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 Školní družina (dále ŠD), Brno, Sekaninova 1 se nachází blízko centra města, ve starší 
zástavbě v Brně – Husovicích. Je dobře dostupná MHD (asi 10 minut od hlavního nádraží) i 
osobním automobilem. Husovice jsou městskou částí osídlenou z velké části obyvateli, kteří 
bývají označováni jako sociálně znevýhodnění. Odtud pochází většina dětí ŠD. 
 
 ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostory – a to dvě třídy v suterénu a jednu 
v přízemí. Jsou zařízené jako herny, které svým vybavením a uspořádáním odpovídají 
potřebám dětí mladšího školního věku. 
 Každá třída má vlastní šatnu, sociální zařízení na každém patře a společný kabinet.  
Prostory jsou členité tak, aby umožňovaly individuální i kolektivní činnosti dětí, dávají 
příležitost k odpočinku, iniciují spontánní, zájmové, organizované aktivity a jsou upraveny i 
zařízeny tak, aby se odlišovaly od vybavení školních učeben.  
 Dobrou vizitkou družiny je mobilní výzdoba, složená převážně z prací dětí. Je 
obměňována dle různých námětů a ročních období. Materiální vybavení je přiměřené, ale ne 
ideální. Pomůcky si vychovatelé zajišťují dle finančních možností školy, případně i 
sponzorskými dary. 
 Pro zájmové činnosti využívá ŠD další prostory školy – tělocvičnu, kuchyňku, 
keramickou pec, areál školního dvora a hřiště. Všechny využívané prostory jsou bezpečné a je 
z nich dostupná první pomoc. 
 Kromě základního vybavení jako jsou hračky a pomůcky na rukodělné činnosti má 
naše ŠD kola, koloběžky i tříkolky. Jako motivačního prostředku k různým činnostem 
využíváme knihy, časopisy, televizi, video, radiomagnetofony. Počítač zatím nemáme. 
 
 
Organizace 
 
 Do školní družiny jsou přijímány děti převážně z I. stupně.  
Jedná se o děti nejčastěji ze sociálně znevýhodněného prostředí s lehkým mentálním 
postižením, diagnostikovaným školským poradenským zařízením, na základě žádosti rodičů. 
 Celková kapacita ŠD je 36 dětí. Do každého oddělení může být tedy přijato 12 dětí. 
ŠD pro svůj provoz používá zadní vchod školní budovy, kde je rodičům vyhrazen prostor 
k čekání na své děti. Cizím osobám není vstup do ŠD povolen. 
 Ranní provoz začíná v 6:15 hod. a končí v 7:45 kdy děti přecházejí do svých tříd. 
Odpoledne přivádí děti do ŠD třídní učitelé po skončení vyučování. Vychovatelé přebírají od 
třídních učitelů děti za zvýšeného bezpečnostního dozoru a mezi sebou si navzájem podávají 
základní informace. 
 Je nezbytné, aby děti navštěvující ŠD měly zajištěnou plnohodnotnou stravu, a to 
v podobě obědů nabízených školní jídelnou či dostatečné svačiny z domova. Děti obědvají 
pod vedením jednoho z vychovatelů. Dbají na pravidla společenského stolování a slušného 
chování. Vychovatelé umožňují dětem aktivní vyžití při nejrůznějších zájmových a 
sportovních činnostech při nichž je kladen důraz na bezpečnost. Vhodná struktura režimu 
žáků s dostatkem relaxace aktivního pohybu dané režimem ŠD a skladbou zaměstnání.  
 Způsob odchodu dítěte ze ŠD je uveden v zápisním lístku a třídní knize. Neodchází-li 
dítě samo, rodiče jsou povinni zajistit jeho vyzvednutí nejpozději do 16:30, kdy provozní 
doba ŠD končí. Děti jsou předávány pouze osobám uvedeným v zápisním lístku nebo po 
předložení podepsaného oprávnění. 
 
 
Pedagogické zázemí 
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 Předepsané vzdělání vychovatelů ŠD je vysokoškolské – „Speciální pedagogika 
vychovatelství“. Naši vychovatelé ŠD mají střední pedagogické vzdělání a mají možnost se 
průběžně vzdělávat.  Vzájemně spolupracují a doplňují se ve výchovně vzdělávacích 
činnostech.  
 
