mladých záchranářů – Dokaž, 
že umíš“ 
 
 
LÉTO – červen 
Vycházky do přírody – na louce poznat nejběžnější rostliny 
Závody koloběžek, soutěže s míčem 
Den dětí 
Poučení o bezpečnosti při koupání, opalování, bouřce, sběru lesních plodin 
Slavnostní ukončení celoroční hry ve ŠD- vyhodnocení, odměny 
Poučení o bezpečném chování dětí v době letních prázdnin. 
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A. Člověk a jeho svět   
     Místo kde žijeme   

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, určení významných objektů. 
Popis okolní krajiny, orientace v prostoru a čase (kompetence činnostní a občanské) 

  

Lidé kolem nás   
Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná 
úcta, verbální i nonverbální komunikace. Dodržování pravidel stolování, předcházení 
šikaně. (Kompetence k řešení problému, komunikativní a sociální) 

  

Lidé a čas   
Budování a dodržování správného režimu dne, vytváření pravidelných návyků. Umět 
využít účelně a správně svůj volný čas – základy pro využití smysluplných 
volnočasových aktivit. (kompetence k trávení volného času) 

  

Rozmanitost přírody   
Vycházky a pobyt v přírodě, pozorování změn, určování stromů, bylin, přírodnin a 
různých úkazů, zvířat. Využití encyklopedií a atlasů, následné výtvarné zpracování. 
Ekologická výchova – ochrana přírody. (Kompetence k učení a ke trávení volného 
času) 

  

Člověk a jeho zdraví   
Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví, zdravotní prevence, osobní hygiena 
a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, poskytnutí první pomoci při 
drobných poraněních. Dopravní výchova a bezpečnost v silničním provozu. 
Pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, dodržování pitného režimu. 
(Kompetence komunikativní, sociální a interpersonální, občanské) 

  

Informační a komunikační technologie   
Základy práce s počítačem, komunikace s internetem – vyhledávání informací. 

   

B. Člověk a svět práce   
Pracovní výchova   

Všechny pracovní praktické činnosti žáků pomáhají rozvoji jejich rozumového 
poznání, zdokonalují jemnou motoriku a manuální zručnost, učí je při práci uvažovat, 
aby věděli, co chtějí dělat a připravili si všechno, co budou potřebovat. Učí žáky 
individuálně zodpovídat za kvalitu své práce, rozlišovat jednoduché materiály, všímat 
si jejich vlastností, poznat k čemu slouží jednoduché pracovní nástroje a naučit se 
s nimi bezpečně manipulovat. Praktické činnosti s různými materiály a nástroji 
pomáhají zpřesňovat představy dětí o věcech a jevech okolního světa, naučí se dbát 
o bezpečnost svou i ostatních dětí. Naučí se práci s papírem, kartonem, modelovací 
hmotou, netradičními materiály a stavebnicemi. (kompetence pracovní, trávení 
volného času, občanské a činnostní, řešení problému) 
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C. Člověk a zdraví   
Tělesná výchova   

Veškeré tělesné pohybové aktivity vedou k všestrannému rozvoji dětí, nejen ke 
zvýšení jejich pohybových schopností, ale i k posílení jejich charakterových 
vlastností. (Spolupráce, zodpovědnost, odvaha, vytrvalost, schopnost respektovat 
pokyny, umět se podřídit kolektivu). Vštěpováním pohybových návyků a vyvoláváním 
u dětí radostného pocitu z pohybu se podílet na zvyšování jejich psychické odolnosti 
vůči negativním vlivům svého okolí a posilování jejich charakterových vlastností. 
Seznámení s důležitostí dodržování bezpečnostních zásad při hrách, posilovat 
tělesnou a duševní pohodu dětí. (Kompetence trávení volného času, sociální a 
komunikativní).  

  

D. Umění a kultura   
Výtvarná výchova 

 Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu docházky do ŠD kulturu chování, stolování, 
oblékání, cestování. Osvojení estetiky – krásná vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. 
Umění se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta a mimiky. Umění se 
vyjádřit jazykem, obohacení emocionálního života. Použití nekonvenčních výtvarných 
technik, hra s barvou, zvládnutí plochy. Orientace v prostoru, výstavky, dramatizace 
různých situací. (Kompetence k učení, trávení volného času, k řešení problému a 
komunikativní) 

  

Estetická a hudební výchova 
 Zpěv by se měl stát pro děti přirozenou potřebou pro vyjádření pohody a radosti, 
s hudbou se dítě setkává odmalička. Písně propojujeme s rytmickým cvičením a hrou 
na jednoduché hudební nástroje. Učit děti cítit, vnímat hudbu a umět ji vyjadřovat 
pohybem, snažit se rozvíjet rytmické cítění, začlenění tanečních prvků. (kompetence 
trávení volného času, komunikativní a sociální). 

