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1. Identifikační údaje  

 

Adresa školy:  Zábělská 25, 312 00, Plzeň      

Ředitel školy:  Mgr. Helena Lišková       

 

IČO:    68784643 

IZO:    102228337 

REDIZO:  600069567 

Kontakty:        

Telefon:   378 027 300      

Web:    www.14zsplzen.cz 

      www.zs14.plzen-edu.cz 

E-mail:   skola@zs14.plzen-edu.cz 

   

 

Zřizovatel školy: Statutární město Plzeň 

nám. Republiky 1, Plzeň 

IČO: 00075370 

Telefon:   378 031 111 

Web:    www.plzen.eu 

E-mail:   posta@plzen.eu 

 

 
 

Vedoucí školní družiny: Vladimíra Kovaříková 

 

Telefonická spojení: mobilní telefon: 724 101 697 

          školní telefon: + 420 378 02 7325 

 

 
 

Platnost a účinnost: od 8. 1. 2019 
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2. Charakteristika školní družiny 
 

 

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. 

 

         

                                                                                                                  SˇK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a 

výchovou v rodině. Posláním školní družiny je poskytování zájmové, výchovné, rekreační nebo 

vzdělávací činností žáků včetně možnosti přípravy na vyučování.  

Zajišťuje zájmové vzdělávání pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Cíle 

školní družiny vycházejí z cílů Školního vzdělávacího programu 14. základní školy Plzeň, 

Zábělská 25, příspěvková organizace.  

 

Základním cílem je rozvíjení kompetencí žáků s přirozenou návazností na průřezová témata 

RVP ZV a se zaměřením na oblast osobnostní a sociální výchovy. 

Žákům je umožněna volba mezi různými činnostmi školní družiny a účast na dalších formách 

zájmových aktivit organizovaných školou. 

Oddělení jsou sestavována z žáků různého věku. Starší žáci se tak učí, jak pomáhat mladším 

kamarádům, a ti zase přebírají jejich znalosti a dovednosti. V ranním a odpoledním provozu 

školní družiny se setkávají všechny věkové kategorie. 

 

Žák ve školní družině 

 tvoří, logicky uvažuje a je schopen řešit problémy 

 spolupracuje, respektuje úspěchy své i druhých žáků 

 uplatňuje svá práva a zodpovědně plní své povinnosti 

 je vnímavý, citlivý k ostatním lidem, zvířatům 

ŠKOLNÍ 

DRUŽINA 
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 chrání své fyzické zdraví, duševní zdraví a zdraví ostatních, je za ně odpovědný 

 je tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, k jejich kulturním a duchovním hodnotám 

 

 

3. Formy a obsah vzdělávání školní družiny 
 

Školní družina poskytuje nabídku volnočasových aktivit. Zabezpečuje náplň volného času v 

době před vyučováním a po vyučování. Způsob odpočinku a vhodného trávení volného času je 

jedním z faktorů, které spolupůsobí při utváření životního stylu a hodnotové orientace žáků. 

Časové uspořádání se řídí požadavky psychohygieny, aby podporovalo zdravý duševní, tělesný 

a sociální vývoj žáka. Vychovatelé učí žáky správně odpočívat a vhodně využívat volný čas. 

Toto chápeme jako nejvýznamnější část výchovy. 

Základní prostředkem činnosti ve školní družině jsou různorodé aktivity a hry. Proto 

pedagogický pracovník respektuje potřeby a přání žáků a vytváří své programy a různé 

projekty.  Žáci musí být vhodně motivováni, aby měli chuť do jednotlivých činností se zapojit. 

Podstatným požadavkem pro práci s žáky ve volném čase je dobrovolnost. 

Žáci jsou rovněž vedeni k osvojování sociálních dovedností. Je třeba formou nácviku těchto 

dovedností předcházet problémovému chování žáků. 

