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Školní vzdělávací program (ŠVP) pro zájmové 
vzdělávání ve školní družině (ŠD) 

1. Identifikační údaje 
Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí 
školního vzdělávacího programu základní školy. 

Telefonní číslo: 352 352 198 

Internetové stránky školy: www.zschodov.cz 

2. Charakteristika 
Kapacita školní družiny: 120 účastníků 
   

Pracovní a prostorové podmínky jsou velmi dobré. Plně využíváme všech prostor 
školy pro pestřejší činnosti žáků. Oddělení školní družiny jsou dostatečně vybavena 
vhodným nábytkem, potřebnými pomůckami a hračkami. 
Oddělení ŠD jsou v samostatné budově nad školní jídelnou v 1. poschodí. 
Vychovatelky mají k dispozici uzamykatelný kabinet ŠD pro uskladnění pomůcek a 
osobních věcí. Pro účastníky jsou k dispozici šatny, umývárna a WC. 
Do školní družiny mají možnost docházet přednostně účastníci prvního stupně, kteří 
jsou řádně přihlášeni k denní činnosti. Přihlašování účastníků k pravidelné docházce 
probíhá na základě přihlášky (v červnu, v září i během školního roku dle naplněnosti 
oddělení). Na přihlášce je uveden rozsah docházky účastníka na každý den a 
způsob odchodu. O přijetí účastníka rozhoduje ředitelka školy a vychovatelka. 
  
3. Cíle zájmového vzdělávání 
➢ propagovat zdravý životní styl 
➢ vést účastníky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci 
➢ rozvíjet osobnost člověka 
➢ získat všeobecný přehled (v návaznosti na učivo 1. stupně ZŠ) 
➢ získat a upevňovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně 
➢ dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví 
➢ rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě 
➢ formovat životní postoje, toleranci a ochotu pomoci 
➢ ovládat negativní citové reakce 
➢ poznávat Evropské kulturní hodnoty a tradice 
➢ utvářet vědomí národní a státní příslušnosti, respektovat identitu jedince 
➢ podporovat schopnost najít své místo ve skupině, poznání sebe sama 

a zvyšování zdravého sebevědomí 

4. Časový plán zájmového vzdělávání 
Školní družina pracuje dle „Duhového plánu“  
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5. Formy zájmového vzdělávání 
Příležitostná výchovná, vzdělávací zájmová a tematická rekreační činnost 
v prostorách ŠD i mimo ně. 

Zahrnuje všechny mimořádné akce –, návštěvy výstav, besedy, sportovní akce, 
oslavu Dne dětí, besídky (vánoční, čertovská), vánoční a velikonoční dílny, karneval 
a účast na akcích školy. 
Základem jsou přihlášení účastníci ŠD.  

Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

Jedná se o pravidelnou každodenní činnost přihlášených účastníků v odděleních 
školní družiny a o zájmové útvary zřizované ŠD. 
Do pravidelných činností zahrnujeme výtvarnou, pracovní, hudební a tělesnou 
výchovu. 
Do týdenní skladby a plánu jednotlivých oddělení je zahrnován pobyt venku: 
➢ využívání  okolí školy 
➢ vycházky v rozsahu do 1  kilometru  

Nabídky spontánních činností 

Spontánní aktivita je vykonávána za dohledu vychovatelky tak, aby se účastník mohl 
samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Vychovatelka zde funguje pouze 
jako dohled a rádce. Tato činnost je provozována zejména v ranní družině 
a odpolední klidové činnosti, pobytu venku. 

6. Obsah vzdělávání 
Navazuje na školní vzdělávací program a vychází z něj. Vzdělávací program ve 
školní družině je realizován prostřednictvím pravidelné činnosti a zahrnuje oblast 
vzdělávací, výchovnou i zájmovou (výtvarná, pracovní, hudební a sportovní činnost). 
Vychovatelky uskutečňují program tak, aby upevňoval, popřípadě rozšiřoval 
a prohluboval znalosti získané ve škole a uváděl je do praxe, dále procvičoval 
jemnou motoriku, upevňoval jazykové schopnosti i pohybové dovednosti. 