 

 

 V rámci pedagogického procesu ve ŠD se prioritně zaměřujeme na rozvoj 

následujících klíčových kompetencí:  

              

                      Kompetence k řešení problémů  

      Dokáže samostatně vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého. 

      Nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení. 

      Všímá si problémů druhých, umí nabídnout řešení. 

      Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 

      Umí vyhledat informace k řešení problémů. 

      Umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností. 

      Chápe, že vyhýbání se problémům, není řešení. 

              

    Kompetence komunikativní  

      Umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem. 
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      Nebojí se vyjádřit svůj názor. 

      Naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je. 

      Dokáže vést dialog. 

      Využívá získané dovednosti ke spolupráci. 

      Umí pracovat s informacemi. 

      Vyjadřuje se kultivovaně. 

      Dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory. 

      Dokáže prezentovat sebe sama a svoji práci, slovním projevem. 

  

                         Kompetence sociální  

      Spolupracuje v kolektivu. 

      Vyjadřuje své názory. 

      Umí jednat s dospělým i s vrstevníky. 

      Je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým. 

      Umí přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení problémů. 

      Zná možnosti jak vědomě zvládat své emoce a sebereflektuje na ně. 

      Má upevněny hygienické návyky. 

                      

      Kompetence občanská  

      Respektuje druhé. 

      Respektuje odlišnosti – osobní, kulturní, náboženské atd. 

      Dokáže v tísni pomoci - přiměřeně okolnostem. 

      Dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích se kterými 

nesouhlasí. 

      Dokáže odolat psychickému nátlaku. 

      Uvědomuje si, že za své činy má odpovědnost. 

      Zná svá práva a povinnosti. 

      Dokáže vyhodnotit situaci, dle svých možností. 

      Chápe a vnímá tradice, historii a kulturu. 

      Je ohleduplný k přírodě. 

      Uvědomuje si hodnotu majetku svého i jiných osob.  

                        

    Kompetence pracovní  

      Používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení. 

      Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu. 

      Váží si práce své i ostatních. 

      Reaguje na potřeby a pomoc druhých. 

      Chrání zdraví své i druhých. 

      Svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých. 

      Dokáže své dovednosti a výsledky své práce nabídnout jiným. 

      Je ohleduplný k přírodě a lidem kolem sebe. 

      Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě. 

      Umí zhodnotit práci svou i druhých. 

      Umí dokončit a vyhodnotit úspěšnost své práce. 
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5. Formy zájmového vzdělávání 

 
Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky, pravidelnou 

zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností. 

Pravidelná činnost. 

Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity 

zájmového vzdělávání. 

      Výtvarná a pracovní činnost. 

      Dramatická a hudební výchova. 

      Sportovní aktivity. 

      Odpočinkové činnosti. 

      Rekreační činnosti. 

      Příprava na vyučování. 

  

Příležitostná činnost. 

Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost organizovaná 

nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD (akce a projekty). 

Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností. 

Činnosti, které jsou mimo místo sídla organizace, pořádá škola a organizuje ŠD. 

Např: drakiáda, karneval, herní soutěže, sportovní soutěže, výstavy, výlety 

divadelní  představení. 

  

Spontánní činnost. 

Vychází z denní skladby činností ve ŠD. 

 
Náměty činností 

Týdenní projekty 
 
Týdenní projekty umožňují intenzivní zaměření na určitý problém – jedním tématem 
se zabýváme celý týden v měsíci a zaměřujeme na ně rozmanitou činnost – 
konkrétní poznání, výtvarné, dramatické, sportovní nebo společenské aktivity, 
vyrábění, pozorování.  
 
IX. týden bezpečné cesty do školy (chování na ulici, na silnici, dopravní výchova a 
jízda na kole) 
 
X. týden s uměním (výtvarné, pěvecké, hudební, taneční soutěže) 
  
XI. týden dovedných rukou (vyrábění z různých materiálů, soutěže dovedností, 
výroba dárků) 
 
XII. čertovský a vánoční týden (soutěže, kostýmy, zvyky, vánoční cukroví) 
        týden splněných přání (aktuální přání dětí) 
 
I. týden zimních radovánek (bruslení, sáňkování, soutěže na sněhu) 
 
II. týden s pohádkou (čtení a dramatizace pohádek, malování, hádání pohádek) 
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III. týden v pohybu (překonej sám sebe, sportovní aktivity, turnaje) 
        
IV. týden cestou necestou (orientační závod, výlety do okolí, učíme se a hrajeme si 
s turistickými, mapovými a pochodovými značkami) 
      týden bystrých hlaviček (hlavolamy, jazykolamy, kvízy, hádanky) 
 
V. zahradnický týden (pěstování rostlin, aranžování květin, sběr léčivých rostlin, 
meteorologické pozorování) 
     týden plný rekordů (soutěže ve všech oblastí, nejen sportovních) 
 
VI. týden se zvířátky (výpravy do přírody, moje zvířátko, soutěže, chráněná zvířata, 
ZOO) 
       
 
 
