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Identifikace školní družiny  
Základní údaje o školní družině:  
Adresa: ŠD při Táborském soukromém gymnáziu a Základní škole, s. r. o.,  
Zavadilská   2472, 390 02  Tábor 
 
Ředitelka školy: Mgr. Markéta Švadlenová 
Jednatelka školy: Mgr. Věra Komzáková 
Zástupce ředitelky školy:  Mgr. Pavel Samec 
Vychovatelky: Mgr. Ivana Mikešová, Mgr. Iva Stradová, Iva Vojáková, DiS., Lenka Hlavicová 
 
Provoz školní družiny:  
Ranní provoz: 6:30 – 7:40 hod.  
Odpolední provoz: 12:30 – 16:30 hod. 
 
Kontakty : jsou uvedeny na webových stránkách školy a nástěnce Školní družiny 
 
 
Charakteristika, umístění, vybavení ŠD (materiální podmínky) 
 
Školní družina slouží především k odpočinku, k rozvoji zájmů účastníků v době po vyučování a 
efektivnímu využití volného času. Dává také prostor pro komunikaci mezi účastníky 
navzájem, rodiči a vychovatelkami. Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Snaží se o 
vytvoření místa pro odpočinek účastníků po vyučování a aktivního, všestranného využití 
volného času, i pomocí nabídky kroužků. Účastníky postupně budou žáci 1.-5. ročníku 
základní školy.  
Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a dle zájmu ve dnech ředitelského 
volna. 
 
Školní družina je součástí Základní školy v budově Táborského soukromého gymnázia, její 
kapacita je 25 účastníků, nachází se v prvním patře na přístavbě budovy školy. Součástí 
provozu ŠD je i každodenní realizace zájmových kroužků, pro ty jsou využívány i učebny ZŠ a 
externě i keramická dílna ZŠ Husova a vlastní dětské hřiště MŠ Kollárova, jehož část máme 
smluvně pronajatu.  Stravování a pitný režim zajišťuje školní jídelna v přízemí školy. Vybavení 
místností odpovídá činnostem a aktivitám školní družiny. K odpočinku slouží hrací koutek se 
zátěžovým kobercem, koutky s gaučem a fatboyem a stoly a židle. Projekce pohádek, 
interaktivních her i doučování se realizuje na interaktivních tabulích v kmenových třídách. 
Účastníci mají dále k dispozici společenské hry, dětské knihy, stavebnice a další potřeby pro 
zájmovou činnost. Pohybové aktivity účastníků se realizují v prostoru ŠD („Cvičíme pro 
zdraví“ = kompenzační cvičení), v prostoru dopravního hřiště, hřiště MŠ Kollárova a oplocené 
školní zahrady.  



Pedagogičtí pracovníci sledují další doplňování a zlepšování materiálních podmínek, zejména 
pro výtvarné a sportovní činnosti. Pedagogičtí pracovníci vedou i kroužky z aktuální nabídky a 
věnují se doučování účastníků, jejich přípravě na vyučování a pedagogické intervenci. 
 
Personální podmínky 
 
Organizace školní družiny je stanovena podle § 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání. Oddělení vedou kvalifikované vychovatelky. Účastníci pravidelné denní docházky 
do družiny se zařazují do oddělení. Jejich činnost je zaměřená na rozvoj osobnosti účastníků, 
jejich zájmů, znalostí a tvořivých schopností.  
Pedagogické působení zajišťují 4 pedagogické pracovnice. Vzájemně se doplňují ve svých 
specializacích: kroužek Anglického jazyka, výtvarná, sportovní a pracovní činnost a hra na 
flétnu. Odborné zaměření si budou dále prohlubovat v akreditovaných kurzech a 
samostudiem. 
Nadřízeným pracovníkem je zástupce ředitelky školy. 
 
Cíle a zaměření školní družiny  

Cílem naší školní družiny je:   

umožnit žákům odreagovat se a uvolnit   
pomoci žákům uplatnit své zájmy a potřeby   
zabezpečit pocit bezpečí a klidu   
rozvíjet fantazii a dovednosti   
rozvíjet týmovou spolupráci, ocenit práci a pomoc druhých   
vštěpovat žákům návyky slušného chování   
vést žáky k otevřené a slušné komunikaci   
učit žáky aktivně trávit volný čas, udržovat fyzické a duševní zdraví  
navozovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí  

Naše zaměření: Pokud má mít školní družina pevné místo při ZŠ, musí být zajímavá a doplňovat její 
ŠVP. Stanovili jsme si proto tyto priority a formy vzdělávání pravidelnou činností: 

1. „Cvičíme pro zdraví“ – program na správné držení těla, relaxaci s hudbou, správné dýchání, 
kompenzační cvičení – jednou týdně 1 hodina 

2. Kroužek angličtiny – jednou týdně 1 hodina 
3. Hra na flétnu – nácvik správného dýchání, rytmu, poslechu, hraní jednoduchých písní – 

jednou týdně 1 hodina 
4. „Šikovné ruce“ – tvořivá výtvarná dílna pro účastníky – jednou týdně 1 hodina 
5. Keramický kroužek – jednou týdně 1 hodina 
6. Sportovní kroužek – zaměřený na týmové sporty a gymnastiku – jednou týdně 1 hodina 

Příležitostné činnosti: Je to výchovná, vzdělávací a zájmová činnost organizovaná nepravidelně dle 
možností školní družiny, zahrnuje širokou nabídku pestrých činností a aktivit, jež nejsou organizovány 
jako trvalé nebo pravidelně se opakující akce nebo činnosti a jsou určeny širokému okruhu zájemců. 
Zahrnuje například souhrn činností k zajištění nácviku programu na školní besídky, výrobu dárků pro 
předškoláky k zápisu, vyrábění výrobků na jarmark apod.  



