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Úvod a charakteristika ŠD 

 

Organizace a činnost školní družiny navazuje na program školy. Je uspořádán do tematických 

celků. 

1. Místo, kde žijeme  

2. Lidé kolem nás 

3. Lidé a čas 

4. Rozmanitost přírody 

5. Člověk a jeho zdraví 

 

Získávání kompetencí (specifické cíle) 

1. Kompetence k učení (učí se záměrně, započatou práci dokončí, klade si otázky, 

používá logické myšlení, všímá si souvislosti – balíčkování, poznatky uplatňuje 

v běžném životě) 

2. Kompetence řešení problémů (dítě si všímá problémů, plánuje řešení a ověřuje 

v praxi, obhajuje svá rozhodnutí) 

3. Komunikativní kompetence (vyjadřování, kultivované chování, umět naslouchat, 

práce s internetem, s knihou) 

4. Sociální kompetence (plánuje, řídí, odhaduje, přistupuje zodpovědně, rozpoznává 

vhodné a nevhodné chování, podřídí se, posiluje sebevědomí) 

5. Občanská kompetence (dítě si uvědomuje svá práva a povinnosti, respektuje 

prostředí, národní tradice, zná hodnoty naší evropské kultury) 

6. Kompetence k trávení volného času (výchova ve volném čase, výchova k volnému 

času) 

7. Kompetence pro Evropu 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Rozpracování jednotlivých tematických okruhů: 

 

Tematický okruh  Formulace činnosti a její stručný popis   Č. kompetence 

 

1.  Místo, kde žijeme 

Náš domov 

U nás doma  

Společně si vypravujeme o rodičích a prarodičích.    3, 4, 5 

 Jak trávíme volný čas s rodiči – výlety.     4, 6 

 Zaměstnání rodičů spojené s kresbou nebo malbou.    3, 6 

 Hry na řemesla.        3, 6 

Kde bydlím  

Popisujeme, kde bydlíme, naše zařízení.     2, 3, 4 

 Zařizujeme si náš pokoj pomocí koláží atd.     3, 4, 6 

 Představa o našem budoucím bydlení.     2, 4, 5 

 Naši spolubydlící a okolí.       2, 3, 4  

Škola a okolí 

Znám ji  

Procházím budovou a pátrám, co se za dveřmi skrývá.   1, 2, 6 

 Poznávám odborné pracovny a kabinety.     1, 4 

 Zjišťuji, kdo ve škole pracuje.      1, 3 

 Naše škola má 4 budovy.       1, 3, 

 Školní družina má také svou budovu a jídelnu.    3, 4 

 Zamýšlíme se, co bychom ve škole nebo družině chtěli změnit.  1, 6 

 Udržujeme naše okolí, máme tenisové hřiště.    1, 6 

 Tvoříme papírový model školy.      2, 6 

 Navrhujeme třídu – výtvarně pracujeme.     1, 6 

Cesta do školy a jak jezdím   

 Zajímáme se o okolí, kudy cestujeme – dopravní značení, křižovatky, 
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 dopravní prostředky.        1, 2, 6 

 Vyrábíme dopravní značky.       2, 5 

 Soutěžíme ve znalostech dopravních předpisů a značek.   1, 5, 6 

 Plánujeme nejkratší cestu ze školy a hledáme orientační body.  1, 3 

 Výtvarně můžeme znázornit různé dopravní značky.   1, 3 

 Soutěžíme v jízdě na kolečkových bruslích.     1, 6 

  Brno, naše město 

Kde žijeme  

Na vycházkách sledujeme zajímavosti našeho okolí (budovy, 

 stromy, vodní toky, dominanty).      1, 2, 5, 6 

 Společně výtvarně zobrazujeme naše město, vystřiháme 

 a sestavíme kolektivní výtvarné dílo.      1, 2, 5 

 Kreslíme mapu, kam chodíme na procházku (Anthropos, 

 hřiště v okolí atd.).        2, 5, 6 

Průvodci  

Hrajeme si na průvodce a zjišťujeme, jaké budovy a různá 

 důležitá zařízení jsou v našem okolí (veletrhy, vládní vily atd.).  1, 2, 3, 4, 5 