 
 
ÚKOLY PRO CELOROČNÍ PLNĚNÍ 
 

1. Znalost stromů a rostlin 
2. poznat zvířata žijící v naší přírodě 
3. zvládnout několik jazykolamů 
4. zvládnout základy dopravní výchovy 
5. rozluštit některé hlavolamy 
6. umět použít kouzelná slovíčka 
7. znát základy první pomoci 
8. dokonalá příprava jídelny 
9. pořádek v šatně 
10. pořádek v družině 
11. pořádek ve škole 
12. společné ozdobení vánočního stromu pro lesní zvířátka 
13. poznat ptáky 
14. nasbírat kaštany nebo žaludy 
15. zúčastnit bruslení nebo zimního sáňkování 
16. sbírat pomerančovou kůru 
17. hod na cíl 
18. hod granátem na cíl (na soutěž) 
19. ovládnout orientaci (mapové značky a buzolu) 
20. zahrát si společně vybíjenou a ovládnout hru s míčem 
21. ovládnout švihadlo nebo chůdy 
22. pomoci při výrobě dárků 
23. postavit sněhovou sochu 
24. zúčastnit se společného vystoupení 
25. vyrobit s kamarády nejkrásnější vánoční řetěz 
26. kamarádské chování 
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6. Podmínky vzdělávání: 
 

Podmínky přijímání a průběhu zájmového vzdělávání 

 

ŠD je určena pro žáky ZŠ a MŠ Zahájí. Přednost mají žáci nižších ročníků a žáci 

zaměstnaných rodičů. 

O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. 

ŠD se naplňuje do počtu maximálně 30 dětí.  

Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně 

brán ohled při plánování činností ŠD. 

  

Podmínky ukončování zájmového vzdělávání 

 

Zájmové vzdělávání ve ŠD bude zakončováno předáváním pamětních listů, 

vztahujících se k činnosti, kterou žák vykonával ve ŠD. 

  

V posledním týdnu školního roku se pořádá rozlučka se školním rokem.   

  

  

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. 

  

 

Materiální podmínky 

 

ŠD prostory, které se nacházejí přímo v budově ZŠ, jedná se o zrekonstruovaný 

prostor bývalého školního bytu. 

Vstupní prostory, šatny a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ. 

K vybavení ŠD police na knihy, pomůcky na výtvarné, pracovní a tělovýchovné 

činnosti, didaktické pomůcky, knihy, hry atd. 

ŠD využívá ke své činnosti technické a elektronické vybavení např.   televizor, CD 

přehrávač, video, el.piáno.  Dále využívá také  vybavení  keramické dílny.  
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ŠD využívá všechny prostory ZŠ (tělocvičnu, počítačovou učebnu, prostory 1. a 2. 

třídy). 

Rádi bychom ještě vybavili ŠD pomůckami pro hudební výchovu a postupně 

vylepšovali zázemí prostor . 

K dispozici je i dvůr a pozemek s herními prvky, který bezprostředně sousedí 

s budovou ZŠ. 

Zde bychom rádi do budoucna provedli rekonstrukci a pozemek dovybavili dalšími 

herními prvky pro využívání při vyučování, sportu a relaxaci. 

Po dohodě s vedením školy využíváme i obecní  hřiště.  

Užívání mimoškolních prostor je ošetřeno pravidly bezpečnosti. 

 

Ekonomické podmínky 

 

Úplata za zájmové není vybírána. 

ŠD využívá k financování těchto základních zdrojů – MŠMT a zřizovatele školy. 

V budoucnu   bychom chtěli využít i zdroje dotační politiky. 

  

Personální podmínky 

 

Pedagogický provoz  v ŠD zajišťuje vychovatelka s úvazkem 1,00%. 

Dosažené vzdělání: vysokoškolské vzdělání v bakalářském studiu Speciální 

pedagogiky. V současné době pokračuje v magisterském studiu stejného oboru  na 

univerzitě J. A. Komenského.. 

Povinností pedagogického pracovníka je dále se vzdělávat v akreditovaných kurzech 

i samostudium. 

Dále se účastní různých kurzů a seminářů,  zakončených certifikáty a osvědčeními.: 

  

Podmínky 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. 

Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna: 

      Školním řádem ZŠ 

      Vnitřním řádem ŠD 

      Vnitřními řády odborných učeben  

V dalších prostorech  se žáci řídí pokyny  pedagogického pracovníka. 

 

 

Při rozvíjení dovedností respektujeme u účastníků zájmového vzdělávání jejich 

individualitu a výstupy. 

 

Všechny činnosti směrujeme přiměřeně jejich věku, možnostem a okolnostem. 
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7. Zveřejnění ŠVP školní družiny 
 

Školní vzdělávací program školní družiny je zveřejněn na internetových stránkách 

školy a je k dispozici u vychovatelek školní družiny a v ředitelně školy.  