Spontánní činnosti  Je určena co nejširšímu okruhu zájemců. Zahrnuje například volné hry v přírodě, 
na školní zahradě, v areálu školy, ale i hry se stavebnicemi, využití stolních i deskových her apod. 

Délka vzdělávání  

Délka vzdělávání pro školní družinu je stanovena na dobu jednoho školního roku. Během této doby 
projde účastník všechny okruhy činností družinou vyměřené a přiblíží se tak co nejvíce cílům 
výchovně – vzdělávací činnosti. Školní družina plní výchovně vzdělávací činnost formou sportovně- 
rekreační činnosti, odpočinku, zájmovou činností a také přípravou na vyučování a doučováním 
účastníků. 

Podmínky přijímání, průběhu a ukončení vzdělávání včetně podmínek pro 
vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami  

Podmínkou přijetí je řádně vyplněný zápisový lístek. Nejvyšší počet účastníků je 25. Pobyt žáků ve 
družině končí odchodem domů s rodiči nebo samostatně po písemné domluvě nebo odchodem do 
zájmového kroužku. Odhlášení účastníka je v průběhu školního roku možné a to písemnou formou. 
Vychovatelky školní družiny jsou povinné při jednotlivých činnostech respektovat individuální i 
věkové zvláštnosti jednotlivých žáků. Jsou také informovány třídními učiteli (po dohodě s rodiči) o 
potřebách účastníků se speciálními vzdělávacími potřeby, popřípadě je konzultují se speciálními 
pedagogy. Nadané účastníky se snaží začleňovat do aktivit pro volný čas a zajišťují aktivity ve 
spolupráci se ZŠ.  

Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků  

Školní družina zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zázemí pro zdravý rozvoj 
účastníků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře. Volí vhodnou strukturu režimu 
účastníků ve školní družině a stanovuje vhodný stravovací a pitný režim. Bezpečnost ve všech 
využívaných prostorách je zajištěna:  

Vnitřním řádem ŠD  

Vnitřním řádem specializovaných učeben  

V dalších prostorách školy se žáci řídí pokyny pedagogických a provozních pracovníků.   

 
 
 

Obsah a časový plán vzdělávání pro školní družinu   
Září 
Odpočinková činnost-  rozhovory s dětmi, povídání o prázdninách, poslech pohádek dle vlastního 
výběru, volné kreslení 
Rekreační činnost + dopravní výchova – vycházky s pohybem, volný rozběh dětí, chování na silnici, 
doprava, základní pravidla silničního provozu, pohyb  
Pracovní ZČ – stavění z konstruktivních stavebnic Lego, skládání z papíru, 



Estetická ZČ – kreslení největšího zážitku z prázdnin , celoroční kroužek Šikovné ruce, kroužek flétny, 
výzdoba třídy 
Sportovní ZČ – hry s míčem, zdolávání přírodních překážek, soutěže v MŠ Kollárova 
Příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, celková příprava na vyučování, dbaní na dodržování 
pořádku ve svých věcech a v klubu 
Přírodovědná zájmová činnost – návštěva botanické zahrady 
 
Říjen 
Odpočinková činnost - stolní společenské hry, četba na pokračování, omalovánky, hry dle přání 
účastníků 
Rekreační činnost – hry ve volné přírodě, vycházky na dopravní hřiště, pohybové hry, 
Pracovní zájmová činnost – práce s papírem, výroba draka, práce s přírodninami, sběr a lisování listů 
Estetická zájmová činnost – barvy podzimu 
Sportovní zájmová činnost – hry se švihadlem – přeskoky, školka, soutěže 
Přírodovědná zájmová činnost – povídání o přírodě na podzim, změny v přírodě  
Příprava na vyučování – DH na procvičování paměti 
 
Listopad 
Odpočinková činnost – četba na pokračování, stolní společenské hry, práce s dětskými časopisy 
Rekreační činnost – vycházky do okolí školy, závodivé hry s pravidly 
Pracovní zájmová činnost – výrobky z přírodnin, kaštany- jeřabiny práce se stavebnicí, 
Estetická zájmová činnost – hra s tuší, kaňky, pavučiny, podzimní výzdoba, Halloween 
Sportovní zájmová činnost – hry s míčem, sportovní soutěže, 
Přírodovědná zájmová činnost – sběr přírodnin, pozorování ptáků a zvířat 
 
