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1. Identifikační údaje 
 

Název dokumentu:  
Školní vzdělávací program ŠD při ZŠ Rapotice 
Adresa: Školní 69, Rapotice 
Telefonické spojení: 568 643 918 
Ředitel školy: Mgr. Roman Jánský 
Vychovatelka ŠD: Ing. Veronika Bartůňková 
Zřizovatel: Obec Rapotice 
 
Školní druţina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. 
Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika. Hlavním posláním ŠD je 
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace ţáků. Umoţňuje docházku všem 
ţákům ZŠ Rapotice. 

 
 
Platnost dokumentu od 1. 9. 2013 
 
 
Podpis ředitele: 
 
 
 
 
Razítko školy: 
 
 
 
 
 

http://rapo-school.rajce.idnes.cz/2010_2011_Papirove_stavby_v_druzine/


2. Charakteristika školní druţiny  
 

Školní druţina je součástí Základní školy Rapotice. Druţinu mohou navštěvovat ţáci 
školy do povolené kapacity ŠD do 35 ţáků. Kapacita není nikdy zcela naplněna, neboť ţáci 
do druţiny přichází dle ukončení rozvrhu, resp. po obědě a odchází dle pravidel a plánu 
odchodů. V současné době pracuje v ŠD jedna vychovatelka na částečný úvazek. 

Pro svoji činnost vyuţívá jednak samotných prostor ŠD v přízemí školy a dále dalších 
prostor školy, jako jsou učebny, tělocvična, školní hřiště, keramická dílna, či klidová zóna 
v kale s knihovnou a televizorem. ŠD je vybavena novým nábytkem. 

Školní druţina nabízí ţákům smysluplné vyuţití volného času po ukončení vyučování do 
odjezdu nebo odchodu domů. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové 
aktivity, rozvíjí zájmy a nadání dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti ţáků a podílí se také na  
přípravě na vyučování. Vede ţáky k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků 
sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského chování a vystupování v kolektivu. 
Činnosti a aktivity ţáků ve školní druţině se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, 
pracovní, rekreační a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí navazuje 
na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím programem 
školy.  

Výchovné aktivity jsou rozvrţeny v týdenní skladbě zaměstnání. Pravidelně se střídají 
činnosti různého charakteru. V průběhu celého školního roku se opakovaně pořádají akce, 
které u dětí získaly velkou oblibu.  

Během školního roku se děti aktivně zapojují do všech činností školní druţiny. 
Vychovatelka se snaţí vytvářet příjemné a podmětné prostředí, dbá na dodrţování 

pravidel slušného chování, přátelských vztahů mezi dětmi, vede je k dodrţování bezpečnosti 
a k šetrnému zacházení s hračkami i dalším vybavením třídy. Reţim školní druţiny navazuje 
na vyučování i časovou organizaci zájmových krouţků.  
 
PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŢINY 
odpoledne 12:00 – 15:10 (dle rozvrhu školní druţiny) 
 
 
 

3. Konkrétní cíle vzdělávání 
 

Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst. 2 Školského zákona, navazují 
na cíle stanovené školním ŠVP ZŠ Rapotice. 

 

 Probouzet v ţákovi kladný přístup ke škole a ke vzdělávání, naučit jej rozlišovat čas 
práce a čas odpočinku, relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových 
vědomostí pro jeho osobní všeobecný rozhled – umoţnit osvojení si strategie učení a 
motivovat pro celoţivotní učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému 
uvaţování a řešení problémů. Pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s 
reálnými moţnostmi. 

 

 Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti 
v zájmových činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku 
či naučené písni, vyuţívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření 
vlastních prací, naučit uvědomění si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit 
svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na práci a odpočinek, své chování a 
postoje. 