 

1. Osobnostní a sociální výchova 
psychohygiena 

sebeovládání 

hodnoty a postoje 

kreativita 

  

2. Člověk a společnost: 
mezilidské vztahy a komunikace 

pravidla slušného chování, chování ve společnosti 

multikulturní výchova – tolerance, empatie, solidarita 

 

3. Člověk a příroda: 
znalost ročních období 

procházky v přírodě 

zpracovávání přírodnin 

poznávání běžně žijících divokých a domácích zvířat 

znalost základů ekologie, třídění odpadů, využívání použitých materiálů 

 

4. Člověk a umění: 
zpěv písní 

rozvíjení estetického cítění, motoriky, barevného cítění 

malování a kreslení podle zadání, předlohy nebo fantazie 

vyrábění drobných dárků a přáníček 

 

5. Člověk a zdraví: 
poznávání sebe sama 

znalost základních hygienických návyků 

hraní pohybových her v místnosti, tělocvičně a terénu 

využívání sportovního hřiště nebo tělocvičny pro míčové hry 
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hraní her na obratnost, sílu, vytrvalost 

 

6. Člověk a svět práce: 
vymýšlení a tvoření drobných dárků pro sebe, kamarády, rodinu 

stavění objektů ze stavebnic podle návodu či fantazie 

znalost různých profesí a jejich náplně práce 

povídání o práci rodičů 

uklízení pracovních míst a dodržování bezpečnosti při práci 

 

Ve školní družině jsou rozvíjeny, posilovány a budovány tyto kompetence: 

 

 kompetence k učení (žáci mají dostatek času na dokončení započaté práce, je 

podporována samostatnost a tvořivost, jsou uplatňovány prvky pozitivní motivace, 

žáci jsou vedeni k sebehodnocení a realizaci vlastních nápadů, kladou si otázky a hledají 

odpovědi), 

 kompetence k řešení problémů (jsou vytvářeny podmínky pro rozeznávání správných 

a chybných řešení, žáci jsou vedeni k samostatnosti, podporována je kolektivní práce, 

společně jsou řešeny problémové situace, při řešení hledají logické postupy, žáci jsou 

vedeni k překonávání obtíží při dokončování činnosti), 

 kompetence komunikativní (žáci jsou vedeni k vhodné komunikaci bez ostychu  

s vrstevníky a dospělými, jsou vytvářeny situace pro vyjadřování vlastního názoru žáků, 

jsou zapojováni do diskuze, dbáno je na vhodné formulování myšlenek), 

 kompetence sociální a interpersonální (žáci jsou podněcováni k vzájemné spolupráci, 

rozeznají vhodné a nevhodné chování, respektují a dodržují dohodnutá pravidla, na 

jejichž tvorbě se podílejí. Je vytvářená příjemná atmosféra ve skupině), 

 kompetence občanské (žáci jsou vedeni k zodpovědnosti, uvědomují si svá práva i 

práva druhých a povinnosti, jsou vedeni k ochraně svého zdraví a zdraví druhých), 

 kompetence k trávení volného času (žáci se učí smysluplně trávit volný čas a 

orientovat se v možnostech jeho využití, učí se vybírat zájmové činnosti podle 

dispozic, rozpoznají nevhodné nabídky trávení volného času a umí je odmítnout). 

 

Formy vzdělávání 

 

 Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost  - každodenní činnost v oddělení 

vychází z týdenní skladby zaměstnání, představuje organizované aktivity vyplývající ze 

ŠVP. 

 

 Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová činnost  - přesahuje rámec jednoho    

oddělení, není zahrnuta do týdenní skladby činností, zahrnuje širokou nabídku, která se 

pravidelně neopakuje a je určena širokému okruhu zájemců (sportovní dny, průvod 

Halloween, maškarní karneval, Májový pochod, vánoční a velikonoční dílny..) 

 

 Spontánní činnost  - např. volné hry v přírodě, na školním hřišti, v odděleních školní 

družiny 
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4. Délka a časový plán vzdělávání ve školní družině 
 

Zájmové vzdělávání je poskytováno po dobu 10 měsíců – po dobu trvání školního roku od září 

do června.  

 

5. Podmínky pro přijímání  
 

Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. tříd, přednostně jsou přijímáni žáci 1. – 3. tříd.  

Žáka přihlašují zákonní zástupci na základě Přihlášky dítěte k zájmovému vzdělávání ve ŠD 

(dále jen Přihláška) na celý školní rok. Přihláška je k dispozici u vedoucí vychovatelky nebo 

také ke stažení na webu školy. Vyplněnou přihlášku odevzdají  žáci paní vychovatelce do 

konce května daného školního roku. Mimořádně po dohodě s vedoucí vychovatelkou je možné 

podat přihlášku první týden v září. 