Spolupráce s třídními učiteli, logopedem, rodiči 
 
 Při řešení různých organizačních a výchovných záležitostí ŠD vychovatelé úzce 
spolupracují s třídními učiteli, logopedem, psychologem a vedením školy. S třídními učiteli si 
vzájemně předávají pedagogický materiál, navzájem se účastní akcí školy, ŠD, vzájemných 
hospitací. Třídní učitelé se podílí při vedení přípravy na vyučování – návaznost procvičování 
učiva ve ŠD. 
 Rodiče mohou navštívit ŠD kdykoliv po vzájemné dohodě s vychovateli. Hromadné 
akce (výlety, výstavy, Mikulášská a Vánoční besídka, karneval, Den dětí apod.) jsou u rodičů 
velmi oblíbené. 
         

Pro ŠD není oficiální výchovně vzdělávací program. Ke zvolenému cíli vychovatelé 
užívají prostředky podle svého uvážení, které jsou v souladu s obecnými pedagogickými 
zásadami a požadavky pedagogiky volného času.  

Na začátku školního roku vychovatelé vypracují rámcový plán svého oddělení,  
rámcový plán společný pro všechna oddělení a harmonogram celého roku rozděleného po 
měsících. 

Zvolený obsah a formy práce jsou přiměřené věku dětí, jejich předchozím 
zkušenostem a dovednostem ( aby činnost rozvíjela jejich osobnost ). 
Zvolené činnosti jsou na takové úrovni, aby je zvládla většina dětí sama bez výraznější 
dopomoci. Při všech činnostech je zajištěna bezpečnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) Formy a obsah 
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A1) jazyk a řeč 
A2) matematika a její aplikace 
A3) informační a komunikační technologie 
A4) člověk a společnost   
A5) člověk a zdraví 
A6) člověk a svět práce 
A7) 4 základní typy určené Unescem 
 
Žák by měl:  
 
A1) Jazyk a řeč 
 
- Rozvíjet své řečové schopnosti a jazykové dovednosti,  komunikativní dovednosti a 

kultivovaný mluvní projev 
- řešit myšlenkové i praktické problémy 
- hledat různé možnosti a varianty činností zaměřené na vytváření, objasňování, chápání 

pojmů a osvojování poznatků ( práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médií apod. ) 
 
A2) Matematika a její aplikace 
 
- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti podle 

potřeby je prakticky využívat 
- chápat prostorové a elementární časové pojmy 
- zvládat činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 

pojmy a jejich symbolikou ( číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství, 
apod. )  

- provádět praktické úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině 
 
A3) Informační a komunikační technologie 
 
- mít možnost navázání na výuku ( v menším počtu )  
 
A4) Člověk a společnost 
 
- rozvíjet znalost pravidel společenského soužití 
- upevňovat schopnost žít ve společnosti lidí 
- rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti 
- mít vytvořené povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
- seznamovat se se světem lidí 
- znát nejbližší okolí 
- chápat organizaci života v rodině, ve škole, ve společnosti 
- mít možnost provádět tématické vycházky do okolí školy – poznávání různých služeb, 

knihovny, výrobní pracoviště, policie, úřady atd. 
- následně využívat získaných poznatků jako motivaci k dalším činnostem  
- znát regionální pohádky či pověsti  
- ovládat základní pravidla bezpečnosti v silničním provozu - didaktické hry s dopravními 

značkami, malování dopravních značek či prostředků 
 
A5) Člověk a zdraví 
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- osvojit si potřebné hygienické návyky 
- znát základy prevence úrazů, nemocí, nezdravých návyků a závislostí 
- poznat sám sebe 
- získávat poučení o zdraví a nemocích, o zdravotní prevenci, o odpovědnosti za své zdraví 
- aktivity směrující k průběžné péči o osobní hygienu, předcházení úrazům, dbát na 

bezpečnost činností 
- ovládat jednoduché ošetření poranění, vyhledání pomoci (hra s nácvikem telefonického 

volání na tísňové linky) 
- mít možnost pohybové a tělovýchovné aktivity – obsah pravidelného pobytu venku či 

v tělocvičně 
- naučit se za školní rok několik nových her  
 
 
A6) Člověk a svět práce 
 
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
- umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby 
- rozvíjet poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti získané ve výchově, v rodině a 

v předškolním vzdělávání 
- pozorovat a pojmenovávat věci, jejich děje, jejich vzájemné vztahy a souvislosti, utvářet si 

tak jejich prvotní ucelený obsah světa 
- poznat sebe sama i své nejbližší okolí, postupně se seznamovat s místně i časově 

vzdálenějšími osobami, jevy a složitějšími ději 
- učit se vnímat lidi i vztahy mezi nimi, všímat si podstatných věcných stránek i krás 

lidských výtvorů a přírodních jevů, soustředěně je pozorovat a přemýšlet o nich 
- na základě poznání sebe a svých potřeb, porozumění světu kolem sebe, vnímat základní 

vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i 
problémům, chápat současnost jako výsledek minulosti a východisko do budoucnosti 