 

 Naučit ţáka správným zásadám chování ke spoluţákům a vrstevníkům, oslovování a 
zdravení, ţádosti o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní situace, 
pomoc staršího mladšímu při činnostech, samostatné řešení problémů, vytvoření 
vlastního postoje k problému. Rozvíjet kamarádství, rozpoznání lidí ve třídě, skupině 
a druţině. Vést ke komunikaci, rozvíjet schopnosti spolupracovat a respektovat práci 



a úspěchy vlastní, druhých. Vést k toleranci ke spoluţákům jiné kultury, bez 
předsudků o společenských vrstvách a majetku. Naučit ţáka správnému chování k 
pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým. Vytvářet potřebu projevu 
pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem  

 

 Vést ţáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a 
přírodě. Učit ţáky aktivně chránit zdraví a být za ně zodpovědný, účastnit se školního 
programu v oblasti environmentální výchovy, vysvětlovat neznalé či nepochopené 
pojmy. Vyuţívat akcí preventivního protidrogového programu. Vyuţívat vycházek a 
výletů do okolí k monitoringu skládanek, hledání zdravého prostředí pro ţivočichy a 
rostliny. 

 
 
 

4. Klíčové kompetence 
 

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které ţáci 
získávají v průběhu několikaleté docházky do ŠD. Budou se prolínat všemi činnostmi 
zájmového vzdělávání. 

 Kompetence k učení - Učí se s chutí, práci dokončí, klade si otázky a hledá na ně 
odpovědi, získané vědomosti dává do souvislostí, uplatňuje v praktických situacích a 
dalším učení. 

 

 Kompetence k řešení problémů - Všímá si dění okolo, snaţí se řešit situace, při jejich 
řešení uţívá logické, matematické a empirické postupy, chápe, ţe vyhýbání se řešení 
problémů nevede k cíli. Započaté činnosti dokončuje. 

 

 Komunikativní kompetence - Ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, 
odpovědi vhodně formulovanými otázkami, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i 
dospělými, kultivovaně. 

 

 Sociální interpersonální kompetence - Samostatně rozhoduje o svých činnostech, 
uvědomuje si, ţe za ně odpovídá a nese důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, 
rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, agresivitu, šikanu. Spolupracuje ve 
skupině, dokáţe se prosadit i podřídit, přijmout kompromis, respektuje jiné, je 
tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 

 

 Činnostní a občanské kompetence - Učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, 
odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje k úkolům a povinnostem, 
uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné prostředí (přírodní a společenské), dbá na své zdraví i na zdraví ostatních. 

 

 Kompetence k trávení volného času - Orientuje se v moţnostech smysluplného 
trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své 
zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech, dokáţe odmítnout 
nevhodnou nabídku trávení volného času. 

 
 
 

5. Formy vzdělávání 
 

ŠD organizuje pravidelnou činnost, pořádá příleţitostné akce, nabízí spontánní aktivity. 
Umoţňuje odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 
 



 Pravidelná činnost je dána týdenní skladbou zaměstnání, představuje organizované 
aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. Zahrnuje také práci zájmových 
útvarů. 

 

 Příleţitostné akce nejsou zahrnuty do standardní týdenní skladby činností, jsou to 
např. výlety, vycházky, besídky atd.  

 

 Spontánní aktivity zahrnují kaţdodenní individuální klidové činnosti po obědě, při 
pobytu venku, spontánní hry v rámci ranního pobytu. 

 

 Odpočinkové činnosti chápeme jako klidové činnosti (poslech rádia či sledování TV, 
individuální hry, klid po obědě). 

 

 Příprava na vyučování zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, 
jimiţ se upevňují a rozšiřují poznatky, které ţáci získali ve školním vyučování. 
Vypracování domácích úkolů pouze po dohodě s rodiči a to v době vrcholící 
výkonové křivky, tedy nikoli bezprostředně po obědě nebo po náročnější výkonové 
aktivitě. 
 