Školní družina se naplňuje do počtu maximálně 30 žáků v oddělení. 

 Přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. V případě, že zájem o umístění 

dítěte do školní družiny překračuje nejvyšší povolený počet žáků školní družiny, jsou 

přednostně přijímáni žáci nižších ročníků, děti ze sociokulturně znevýhodněného 

prostředí a děti dojíždějící. 

 Během školního roku je možné přijmout žáka do školní družiny na základě přihlášky 

jen tehdy, pokud nebude překročen nejvyšší povolený počet žáků ve školní družině. 

 Na základě písemné žádosti rodičů (zákonných zástupců) může žák ukončit docházku 

do školní družiny kdykoli v průběhu školního roku. 

 

Rozhodující kritéria pro přijímání jsou: 

- kapacita školní družiny (270 žáků) 

- přednostně jsou přijímáni žáci 1. – 3. tříd 

 

6. Průběh a ukončení    

 
 Žáka lze ze školní družiny v průběhu školního roku odhlásit pouze ze závažných 

důvodů. Písemnou žádost o odhlášení žáka ze školní družiny odevzdají zákonní zástupci 

žáka vedoucí ŠD do konce měsíce předcházejícího tomu měsíci, kdy chtějí docházku 

dítěte do školní družiny ukončit.  

 Žák může být ze školní družiny vyloučen podmíněně, pokud porušuje kázeň a pořádek, 

ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní 

družinu, poplatek za školní družinu nemá uhrazen ve stanoveném termínu nebo z jiných 

závažných důvodů.  

 Žák může být ze školní družiny vyloučen, pokud po podmíněném vyloučení porušuje 

kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě nenavštěvuje 

školní družinu, přes upomínku nemá uhrazen poplatek za školní družinu, nebo pokud 

zvlášť závažným způsobem poruší vnitřní řád školní družiny. O vyloučení žáka 

rozhoduje ředitelka školy po projednání se zákonnými zástupci žáka. 

 

 

7. Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a žáků nadaných 
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Na podmínkách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje školní družina se 

školou. Paní vychovatelky respektují závěry ze školských poradenských pracovišť, spolupracují 

s rodiči, případně konzultují práci s dítětem se speciálním pedagogem, školním psychologem.  

Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení těchto žáků je upravován rozsah a obsah 

činností, důraz je kladen na motivaci žáka. 

Pokud je ve školní družině žák s mimořádným talentem, je mu nabídnuta možnost využívání 

školní knihovny. Při přípravě programu pro takovéhoto žáka spolupracuje vychovatelka školní 

družiny s učiteli základní školy, aby byly žákovi nabídnuty takové metody a formy práce, které 

by ho vhodně motivovaly. 

 

 

8. Materiální, personální, ekonomické podmínky pro činnost 

 
Materiální: 
Školní družina se nachází v prvním patře levého křídla školy a čtyři oddělení jsou umístěna 

v přízemí hlavní budovy. Má sedm až devět oddělení (počet se odvíjí od počtu zapsaných dětí 

v daném školním roce), počítačovou učebnu a sklad materiálu. V sedmi odděleních probíhá 

dopolední výuka, přesto jsou učebny vhodně vybaveny pro činnost školní družiny.  

Každé oddělení má prostor na odpočinek a hry. Všechna oddělení jsou vybavena hračkami, 

sportovními potřebami a pomůckami, které jsou pravidelně obnovovány.  

Pro obnovu vybavení školní družiny jsou využívány prostředky z provozního příspěvku 

zřizovatele, který je částečně tvořen poplatky zákonných zástupců žáků. 

 

Personální: 

Vychovatelky jsou kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci. Účastní se dalšího vzdělávání.  

Chovají se profesionálním způsobem. 

  

Ekonomické: 
Platbu za zájmové vzdělávání stanovuje ředitelka školy. Platbu lze provádět na účet školy 

v srpnu (na období září - prosinec) a v lednu (na období leden – červen), výjimečně po dohodě 

se sekretářkou školy i jiným způsobem. Ředitelka školy může výši úplaty snížit nebo od úplaty 

osvobodit (§11 Vyhláška 74/2005 Sb., v platném znění) 

Nárok na vrácení platby nastává v případě změny školy. 