Vzdělávací oblasti základního vzdělávání jsou: 

1) Člověk a jeho svět  
a) Místo, kde žijeme  

- můj domov 
- naše škola a její okolí 
- naše město a jeho památky 
- doprava a bezpečnost na silnici, cesta do školy 

b) Lidé kolem nás 
- rodina a kamarádi 

c) Lidé a čas 
- učíme se hodiny 
- efektivní využití volného času 
- denní režim, dochvilnost 
- roční období, měsíce v roce, dny v týdnu 
-vývoj dítěte 

2) Jazyk a jazyková komunikace 
- komunikační kruh, vyprávění, četba knih, jazykolamy 
- český jazyk  
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- světové jazyky 

3) Matematika a její aplikace 
- praktické počty v běžných situacích 
 
4) Informační a komunikační technologie 
- internet, rádio, TV, mobily jako zdroj informací a komunikace moderní doby 

5) Člověk a společnost  
- multikulturalismus, tolerance k odlišnostem 
- práva a povinnosti dítěte 
- zásady slušného chování a stolování 
- umění pomoci druhému 
- prevence patologického chování ve škole (šikana) 

6) Člověk a příroda 
- třídíme odpad 
- ochrana životního prostředí 
- rostliny a živočichové u nás a ve světě 
- změny v přírodě dle ročních období 

7) Umění a kultura 
- základní kulturní přehled úměrně věku dítěte 
- knihy 

8) Člověk a zdraví 
- poznáváme své tělo  
- sport a pohybové aktivity, vycházky 
- péče o vzhled 
- péče o zdraví, preventivní prohlídky u lékařů 
- prevence úrazů a první pomoc 
- zásady správného stravování 

9) Člověk a svět práce  
- povolání, trh práce, hodnota peněz 

Průřezová témata základního vzdělávání: 

➢ Osobní a sociální výchova 
➢ Výchova demokratického občana 
➢ Environmentální výchova 
➢ Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
➢ Mediální výchova 
➢ Multikulturní výchova 

Cíle vzdělávání 

1) rozvoj účastníka, jeho učení a poznávání, podpora správného tělesného 
vývoje 

2) osvojování si základů společenských hodnot 
3) postupné získávání osobní samostatnosti a přejímání zodpovědnosti za své 

činy 
4) smysluplnost využívání volného času a dostatek podnětů k jeho naplňování 
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Naplňování cílů zájmového vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, 
vzdělávací a zájmové činnosti, příležitostnými akcemi a nabídkou spontánních aktivit.  

Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání 

➢ činnost ŠD je určena pro účastníky ZŠ Komenského, přednostně pak pro 1. 
stupeň 

➢ o přijetí uchazeče do ŠD se rozhoduje vždy na základě řádně vyplněné přihlášky 
do ŠD je uchazeč přijímán vždy na jeden školní rok 

➢ doklad o ukončení školního roku se v ŠD nevydává 
➢ odhlašování účastníka ze ŠD zajišťuje vychovatelka ŠD na základě písemného 

odhlášení („odhlášky“) zákonným zástupcem, odhláška je k vyzvednutí 
u vychovatelek 

➢ vyloučení účastníka ze ŠD pro: 
- opakované nevhodné chování účastníka, kterým ohrožuje zdraví své 

a ostatních účastníků a kázeňské prohřešky 
- opakované a úmyslné poškozování cizí věci a majetku ŠD 
- neodůvodněné neuhrazení úplaty za ŠD v daném termínu zákonnými 

zástupci přesahující dlužnou úplatu za měsíc docházky do ŠD 

7. Personální podmínky 
Zájmové vzdělávání zajišťují vychovatelky. V době nepřítomnosti vychovatelky 
zastupují učitelky školy podle pokynů vedení školy. Ved. vychovatelka se účastní 
porad s vedením školy a je zajištěn systém osobního jednání. Spojování oddělení –
vždy v souladu s počtem účastníků v oddělení. 