- při osvojování poznatků a dovedností se učit vyjadřovat své myšlenky, názory a podněty 
jiných 

 
 
A7) 4 základní typy určené Unescem 
 
1) učit se znát 
 
� získávat nové vědomosti, učit se objevovat nové věci, získávat poznatky, analyzovat je, 

dávat do souvislostí, řešit problémy 
 
- poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupným způsobem jak se chránit 
- přirozené poznávání blízkého prostředí a života v něm, okolí přírody, kulturních objektů, 

vycházky do okolí, výlety, poznávání změn a následné výtvarné či jiné aktivity zaměřené 
na získávání praktické orientace (formou vycházek) 

- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn 
v přírodě 

- práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání dětské literatury a dalších 
médií 

- diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, kladení otázek a hledání odpovědí 
- seznamování se s technikou práce s jednoduchými pracovními nástroji, získávání základů 

manuální zručnosti a pracovních návyků, vlastnostmi různých materiálů a surovin 
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- didaktické hry s přírodními motivy, péče o pokojové rostliny 
 
2) učit se jak na to 
 
� získávat různé dovednosti a návyky potřebné pro život, komunikovat 
 
- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s dospělým 
- tématické hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudebně pohybové hry 
- společenské hry, společenské aktivity nejrůznějšího zaměření  
- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 
- společná povídání, sdílení a aktivního naslouchání druhému 
- aktivity podporující sbližování dětí 
- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy 

mezi oběma pohlavími, úctu ke stáří atd.) 
- hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 
- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení 

na jejich tvorbě 
- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, 

půjčit si navzájem hračku, pomoci si navzájem, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor 
- situace kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů 
 
3) učit se žít společně 
 
� rozvíjet porozumění s jinými lidmi, poznání, že všichni máme práva, ale i povinnosti, 

osvojit si pravidla společenského chování, rozvíjet empatii, společně řešit problémy, 
pracovat jako člen týmu 

 
- seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému 
- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazovaní a 

rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 
- posilování pro-sociálního chování ve vztahu k ostatním lidem  
- vytváření pro-sociálních postojů (sociální citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost) 
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
- rozvoj kooperativních dovedností 
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
- osvojování a dodržování základů společenského chování (pozdravení, seznámení, 

podávání ruky, kultivace komunikace slovní i mimoslovní, umění sdělit poznatek, 
schopnost naslouchat, tolerance ve skupině, stolování apod.) 

- vytváření kladného vztahu ke spolužákům, pozitivního klimatu v oddělení, založeného na 
vzájemné úctě, toleranci a radosti za spolupráce 

- zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi 
- uvědomit si význam a podstatu tolerance, empatie, vzájemné úcty 
- činnosti, které vedou k naplňování cílů v tomto okruhu (každodenní přivítání se s dětmi 

při příchodu do ŠD a rozloučení při odchodu, urovnání drobných každodenních konfliktů 
mezi dětmi, dodržování pravidel stolování správné používání příborů, předcházení šikaně 
apod.)  

- nacházet na hodnocení klady 
- prvky mediální výchovy – např. předem vybrané povídání o tom, co děti shlédly doma 

v televizi, slyšely v rozhlase   
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4) učit se být 
 
� rozvíjet vnitřní kvality jedince, budovat jeho hodnotový systém, pěstovat zdravý životní 

styl 
 
- získávat schopnost žít náš život v souladu s tím, co opravdu považujeme za pravdivé  

a správné   
- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti, získání relativní citové 
samostatnosti) 

- vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a city plně prožívat 
- rozvoj schopnosti sebeovládání 
- získání poznatků , schopností a dovedností umožňujících pocity, dojmy a prožitky vyjádřit 
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
- získání schopnosti řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
 
 
B) Konkrétní cíle vzdělávání 
 
Cíle ŠD: 
a) rozvoj osobnosti člověka – poznávací, sociální, mravní způsobilost 
b) získání všeobecného vzdělání 
c) pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a 

svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost 
d) utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, 

jazykové a náboženské identitě každého 
e) pochopení a uplatňování principu rovnosti žen a mužů ve společnosti 
f) poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásada 

pravidel vycházejících z evropské integrace pros soužití v národním a mezinárodním 
měřítku 

g) získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad 
trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví 

 