 

 Metody práce ve školní druţině:  
- beseda, rozhovor, diskuse  
- soutěţe, kvízy, doplňovačky  
- dramatizace, četba  
- malba, kresba, mozaika, koláţ, muchláţ  
- zpěv, tanec, doprovod písní  
- vycházky – tělovýchovné, turistické, přírodovědné, poznávací  
- pohybové a sportovní hry, soutěţe  
- sáňkování, bruslení  
- výstavy, exkurze  
- videoprojekce, audioprojekce  
- práce na PC  
- skupinové a individuální práce 
 
 
 

6. Obsah vzdělávání 
 

Osobnostně orientovaný program je zaloţený na integrovaném vzdělávání hrou, na 
činnostech a proţitcích ţáků a umoţňuje pracovat s tematickými celky, jejichţ realizace 
spočívá nejen v řízených činnostech ţáků. Vyuţívány jsou běţné ţivotní situace i nahodile 
vzniklé okolnosti a příleţitosti. Vychovatelka si zpracovává pro činnost ŠD program. 
 
Vzdělávací a výchovné oblasti 
 

 Místo, kde ţijeme zahrnuje nejen poznávání nejbliţšího okolí, ale také organizaci 
ţivota v rodině, ve škole, ve společnosti a v místě samotném. Do tohoto tématu 
spadají vycházky do okolí, návštěvy pracovišť místních podniků atd. Také sem patří 
dopravní výchova. 

 

 V okruhu Lidé kolem nás si ţáci osvojují zásady vhodného chování, uvědomují si 
význam a podstatu tolerance, empatie a vzájemné úcty. Poznávají, jak se lidé 
sdruţují a získávají první vědomosti o základních právech a povinnostech člověka. 

 

 Lidé a čas - zde se ţáci učí vnímat časové úseky, které provázejí nějakou činnost, 
ale i samotný růst a rozvoj člověka samotného. Zjišťují, jak a proč se čas měří, jakou 



důleţitost má přesné dodrţování času začátku nějaké povinnosti. Také se seznamují 
s tím, ţe čas jiných můţe být jiný neţ čas jejich a proč. 

 

 V rámci okruhu Rozmanitosti přírody se mají ţáci seznámit se skutečnou 
rozmanitostí a pestrostí všeho, s čím se v přírodě, ale i mimo ni, setkávají. Tyto 
poznatky pak lze uplatňovat v dalším rozvíjení jejich dispozicí. 

 

 Okruh Člověk a jeho zdraví má za úkol v ţácích podnítit poznání sama sebe. 
Získávají poučení o tom, jak své zdraví podporovat a jak se bránit proti nemocem a 
jak je poznávat. Ţáci si upevňují zásady osobní hygieny a seznamují se s prvními 
kroky vedoucími k moţnému poskytnutí první pomoci. 

 
 
 

7. Podmínky pro vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Smyslem činnosti ŠD je rovněţ práce s ţáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
adekvátními formami. ŠD navštěvují ţáci se zdravotním postiţením nebo zdravotním 
znevýhodněním (specifické poruchy učení). Vychovatelka z toho důvodu úzce spolupracuje s 
třídními učiteli, konzultuje výchovné a vzdělávací metody. Nezbytná je také spolupráce s 
rodiči.  

Dle aktuálních moţností a podmínek školy lze při výchovných činnostech ve školní 
druţině rozvíjet také talent mimořádně nadaných ţáků (zadávání rozšiřujících a doplňujících  
úkolů, individuální přístup). 
 
 
 

8. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání 
 

Činnost školní druţiny je určena ţákům naší školy. O přijetí ţáka či jeho vyloučení 
rozhoduje ředitelka školy (dle vyhlášky o zájmovém vzdělávání 74/2005 Sb.). Přijetím ţáka 
se na něj vztahují veškerá práva a povinnosti ţáka školní druţiny. Podmínkou přijetí ţáka k 
pravidelné činnosti je odevzdání řádně vyplněného zápisního lístku, jehoţ součástí je 
písemné sdělení zákonného zástupce o rozsahu docházky, způsobu odchodu ţáka ze školní 
druţiny, doba jeho uvolňování a seznam osob, se kterými můţe dítě ŠD opouštět.  

Docházka do školní druţiny je pro přihlášené ţáky povinná. Ţádosti o mimořádné 
uvolnění ţáka je moţno provádět pouze předem a písemnou formou do karet „Mimořádné 
odchody ŠD“ (s podpisem rodičů).  