 Zjišťujeme nejbližší poštu, knihovnu, spořitelnu atd.   1, 3, 5 

V knihovně  

Jdeme navštívit knihovnu J. Mahena, kterou máme nejblíže.  3, 5, 6 

 Besedujeme o naší nejoblíbenější knize, povídáme si o spisovatelích 

 a ilustracích.         3, 5 

 Čteme si pověsti a příběhy z našeho regionu.    1, 6 

 Chystáme výstavu v Měsíci knihy.      1, 2, 3 

 Vyprávíme si, co nám kniha přináší (slovní zásoba, pís. projev).  1, 3, 6 

 Hrajeme loutkové divadlo pro děti.      1, 3, 4 

Naše okolí  

Kreslíme plánek našeho okolí      2, 3, 5 

 Seznamujeme se s mapovými značkami, učíme je poznávat.  1, 2, 3 
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 Stavíme ze stavebnic okolí našeho města.     2, 3, 5 

 S buzolou si hrajeme na turisty.      2, 3, 6 

Tradice našeho města  

Navštívíme různá muzea např. Technické muzeum. Všímáme si, 

 které předměty jsou tam vystaveny.      1, 3, 5 

 Besedujeme a čteme o historii města.     1, 3 

 Naše velké památky (Petrov, Špilberk a jejich dřívější význam).  1, 3 

 Brno – strojírenský průmysl (továrny v našem městě).   1, 3, 6 

 Přírodovědní znalosti z našeho okolí (ZOO, přehrada).   1, 3, 6 

 Možnost návštěv brněnského výstaviště, kde se můžeme 

 seznámit s moderním strojírenstvím. Dále 

 výstavy z oblasti přírody, výpočetní techniky atd.   1, 2, 3, 4, 5, 6 

Jaro v našem městě  

Zaháníme zimu masopustními maskami.     1, 2, 6 

 Besedujeme o lidových tradicích týkající se jara, návštěva SVČ 

 Ulita Kohoutovice, dále ekologický dům Lipka – velikonoce atd.   1, 3, 6 

 Zahajujeme závody v kresbě na chodník.     1, 6 

 Pořádáme závodivé hry mezi třídami (kol. brusle, koloběžky).  1, 3, 6 

Podzim  

Zahájení školního roku, vítáme nové prvňáčky.    3, 6 

 Zaměříme se na naše kroužky, tj. keramika, sportovní, výtvarný, 

 dramatický.         1, 6 

 Učíme se kreslit a malovat v barvách podzimu.    1, 6 

 Připomeneme si významná výročí např. 17. listopad.   1, 5 

Zima  

Pokud počasí dovolí, chodíme bruslit, sáňkovat, bobovat.   1, 6 

 Těšíme se na Vánoce, vycházky, pozorujeme výzdobu.   1, 3, 6 

 Učíme se koledy.        1, 6 
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2.  Lidé kolem nás 