8. Materiální podmínky 
Každé oddělení má kvalitní a školnímu věku odpovídající vybavení. Prostory tříd jsou 
světlé a vytápěné podle potřeb. Je zajištěna pracovní a relaxační část učebny 
a dostatek prostoru pro vybavení audiovizuální. Okna jsou opatřena žaluziemi. 
Učebny jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly nejrůznějším skupinovým 
i individuálním činnostem. 
K dispozici pro činnost mají účastníci prostory školy: tělocvičnu, učebnu PC, cvičnou 
kuchyňku. Plně jsou využívány plochy kolem školního areálu, školní hřiště  
Při činnostech oddělení ŠD je v těchto prostorách dodržován provozní řád. 
Vybavenost umožňuje práci u stolu i hru na koberci. 
Sociální zařízení je na každém patře budovy a v učebnách je k dispozici umyvadlo, 
papírové ubrousky a mýdlo. 

9. Ekonomické podmínky 
Zájmové vzdělávání ve ŠD při její pravidelné odpolední činnosti je poskytováno za 
úplatu. Výši a podmínky úplaty stanoví ředitelka školy po schválení zřizovatelem 
školy. 
Způsob platby: 2x ročně (září – prosinec: 400,- Kč; leden – červen: 600,- Kč),  
Finance jsou využívané dle rozhodnutí vedení školy a školského zákona na 
částečnou úhradu spotřeby tepla, vody, el. energie, opravy a údržbu, učební 
pomůcky a spotřební materiál podle potřeb a vybavenosti jednotlivých oddělení. 
Využití finančních prostředků (jejich výše a účel) se může podle možností měnit. 
Zproštění platby – osobní projednání zákonného zástupce s ředitelkou školy na 
základě splnění daných podmínek a vyplnění žádosti o prominutí školného. 
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10. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
a) Podmínky pro hygienické a bezpečné působení 

➢ Vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání – vychovatelka vybírá činnost 
přiměřenou k věku účastníků, při které se předpokládá, že se účastník 
nezraní. 

➢ Stravovací návyky a pitný režim – vychovatelka dbá na hygienu a kulturu 
stolování, dohlíží nad pitným režimem účastníků (pití ve ŠJ). 

➢ Zdravé prostředí – podle platných norem, tj. dle vyhlášky ministerstva 
č.410/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
mladistvých (vlastní vybavené prostory, odpovídající světlo, teplo, 
bezhlučnost, čistota, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů). 

➢ Bezpečné pomůcky – vychovatelka dbá na používání pomůcek přiměřených 
k věku účastníků. 

➢ Ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací – vychovatelka 
eliminuje možné úrazy proškolením na začátku školního roku a opakováním 
během školního roku, svým pedagogickým působením neustále nabádá 
k dodržování bezpečnosti.  

➢ Označení nebezpečných předmětů – vychovatelka seznámí účastníky 
s provozními řády využívaných prostor – škola, ŠJ, ŠD, tělocvična, hřiště. 

➢ Bezpečnost silničního provozu – mimo budovy ZŠ a ŠD zodpovídá 
vychovatelka za 25 účastníků; ti jsou na začátku školního roku poučeni 
o bezpečnosti silničního provozu, během roku je poučení opakováno, pokud 
dojde k situaci, že se počet dětí navýší nad 25, je pověřena doprovodem další 
osoba. 

➢ Dostupnost prostředků první pomoci – školní družina je vybavena dostupně 
umístěnou lékárničkou první pomoci. Lékárničku přenosnou má každá vych. 
ve svém oddělení. 

➢ Odchody účastníků – dle zápisového lístku a dle pokynů uvedených v řádu ŠD 
➢ Nevyzvednutí účastníka řeší vychovatelka dle vnitřního řádu ŠD. 
➢ Zdravotní indispozice žáka – vychovatelka nebo učitelka ihned telefonicky 

informuje zákonné zástupce a zajistí vhodné podmínky do odchodu žáka. 
➢ Zranění žáka – řeší vychovatelka s vedením školy dle platných pokynů. 

b) Psycho-sociální podmínky 
➢ Pohoda prostředí a příznivé sociální klima – vychovatelka vede k otevřenosti 

a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému. 
➢ Respektování potřeb jedince – vychovatelka organizuje činnost vycházející ze 

zájmů účastníků a věku. 
➢ Věková přiměřenost a motivující hodnocení – vychovatelka respektuje 

individualitu účastníků, hodnotí v souladu s jejich možnostmi. 
➢ Ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy – vychovatelka se 

pedagogickým působením snaží zabránit sociopatologickým jevům. 
➢ Spoluúčast na životě zařízení – vychovatelka preferuje společné plánování 

činností, vlastní podíl účastníků na případném řízení a následném hodnocení. 
➢ Včasná informovanost – vychovatelka včas informuje účastníky a jejich 

zákonné zástupce o činnostech ve školní družině (prostřednictvím nástěnky). 