Prosinec –  
Odpočinková činnost – rozhovory s účastníky o Vánocích a jejich zvycích, četba vánočních příběhů, 
omalovánky s vánoční tematikou 
Rekreační činnost – vycházky do volné přírody, činnosti dle počasí – bobování, sáňkování, bruslení 
Pracovní zájmová činnost – vánoční výzdoba třídy, výroba dárků, ozdob a přáníček, vánoční dílna 
Estetická zájmová činnost – malování vloček, čerti a Mikuláš, příprava na Akademii 
Sportovní zájmová činnost – hry ve sněhu, bobování 
Příprava na vyučování -  klást důraz na úklid svého pracovního místa a vypůjčených věcí, opakování 
učiva a psaní domácích úkolů 
 
Leden 
Odpočinková činnost – četba dětských časopisů, četba na pokračování, vybarvování omalovánek 
Rekreační činnost – vycházky spojené se zimními hrátkami, dramatizace pohádky 
Pracovní zájmová činnost – soutěž o nejlepšího sněhuláka – spolupráce s rodiči, výstava a vyhlášení 
vítěze sněhuláků ve třídě 
Estetická zájmová činnost – Můj nejkrásnější dárek – pastelky, modelování, popř. jiný materiál 
Přírodovědná zájmová činnost – hledání a určování stop ve sněhu, 
Sportovní zájmová činnost – zimní sporty podle počasí 
Příprava na vyučování – hádanky, rébusy, puzzle, psaní domácích úkolů 
 
Únor 
Odpočinková činnost – četba na pokračování, omalovánky, stolní hry dle zájmu dětí 
Rekreační zájmová činnost – vycházky do přírody 
Pracovní zájmová činnost – práce s krabičkami a ruličkami, práce montážní a demontážní 
Estetická zájmová činnost – ilustrace k četbě 
Přírodovědná zájmová činnost – pozorování zvířat, napodobování hlasů zvířat 
Sportovní zájmová činnost – závodivé hry s pravidly, honičky ve sněhu 



Příprava na vyučování – opakování učiva formou soutěží a her 
 
Březen 
Odpočinková činnost – četba na pokračování, videoprogram, stolní hry 
Rekreační a přírodovědná zájmová činnost – vycházky na dopravní hřiště, k Jordánu, pozorování 
prvních změn v přírodě, ochrana přírody a životního prostředí, ochrana člověka za mimořádných 
situací 
Pracovní a estetická zájmová činnost – výroba jarní výzdoby na dveře, jarní koláže, práce s papírem, 
velikonoční dílna 
Sportovní zájmová činnost -  přeskoky přes švihadlo, školka, hry s míčem, závodivé hry v přírodě 
Příprava na vyučování – psaní domácích úkolů, příprava na druhý den, hry na rozvoj myšlení – 
pexeso, puzzle 
 
Duben –  
Odpočinková činnost – stolní hry, četba na pokračování, rozhovory s účastníky na téma Velikonoce, 
výroba velikonočních přání, filmy a pohádky s velikonoční tematikou 
Rekreační činnost – pohybové hry venku, vycházky do přírody, výroba a pálení čarodějnic, opékání 
špekáčků 
Přírodovědná zájmová činnost - pozorování jarní přírody při vycházkách, hledání květin 
v encyklopedii a na internetu 
Pracovní a estetická zájmová činnost – malování kraslic, velikonoční výzdoba ve třídě 
Sportovní zájmová činnost – překonávání přírodních překážek, sportovní soutěže 
Příprava na vyučování – individuální psaní domácích úkolů, doplňovačky, rébusy, tajenky 
 
Květen 
Odpočinková činnost – stolní hry, vybarvování omalovánek, hraní s hračkami 
Rekreační zájmová činnost – vycházka do botanické zahrady, volné hry dětí 
Pracovní a estetická zájmová činnost – výroba dárku ke Dni matek, výroba stromu se 4 ročními 
obdobími 
Přírodovědná zájmová činnost – určování volně rostoucích rostlin, hledání rostlin v encyklopedii a na 
internetu, léčivé byliny, ochrana přírody 
Sportovní zájmová činnost – vycházky do přírody, výlet na Kozí Hrádek, sportovní soutěže 
Příprava na vyučování – individuální příprava na vyučování, dopravní výchova 
 
Červen  
Odpočinková činnost – dokončení četby na pokračování, rozhovory s účastníky na téma prázdniny 
Rekreační zájmová činnost – vycházky do přírody, rozloučení se školním rokem 
Pracovní zájmová činnost – práce s papírem, vylisovanými květinami 
Estetická zájmová činnost – skupinová koláž s využitím přírodního materiálu 
Přírodovědná zájmová činnost – určování druhů stromů 
Sportovní zájmová činnost – hry s míčem, kopaná, vybíjená, sportovní soutěže, závody 
Příprava na vyučování – předprázdninový úklid, hraní různých didaktických her dle přání účastníků 
 
 
 
 
V Táboře 1. 9. 2016 
 
 
 
 
 