Rodina 

Naše rodina  

Představujeme povolání našich rodičů, předvádíme a kreslíme.  3, 4 

 Povídáme si o našich prarodičích.      3, 4 

 Připravujeme přáníčka pro rodiče nebo prarodiče.    3, 4, 6 

 Zpíváme písničky a přednášíme básničky, které nás naučili 

 naši dědečkové a babičky.       1, 6 

 Povídáme si o naší širší rodině.      3, 4 

 Jak se nazývají příbuzní naší rodiny (např. kdo je bratranec atd.).  3, 4, 6 

Den matek  

Připravujeme besídku pro maminky, předáváme zhotovená přání.  3, 6 

 Vypravujeme, co pro nás naše maminky znamenají.    1, 3, 4 

 Učíme se vázat květiny.       2, 6 

  Kamarádi 

Mám kamarády  

Hrajeme si scénky na téma: Čím si kamarádi dělají radost.   3, 6 

 Povídáme si o rozdílu mezi slovy kamarád, přítel a spolužák.  1, 3, 4 

 Vyprávíme ostatním o našem nejlepším kamarádovi a o dobrých 

 vlastnostech, kterých si vážíme na lidech.     2, 4 

Učíme se pořádku  

Kriticky hodnotíme naši třídu a společně se domluvíme, čím 

 můžeme vylepšit její vzhled.       2, 6 

 Přemýšlíme o vandalismu, opravujeme poškozené hry, uklízíme 

 si školní tašky, věnujeme se sebeobslužné práci.    2, 5, 6 

  Svátky a oslavy 

Kdo má svátek  

Seznamujeme se se jmény v kalendáři, blahopřejeme spolužákům, 

 kteří mají svátek.        1, 4, 5 
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Karneval  

Tvoříme plakáty pro rodiče a spolužáky.    2, 3, 4, 5, 6 

 Vyrábíme masky a jiné oblečení.      2, 4 

 Chystáme program na karnevalovou slavnost.    1, 6 

 Kreslíme, co se nám na karnevalu líbilo.     3, 4 

 

Čas Vánoc – Advent  

Připravujeme adventní kalendář s dobrotami.    2, 6 

 Vyrábíme Mikuláše, čerty, anděly.      3, 4 

 Připravujeme si dárky na mikulášskou besídku, vyzdobíme třídu.  3, 6 

 Vyprávíme si o vánočních zvycích, které se zachovaly dodnes.  1, 3 

 Vyrábíme přáníčka k Vánocům.      4, 6 

Velikonoce  

Učíme se koledy, čteme si o národních zvycích.     1, 3, 6 

 Zdobíme třídu a okna symboly Velikonoc.     5, 6 

 Malujeme kraslice.        2, 6 

Den dětí  

Plánujeme oslavu. Provádíme závodivé hry se sladkou odměnou.  1, 3, 6 

Jak se správně chovat 

Kouzelná slovíčka dveře otvírají 

 Učíme se básničky, kde i zvířátka děkují.     1, 2, 3 

 Říkáme si různé příběhy, kde tato slovíčka mají význam.   1, 2, 3 

Dítě mezi lidmi   

Připravujeme si diskotéku, vybereme hudbu a učíme se diskotance. 1, 6 

 Besedujeme o tom, jaké chování očekávají dívky od kluků a kluci 

 od dívek, jaké děti od dospělých a dospělí do dětí.    1, 3 

 Hodnotíme stolování v jídelně.      1, 2, 3 

Chování v dopravních prostředcích 

 Společně hovoříme o nekázni, kterak předcházet úrazům.   1, 2, 3, 4, 5 
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 Na přechodech dodržujeme zelenou, procvičujeme chování 

 na chodníku.                  1, 2, 3, 4, 5, 6 

 Učíme se dopravní značky.       1, 3 

Učíme se správně vyjadřovat 

 Cvičíme jazyk (dechová cvičení).      1, 3, 5 

 Vyprávíme si pohádky a příběhy ze života.     3, 5, 6 

 Pomocí říkadel a básniček cvičíme rytmus a melodii.   1, 3, 5 

V naší jídelně   

Dodržujeme základní hygienické návyky. Hodnotíme chování u stolu. 2, 5 

 Jsme ohleduplní ke spolužákům, předcházíme úrazům.   3, 4 

Sdělovací prostředky  

Porovnáváme realitu s některými filmovými příběhy.   2, 3, 5 

 Povídáme si o pořadech v TV, argumentujeme, proč se nám líbí.  3, 4 

 Hry na PC – internet.        3, 4, 5 

 

3.  Lidé a čas 

  Náš denní režim 

Co celý den dělám  

Vypravujeme si o zásadách pravidelného denního režimu, učíme 

 se rozlišovat povinnosti a zábavu.      1, 2, 3, 6 

 Besedujeme o čase, který lidé promarní, uvádíme příklady, kdy 

 čas využíváme špatně.       1, 2, 6 

 Představujeme si, co by se stalo, kdyby přestal fungovat čas.   