11. Zveřejnění školního vzdělávacího programu ŠD- Duhový plán 
12. Plánované akce ŠD na daný školní rok 
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Září – seznámení se ŠD, vycházka po Chodově 

Říjen – Minibeseda o tolerantním chování k druhým- Známe kouzelná slovíčka, 

umění si pomáhat a o nebezpečí šikany 

Listopad – dráčkování a hrátky v listí, Advent 

Prosinec – čas vánoční , zvířátka v zimě 

Leden – bílá zima/ nejkrásnější sněhulák, bobování/ 

Únor – karneval, pyžamová pátry 

Březen – Vítáme jaro; Zvířátka jsou kolem nás – naši malí kamarádi, Chytrá sova-
vědomostní soutěže  

Duben – Velikonoční zvyky a tradice; Minibeseda o první pomoci a prevenci úrazů.  

Květen – všechno kvete a voní, Den matek, sportovní utkání družstev  

Červen – léto a Den dětí;  

 

 

Cíle: obohatit běžné činnosti v družině zážitkovou formou, upevnit v dětech 
schopnost spolupráce, držení tradic a chuť poznávat nové věci.  

 

Zájmové vzdělávání v pravidelné činnosti ve školní družině 
Pravidelná činnost ve školní družině: 
➢ ranní provoz – doba před začátkem vyučování, která zahrnuje organizovanou 

činnost ( klidové hry) a spontánní činnost (stavebnice, stolní a deskové hry, 
kreslení, vybarvování, puzzle, individuální hry) 

➢ hygiena a kultura stolování – doba ve školní jídelně 
➢ zájmová činnost – výtvarná, pracovní, hudební, sportovní a tělesná, 

přírodovědná, společenská – slouží k rozvíjení estetického cítění žáků, 
seznamování s různými výtvarnými technikami, s činností s různými materiály, 
poslechu hudby 

➢ odpočinková a rekreační činnost – klidové, pohybově i duševně nenáročné, 
spontánní činnosti v herně nebo v přírodě vedoucí k relaxaci  
a odreagování po školní výuce 

➢ příprava na vyučování – didaktické hry, matematické a vědomostní soutěže, 
kvizy, hlasité čtení, prohlubování školních znalostí 

➢ pravidelné bloky – BESIP, prevence úrazů a první pomoc, prevence šikany, 
pravidla slušného chování, kultura, sport, zvyky, tradice, obyčeje, literatura 
(dětské knihy, autoři, ilustrátoři, četba na pokračování), hudba, zpěv, rytmické hry 

Klíčové kompetence 
Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjení kompetencí, které vybavují 
účastníky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. Jsou 
posilovány a rozvíjeny prostřednictvím volnočasových aktivit. 

Kompetence k učení 
Účastníci se učí s chutí, práci dokončí, kladou si otázky, hledají na ně odpověď, 
získané vědomosti dávají do souvislostí, uplatňují v praktických situacích a v dalším 
učení. Veškerá činnost vychovatelek a především účastníků je doprovázena pocity 
uspokojení a radosti z dobrých výsledků. 
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Kompetence k řešení problémů 
Účastníci si všímají dění okolo sebe, započaté činnosti dokončují. Při činnostech 
motivujeme účastníky příklady z praktického života. 

Kompetence komunikativní 
Účastníci ovládají řeč, vyjadřují sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi vhodně 
formulovanými větami, komunikují bez ostychu a kultivovaně s vrstevníky  
i dospělými. Účastníkům je dán dostatečný prostor pro vyjadřování, jsou 
podporovány přátelské vztahy mezi účastníky. 