 

 

9. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
 

 Do školní družiny se zapisuje nejvýše 30 žáků do jednoho oddělení.  

 Vychovatelky zodpovídají za bezpečnost žáků po celou dobu jejich pobytu ve školní 

družině.  Po nástupu žáka do školní družiny ho prokazatelným způsobem seznámí s 

vnitřním řádem školní družiny a s pravidly bezpečnosti. Bez dohledu vychovatelky se žáci 

nesmějí pohybovat mimo prostory školní družiny. 

 Pokud výchovná práce se žáky probíhá mimo areál školy, zváží vychovatelka potřebu 

dalšího pedagogického pracovníka a ve spolupráci se zástupkyní ředitelky ho zajistí další 

dohled. 

 Žák odchází ze školní družiny podle informací uvedených zákonnými zástupci na přihlášce 

školní družiny.  

 Žáka nelze pustit ani na základě telefonické žádosti.  
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 Při vyzvedávání žáka ze ŠD používají zákonní zástupci nebo pověřené osoby čipový systém 

instalovaný u vchodů; zákonní zástupci ani pověřené osoby při vyzvedávání žáka 

nevstupují do budovy školy a školní družiny.  

 V případě, že zákonný zástupce žáka požaduje, aby jeho dítě odešlo ze školní družiny bez 

doprovodu, tj. jinak než je uvedeno v přihlášce do školní družiny, bude vyplněná písemná 

žádost na stanoveném formuláři předána vychovatelce ŠD.  

 Bezpečnost ve všech prostorách užívaných ŠD je zajištěna řády, se kterými jsou žáci 

seznámeni: školním řádem, řády odborných učeben (počítače, tělocvična) 

 

V dalších prostorách se žáci řídí pokyny vychovatelek a ostatních pedagogických pracovníků. 

V kabinetu školní družiny je lékárnička. V sekretariátu školy je uložena kniha úrazů, do které 

se zapisuje každý úraz. 

 

 

10. Krizový plán při nevyzvednutí dítěte 
 

 vyčkat 30 minut 

 telefonicky kontaktovat zákonného zástupce 

 volat 158 – Policie ČR 

 dle pokynů Policie ČR volat sociální pracovnici 

 informovat vedoucí zařízení a vedení školy o události 

 být v kontaktu se sociální pracovnicí 

 

 

11. Evaluační plán 
 

 práce vychovatelek – ochota k tvořivosti a vzájemné spolupráci, připravenost pro nové                                                                                                     

pojetí ŠD, sebevzdělávání 

 individuální rozvoj žáků – vzájemná citová vazba žáků a vychovatelek, spolupráce s rodiči 

a třídními učiteli, vzájemné vztahy žáků, rozvoj žáka jako osobnosti 

 pestrost nabídky aktivit ŠD 
 plnění vzdělávacích cílů 

 rozvoj specifického nadání žáků 

 prevence negativních sociálních jevů 

 pomoc žákům překonávat jejich případné handicapy 

 rozvoj osobní a sociální kompetence 

 

 

12. Krizový plán při úrazu 
 

Drobná poranění - ošetřuje vychovatelka přímo na místě, nebo po příchodu do ŠD 

       - ošetření zapíše do knihy úrazů ve škole online 

       - při předání žáka oznámí ošetření rodičům 

 

Větší úrazy      - na vycházku a na akce chodí vychovatelky vždy ve dvou 

       - vychovatelka poskytne bezprostředně první pomoc v rámci možností 

       - v případě velkého úrazu volá 155 

       - zajistí dohled nad ostatními žáky přivoláním druhé vychovatelky 
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       - doprovází žáka do nemocnice a setrvá do příjezdu rodičů 

       - vyrozumí rodiče 

       - vyrozumí vedení školy 

- vychovatelka, která za žáka zodpovídala, zapíše událost do knihy úrazů ve 

škole online 

Při úrazu, nebo náhlé nevolnosti vychovatelky - první pomoc poskytuje vždy kolegyně, která je 

nejblíže, zavolá 155, informuje vedení školy, které zajistí dohled nad žáky. 
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