 Jak by se učilo ve škole bez rozvrhu hodin atd.     1, 2, 3, 5 

 Kreslíme, co nás nejvíce baví, co nás baví méně, čemu věnujeme 

 nejvíce času, co musíme dělat každodenně.     2, 5, 6 

Co jsem dělal o víkendu  

Vypravujeme si příhody, které jsme zažili o víkendu.   2, 3, 4 

 Plánujeme správný režim volného dne.     1, 5 
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 Navrhujeme program pro další víkendy.     2, 6 

Jak se připravit do školy  

Využíváme hry, při nichž si cvičíme paměť, pozornost, postřeh, 

 soustředěnost a tvořivé myšlení.      1, 3 

 Využíváme počítač pro získávání mnoha informací, pracujeme 

 s didaktickými hrami.        1, 5 

Měření času  

Kreslíme, malujeme různá měřidla času.     1, 5 

 Besedujeme nad rozdíly časových pásem.     1, 3 

 Vyrábíme z papíru vlastní papírové hodiny, využíváme je 

 pro určování a odhadování času.      2, 3, 6 

Náš volný čas   

Malujeme, kreslíme zážitky z dovolené. Prohlížíme si různé 

 pohlednice, prospekty z míst, které jsme navštívili.    1, 2, 6 

Když jsme byli malí  

Besedujeme o tom, co může člověk v jednotlivých věkových 

 období zažít a naučit se.       1, 2, 3 

 Vypravujeme si příhody ze školky, na které se pamatujeme.  1, 3, 5 

  Jak se mění všechno kolem nás 

Změny města   

Na vycházce srovnáváme současný stav domů, ulic, parků, apod. 

 s jejich podobou na starých pohlednicích.      2, 3, 5 

 Hledáme staré zprávy o naší škole.      2, 3, 4 

 Navštívíme historické čísti našeho města.     1, 6 

Škola dříve   

Prohlížíme si staré učebnice a pomůcky.     1, 2, 3 

 Prohlížíme si dostupné staré fotografie.     1, 2, 3 

Jak děti pomáhaly dříve, jak dnes 

 Povídáme si o tom, jak pomáháme doma, hrajeme různé hry.  3, 4, 6 
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 Malujeme na téma domácí práce.      1, 6 

 Vypravujeme, jak nám pomáhá technika dnes a jaká byla dříve.  2, 4, 5, 6 

Lidé a minulost   

Učíme se a zpíváme lidové písně, říkadla, básničky, hádanky.  3, 6 

 Vypravujeme si o různých starých předmětech.    3, 6 

 Seznamujeme se s malíři. /Aleš, Lada/.     1, 6 

 Sledujeme zajímavosti z Technického muzea /návštěvy, prospekty/. 1, 3, 6 

 Zkoušíme zhotovit některé z řemeslných výrobků, např. kraslice 

 s ornamenty.         1, 5, 6 

 Pátráme, jak se žilo na hradech a zámcích – kreslíme, malujeme, 

 vytváříme koláže.        1, 2, 3, 6 

 

4.  Rozmanitost přírody 

Příroda kolem naší školy  

Na vycházkách pozorujeme přírodu, vybereme si k pozorování 

 např. určitý strom, hledáme údaje o jeho růstu, plodech atd.   3, 5, 6 

 Porovnáváme tvary listů.       1, 2, 6 

 Kreslíme a vytváříme koláže z přírodnin.     2, 6 

 Využíváme plodů a listí pro výtvarné činnosti.    1, 2, 6 

Život na stromech  

Při vycházkách pozorujeme život na stromech.    1, 2, 3 

 Učíme se poznávat ptáky podle vzhledu a zpěvu.    1, 2, 4 

 Z oken školní družiny pozorujeme naše veverky.    1, 2, 6 

 Krmíme ptáčky v zimě, víme co jim chutná/škodí.    3, 5, 6 

 Sledujeme, kdy k nám přilétají různé druhy tažných ptáků, 

 zjišťujeme, kam odlétají.       1, 2, 3 

Květiny kolem nás  

Pečujeme o květiny – pěstujeme, přesazujeme, zaléváme.    1, 2, 6 

 Z květin vytváříme hezké životní prostředí.     1, 2, 6 
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 Pozorujeme klíčení semínek.       2, 6 