Kompetence sociální a interpersonální 
Účastníci samostatně rozhodují o svých činnostech, uvědomují si, že za ně 
odpovídají a nesou důsledky, projevují ohleduplnost, citlivost, rozpoznají nevhodné 
chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu, dovedou se jim bránit. Spolupracují ve 
skupině, dokážou se prosadit i podřídit, přijmout kompromis, respektují jiné, jsou 
tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. Ke všem těmto činnostem jsou neustále 
motivováni.  

Kompetence činnostní a občanské 
Účastníci se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhadují rizika svých nápadů, 
odpovědně přistupují k úkolům a povinnostem, uvědomují si práva svá i druhých, 
chovají se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní 
i společenské), dbají na své osobní zdraví a zdraví druhých. 

Kompetence k trávení volného času 
Účastníci se orientují v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si 
vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjejí své zájmy v organizovaných 
skupinách i individuálních činnostech. 

 

 

 

 

Zájmové vzdělávání ve ŠD – časově tematický plán 
Rozděleno do 4 tematických období: 

Téma: PODZIMNÍ OBDOBÍ 
Tematické okruhy: začátek školního roku, seznamování: škola, třídy, ŠD, ŠJ – 
stolování, hygiena stolování, pravidla slušného chování, úcta k dospělým, příroda na 
podzim, estetika 

➢ škola: poznej a orientuj se ve škole, okolí školy, okolí družiny, dopravní situace 
BESIP 

➢ stolování: hygiena rukou, pravidla stolování, zdravá strava 
➢ slušné chování: mezilidské vztahy, zdravení, požádání, děkování, úcta 
➢ estetika: barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami, 

dramatizace pohádek, dětské písničky 
➢ obec: dopravní situace a okolí 
➢ příroda: změny v přírodě, poznávání stromů podle listů, znalost ovoce, zeleniny  

a domácích zvířat 
➢ literatura: četba na pokračování, práce s encyklopediemi 
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Cíle: 
➢ rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů 
➢ vyjasnění vztahu dítě – dospělý 
➢ vytváření vztahů účastníků mezi sebou 
➢ eliminace nebezpečí na silnici 
➢ osvojení si metod práce s informacemi 
➢ rozvoj estetického cítění 
➢ získávání nových poznatků použitelných v dalším životě 
➢ naučit se hry s pravidly 

Průřezová témata: 
➢ osobnostní a sociální výchova – psychosociální a kontaktní hry 
➢ environmentální výchova 

 

Téma: ZIMNÍ OBDOBÍ 
Tematické okruhy: zimní sporty, příroda, vánoční tradice a zvyky, literatura, estetika – 
zručnost, environmentální výchova 

➢ příroda: změny v přírodě, pozorování života ptáků, správné chování v přírodě, 
ptactvo na krmítku, globální oteplování 

➢ tradice a zvyky, Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust, zpěv a poslech koled 
➢ literatura: četba na pokračování 
➢ estetika: zimní barvy, výtvarné a pracovní techniky, taneční hry 
➢ obec: vánoční výzdoba 
➢ environmentální výchova: osvojení se návyku třídění odpadu 

Cíle: 
➢ osvojení si metod práce s informacemi 
➢ rozvoj estetického cítění 
➢ získávání nových poznatků použitelných v dalším životě 
➢ rozšiřování znalostí a dovedností 
➢ využití praktických zkušeností 
➢ účelné trávení volného času 
➢ rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace 
➢ rozvoj individuálních schopností 

Průřezová témata: 
➢ osobnostní a sociální výchova – psychosociální a kontaktní hry 
➢ environmentální výchova 

 

Téma: JARNÍ OBDOBÍ 
Tematické okruhy: sport, příroda, komunikace, tradice a zvyky, zájmy, literatura, 
hudba, pracovně-technické činnosti, opakováni zásad stolování, obec 

➢ příroda: pozorování, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků, 
přírodovědné vycházky, koloběh vody v přírodě, ochrana přírody 

➢ komunikace: verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie 
➢ literatura: dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři 
➢ domov: rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení, seznamování se 

životem dětí v EU 
➢ obec: pamětní místa, historicky zajímavé objekty, dopravní situace v okolí školy 
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➢ tradice a zvyky: Velikonoce, Den matek, Den dětí 
➢ estetika: hudební hry – taneční, výtvarné a pracovní techniky 