Do školní druţiny muţe být ţák přihlášen během celého školního roku, pokud není 
naplněna její kapacita. Ukončit docházku můţe ţák během celého školního roku na základě 
písemné ţádosti rodičů o vyřazení ţáka. 

 
 
 

9. Materiální podmínky 
 

ŠD je umístěna v budově ZŠ Rapotice v přízemí, která je vybavena vhodným nábytkem 
a koberci, hračkami, televizí, videem, DVD přehrávačem a CD radiomagnetofonem.  

Ke své činnosti však vyuţívá také tělocvičnu školy s jejím vybavením, školních hřišť, 
keramické dílny, učeben školy s vybavením výpočetní technikou i knihovnu školy s 
televizorem. 

 
 
 
 
 



10. Personální podmínky 
 

Ve školní druţině pracuje jedna vychovatelka na částečný úvazek. Pro své vzdělávání 
vyuţívá akreditovaných kurzů, samostudium a četbu odborné literatury a časopisů. 
 
 
 

11. Ekonomické podmínky 
 

ŠD získává část prostředků na obnovu a činnost z úhrad od ţáků, které činí 3 Kč za den 
pobytu. Příjem plateb zajišťuje vychovatelka ŠD od ţáků po ukončení hrazeného měsíce 
formou zápisů do karet „Úhrady za pobyt SĎ“ 

Dalším zdrojem příjmů ŠD jsou prostředky od zřizovatele, ze státních prostředků a 
podpora občanského sdruţení Přátelé rapotické školy. 
 
 
 

12. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako je ve školním řádu, pokud však ŠD 
pro svoji činnost vyuţívají odborné učebny, řídí se příslušnými pravidly dané učebny. Ţáci 
přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a je o tom pořízen záznam v dokumentaci.  

Průběţně se snaţíme vyhledávat, zjišťovat a vyhodnocovat moţná další rizika 
vyplývající z činností při různých formách zájmového vzdělávání v různých prostředích a 
přijímat opatření k jejich prevenci.  

Ţáci jsou vedeni ke zdravému ţivotnímu stylu, učí se zásady ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  

 
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní druţiny:  

 vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání s dostatkem relaxace a aktivního 
pohybu  

 vhodný stravovací a pitný reţim (podle věkových a individuálních potřeb ţáků)  

 zdravé prostředí uţívaných prostorů druţiny – podle platných norem (viz 
vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických poţadavcích 
na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání 
mladistvých)  

 bezpečné pomůcky  

 ochrana ţáků před úrazy  

 pravidelná kontrola prostor a zařízení z hlediska jejich bezpečnosti  

 dostupnost prostředků první pomoci, kontaktu na lékaře či jiné speciální sluţby, 
praktická dovednost vychovatelky poskytovat první pomoc  

 
Psychosociální podmínky:  

 vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství v 
komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému   

 respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům, činnost vycházející ze 
zájmu ţáků a osvojování si toho, co má pro ţáky praktický smysl a vede k 
praktické zkušenosti, všestranný prospěch ţáka je hlavním momentem činnosti  

 věková přiměřenost a motivující hodnocení – respekt k individualitě ţáka, jeho 
hodnocení v souladu s individuálními moţnostmi a individuálním pokrokem, 
dostatečná zpětná vazba  

 ochrana ţáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy  

 vytváření podmínek pro spoluúčast ţáků na ţivotě našeho zařízení – plánování 
činnosti, vlastní podíl na případném řízení a provádění i následném hodnocení  



 včasná informovanost ţáků i jejich rodičů o činnosti školní druţiny a jejím 
vnitřním ţivotě 
 

 
 

13. Zveřejnění školního vzdělávacího programu 
 

Školní vzdělávací program školní druţiny je k nahlédnutí u ředitele školy a jeden výtisk je 
uloţen na veřejně přístupném místě v knihovně ve vestibulu školy v červených deskách. 
Elektronická podoba je zveřejněna na webových stránkách školy www.rapo-school.org  

http://www.rapo-school.org/