 Která května se nám líbí? Mnoho otázek a odpovědí.   1, 2, 5 

Kameny a příroda  

Sbíráme zajímavé kameny.       1, 2, 6 

 Malujeme na oblázky.       2, 6 

 Zhotovujeme šperky z kamínků.      1, 2, 6 

Zvířátka součástí přírody  

V lese se chováme tiše a ohleduplně.      1, 6 

 Besedujeme o tom, jak zvířátkům vadí hluk.     1, 2, 3 

 Pokud se v přírodě chováme tiše a ohleduplně, uvidíme mnoho 

 zajímavých zvířátek.        1, 6 

Mám doma zvířátko  

Vyprávíme o domácích zvířatech na základě vlastní zkušenosti.  1, 6 

 Kreslíme domácí mazlíčky.       2, 4, 6 

 Seznamujeme se se životem zvířat, které se chovají na farmách.  1, 3, 6  

  Počasí 

Pranostika na každý den  

V literatuře vyhledáváme pranostiky, čteme je a uvažujeme 

 o jejich smyslu.        1, 2, 3 

 Porovnáváme pranostiky z kalendářů k jednotlivým dnům.   2, 3, 5 

 Sledujeme předpověď počasí.      1, 3, 5 

  Voda 

Voda a život   

Besedujeme o vodě a jejím významu v přírodě.    1, 2 

 Bez vody bychom nemohli žít.      1, 2, 3 

 Čisté vody nám pořád s civilizací neustále ubývá.    1, 2, 3 

 Zjišťujeme, kde v okolí máme studánky (např. Helenčina).   1, 2, 6 
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Chráníme životní prostředí 

Den Země   

Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a družiny.  5, 6 

 Při vycházkách do okolí školy a bydliště pozorujeme čistotu 

 a úpravu okolí, působení výfukových plynů na přírodu.    1, 3, 5 

 Třídíme odpad do kontejnerů.      1, 5, 6 

 Navštěvujeme Den Země CVČ Ulita se zajímavým programem.  1, 6 

 Besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá přírodě.  1, 4, 5 

 Tvoříme výrobky z přírodních materiálů (frotáž).    4, 6 

 

5.  Člověk a jeho zdraví 

My všichni   

Poznáváme lidské tělo, seznamujeme se s jeho funkcemi.   1, 2, 3 

 Zjišťujeme, kolik měříme a vážíme.      1, 2, 3 

 Vyprávíme si o otužování a zdravém životním stylu.   1, 3 

 Zjišťujeme, jak správně relaxovat a odpočívat. Důležitost 

 odpočinku duševního a tělesného.      5, 6 

Čistota naše zdraví  

Kontrolujeme běžnou denní hygienu (čistota rukou a oděvu).  3, 5, 6 

 Besedujeme o osobní hygieně a jejím významu.     1, 4, 5 

 Ujasňujeme si hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC, 

 stolování atd. Upozorňujeme se na vzájemné prohřešky.   1, 2, 3 

Jíme zdravě   

Kreslíme ovoce a zeleninu.       1, 3, 6 

 Sestavujeme zdravý týdenní jídelníček.     3, 4 

 Besedujeme o přírodních i uměle připravených vitamínech.  3, 4 

 Při vycházce se cvičíme v drobných nákupech potravin.   2, 3 

 Besedujeme o ekologických potravinách.     1, 3, 6 

Zdraví – příroda léčí  
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Vyprávíme si o režimu dne při léčení doma na lůžku.   1, 3 

 Vyhledáváme léčivky v atlase rostlin, popřípadě je i kreslíme 

 a zjišťujeme, jaké mají účinky.      1, 5 

Úrazy ne   

Předvádíme, jak se chovat v dopravních prostředcích.   1, 4 

 Poznáváme nebezpečné a jedovaté rostliny.     1, 2, 6 

 Na výletě si uvědomujeme možná nebezpečí a zjišťujeme, jak 

 jim předcházet.        1, 2, 6 

 Učíme se používat lékárničku.       1, 2, 4, 5 

Návykové látky   

Besedujeme s odborníky o návykových látkách, s nimiž se můžeme 

 setkat.          1, 2, 4, 6 

 Bojujeme proti kouření.       1, 5, 6 

    