Cíle: 
➢ osvojení si metod práce s informacemi 
➢ rozvoj estetického cítění 
➢ získávání nových poznatků použitelných v dalším životě 
➢ rozšiřování znalostí a dovedností 
➢ využití praktických zkušeností 
➢ účelné trávení volného času 
➢ rozvoj individuálních schopností 
➢ rozvoj slovní zásoby, odborná terminologie 

Průřezová témata: 
➢ osobnostní a sociální výchova – psychosociální a kontaktní hry 
➢ environmentální výchova 

 

Téma: LETNÍ OBDOBÍ 
Tematické okruhy: sport, příroda, zájmy, literatura, hudba, barvy, prázdniny 

➢ příroda: pozorování, květiny, přírodovědná vycházka 
➢ literatura: četba na pokračování, práce s encyklopedií 
➢ barva: barvocit, letní odstíny, tematické výtvarné a rukodělné práce 
➢ prázdniny: táborové písně, orientace v přírodě a terénu, první pomoc v přírodě, 

ochrana zdraví, chování na ulici i v přírodě – jednání, vystupování 
➢ poznávání pamětních míst, přírodních, historických zajímavostí ve městě a okolí 

Cíle: 
➢ osvojení si metod práce s informacemi 
➢ rozvoj estetického cítění 
➢ získávání nových poznatků použitelných v dalším životě 
➢ rozšiřování znalostí a dovedností 
➢ využití praktických zkušeností 
➢ účelné trávení volného času 
➢ rozvoj individuálních schopností 
➢ rozvoj slovní zásoby, odborná terminologie 
➢ samostatnost v rozhodování 

Průřezová témata: 
➢ osobnostní a sociální výchova – psychosociální a kontaktní hry 
➢ environmentální výchova 

 

HODNOCENÍ 
Hodnocení směrem k účastníkům provádíme průběžně. Hodnotíme individuální 
výsledky žáků, jejich pokroky a úspěchy. Individuální hodnocení má zvláštní význam 
i pro sebehodnocení účastníka. Při hodnocení dbáme na rozvoj osobnosti 
a respektujeme vrozené indispozice. 
Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s výchovně vzdělávacím 
programem a zejména z pohledu přínosu pro účastníky, což je podkladem pro další 
práci. 
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Zájmové útvary školní družiny 
Jsou nedílnou součástí a specifikem družiny. Přihlašování a odhlašování účastníků 
během školního roku lze pouze písemnou formou zákonných zástupců na základě 
odevzdání vyplněného zápisového lístku/odhlášky. 
Činnost zájmových útvarů je bez úhrady. Informace je veřejně vyvěšena. 
Zájmové útvary: Nabídka dle aktuálního zájmu účastníků, možností školy a 
vychovatelek školní družiny. 
  

14. Bezpečnost a ochrana zdraví 
➢ pedagogičtí pracovníci ŠD i účastníci ŠD se řídí platnými směrnicemi BOZP, 

ŠŘ a Vnitřním řádem školní družiny. Bezpečnost a ochranu zdraví účastníků 
při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení metodicky 
správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních 

➢ ŠD zajišťuje vhodnou strukturu režimu účastníků a dostatek relaxace 
a aktivního pohybu, vhodný stravovací a pitný režim, ochranu účastníků před 
úrazy 

➢ ŠD vytváří podmínky ochrany účastníků před násilím, šikanou a dalšími 
patologickými jevy 

➢ Veškeré zjištěné nedostatky v prostorách ŠD, školy, které by ohrožovaly 
účastníky ŠD, vychovatelky okamžitě nahlásí VŠ 

➢ Při úrazu účastníka zváží vychovatelka situaci – ošetří žáka, zavolá telefonicky 
zákonného zástupce, event. lékařskou pomoc. Všechny úrazy se zapisují do 
Knihy úrazů a hlásí zákonným zástupcům 

➢ žák se ve ŠD chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces 
a neohrožoval zdraví své a svých spolužáků 

➢ za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve ŠD a na akcích, 
které pořádá, odpovídá ŠD 
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