Chodíme ven každý den 

Každodenní pobyt venku  

Denně chodíme do přírody.       5, 6 

 Každý měsíc se naučíme novou hru.      6 

 Pořádáme soutěže s míčem, se švihadlem, lanem.    6 

 Při pobytu venku hrajeme pohybové hry, cvičíme, zpíváme.  6 

 V zimě soutěžíme, kdo nejrychleji postaví sněhuláka.   6 

 Chodíme bruslit.        6 

 Připravujeme hry pro naše sportovní odpoledne.    3, 4, 5 

 Připravujeme se na atletickou olympiádu mezi školami.   1, 3, 6 

 

Vzdělání a počet vychovatelek 

Ve školní družině při Základní škole Brno, Hroznová1, příspěvková organizace pracuje sedm 

vychovatelek. Paní vychovatelka Olga Hortová odešla z pracoviště. Nově jsme přijali pana 

Bc. Matěje Samka. 
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Bc. Žaneta Muronová (vedoucí školní družiny) dokončila studium na MU v Brně, obor 

speciální pedagogiku a dále pokračuje ve studium na MU v Brně, obor speciální pedagogika 

pro učitele (magisterské studium). Bc. Matěj Samek studuje na pedagogické fakultě MU v 

Brně (magisterské studium). 

Čtyři vychovatelky pracují na plný úvazek, tj. 28 hodin/týden. Zbývající tři vychovatelé 

pracují na zkrácený úvazek. 

 

Pracovní doba vychovatelek  

Ranní služba nastupuje do práce od 6.00–8.00 hodin (případně do 9.00 hod.). Pokud je 

potřeba, nastupuje vychovatelka na pohotovost v ZŠ. 

Po skončení vyučování, tj. 11.40 nebo 12.35 hodin (dle rozvrhu), přebírá vychovatelka 

účastníky ŠD od učitele. 

Do 15.00 hodin jsou vychovatelé ve třídách se svým oddělením, poté se účastníci ŠD spojují. 

Práce pedagogických pracovníků končí dle jejich pracovní doby. 

Provoz školní družiny je ukončen v 16.45 hodin. 

Vychovatelé nastupují do práce 15 minut před začátkem pracovní doby (mimo ranní službu). 

 

V rámci školní družiny nabízíme tyto kroužky 

Šikovné ruce  Bc. Muronová Žaneta 

Keramika  Havránková Frais Naďa, Bočková Naděžda, Bc. Kusáková Jitka 

Dramatický k.  Jelínková Kristýna 

Výtvarný k.  Šnáblová Gabriela 

Malá liga  Bc. Samek Matěj 

 

Naše cíle  

a) umožnit účastníkům osvojit si strategie učení a motivovat je k celoročnímu učení 

b) podněcovat je k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů 

c) vést účastníky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 

d) rozvíjet u účastníků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i 

druhých 

e) vytvářet u účastníků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k prostředí a k přírodě 
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f) učit účastníky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně 

odpovědný 

g) vést účastníky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi 

 

Dokumentace ŠD 

1. Písemné přihlášky účastníků – zápisní lístky 

2. Přehled výchovně vzdělávací práce – třídní knihy 

3. Celoroční plán a školní vzdělávací program pro ŠD 

4. Roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu 

5. Týdenní plány 

6. Docházkový sešit – ranní, konečná, jídelna 

7. Záznam o práci v zájmovém kroužku 

8. Vnitřní řád a provozní řád školní družiny 

 

Závěr 

Školní vzdělávací program je sestaven pro jeden vzdělávací cyklus. Napomáhá 

vychovatelkám při každodenní práci a je určen pro účastníky 1.– 4. tříd školní družiny. 

 


