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1. Identifikační údaje 
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Předkladatel: Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17. listopadu 

1225, okres Nový Jičín, příspěvková organizace 

  

Redizo:                                          600137937 

IČO:                                                 47998121 
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Ředitelka školy:                              Mgr. Zdeňka Havlíková 

Telefon:                                            556 821 307, 556 812 566 

E-mail:                                           skola@zskop17.cz 

www:                                                www.zskop17.cz 

  

Koordinátor ŠVP:                          Mgr. Zdeňka Havlíková 

  

Zřizovatel:                                    Město Kopřivnice 

Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 

 Starosta:                                           Ing. Miroslav Kopečný 

Kontakt:                                           Mgr. Břetislav Orlík, vedoucí odboru školství 

Telefon:                                            556 879 760 

E-mail:                                           bretislav.orlik@koprivnice.cz 

                                                            www.koprivnice.cz 

  

http://www.zskop17.cz/
http://www.koprivnice.cz/
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2. Charakteristika zařízení 

Základní škola a Mateřská škola 17. listopadu se nachází v okrajové části města Kopřivnice.  Školní 

družina poskytuje zájmové vzdělávání, přípravu na vyučování a odpočinkovou činnost pro žáky 

prvního stupně základní školy přihlášené k pravidelné denní docházce. Provoz školní družiny je ve 

dnech školního vyučování.  Školní družina využívá veškeré prostory jako základní škola. Účastníci 

družiny mohou trávit odpolední čas pobytem venku v okolí školy nebo na dětském hřišti či ve 

sportovním areálu, které jsou součástí školy. 

Úkolem ŠD je posilování a upevňování daných klíčových kompetencí podle možností každého 

účastníka. Hlavní činnosti ŠD jsou zaměřeny na rozvoj schopnosti komunikovat, spolupracovat a 

respektovat ostatní kolem nás. Zvláštní pozornost je věnována rozvoji kompetencí k trávení volného 

času, k řešení problému, sociálním, pracovním a občanským kompetencím. 

Školní družina spolupracuje s rodiči a školou, se státní správou, s orgány veřejné moci, se školními 

poradenskými pracovišti a také se zájmovými spolky. 

 

3.     Konkrétní cíle vzdělávání 

Hlavním cílem školní družiny je připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím 

volnočasových aktivit jej vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji.  

Další dílčí cíle: 

− získávat potřebné vědomosti a dovednosti zábavnou formou pomocí her, soutěží a 

vycházek, 

− využít přirozené dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, 

− aktivní zapojení do různých soutěží, 

− vštípit zásady správného chování jedince ke svému okolí, 

− úzkou spolupráci s vyučujícími a rodiči dětí, 

− umožnit účastníkům odreagovat se a uvolnit, 

− zabezpečit pocit bezpečí a klidu, 

− rozvíjet samostatnost a schopnost pracovat v kolektivu, pomáhat slabším a mladším 

spolužákům při různých aktivitách, 
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− osvojit si základy slušného chování a komunikace, návyk péče o pořádek a čistotu 

prostředí, 

− vést účastníky k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, udržování fyzického a 

duševního zdraví, 

− vytvářet a prohlubovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí, 

− dodržovat bezpečnost a ochranu zdraví, 

− posilovat kompetence prostřednictvím volnočasových aktivit, 

− prohlubovat všeobecný přehled (v návaznosti na učivo) pomocí her. 

  

4.     Délka a časový plán vzdělávání 

Délka vzdělávání ve školní družině je dána věkovou kategorií žáků školy – tj. 1. stupeň základní školy 

(1. – 5. ročník). 

Vzdělávací program ŠD je programem rámcovým, je stanoven na dobu jednoho roku. Poskytuje 

možnost kreativně reagovat na možné změny podmínek, propojovat a přesouvat témata během celé 

docházky do ŠD. Činnosti programu nejsou věkově vymezený, proto lze volit činnosti dle aktuálního 

složení účastníků. Školní vzdělávací program je doplněn ročním plánem. Činnost probíhá od září do 

června. Školní vzdělávací program je založen na dobrovolnosti. 

 

5.     Organizace vzdělávání  

− Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. –  5. tříd v době mimo 

vyučování. 

− Provoz je zajištěn během školního roku ve všechny dny školního vyučování, případně 

ve dnech vedlejších prázdnin (v případě dostatečného počtu přihlášených účastníků – 

minimálně 15). 

− Školní družina organizuje zájmové vzdělávání účastníkům přihlášeným k pravidelné 

denní docházce. 

− Školní družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 

− Jednotlivá oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. 

− Činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu. 

 

 6.  Formy vzdělávání  
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Pravidelná činnost: 

− každodenní činnost účastníků, která je dána týdenní skladbou – výtvarná a pracovní 

činnost, hry v přírodě a na hřišti, relaxační činnost, esteticko-výchovné činnosti 

(vyprávění, společné hry, dramatizace, osvojování si základů společenského chování) 

Příležitostná činnost: 

− výchovná, vzdělávací a zájmová činnost organizovaná nepravidelně podle možností 

školní družiny (besídky, divadelní představení, poznávací výlety, výukové programy aj.) 

Spontánní činnost: 

− průběžné aktivity, volné hry účastníků aj. 

ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, 

rekreačních a zájmových činností. Odpočinkové činnost mají odstranit únavu a do denního režimu se 

zařazují nejčastěji po obědě a dle potřeby kdykoliv během dne. Rekreační činnosti slouží k regeneraci 

sil, převažuje aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky. Zájmové činnosti rozvíjejí 

osobnost žáka, umožňují účastníkům seberealizaci a kompenzaci možných školních neúspěchů i další 

rozvoj pohybových a jiných dovedností. Jde o řízené kolektivní nebo individuální činnosti, 

organizované nebo spontánní aktivity. 

  

7.     Metody práce  

− diskuse, komunikace, vyprávění, komunitní kruh 

− hry v přírodě, hry na hřišti, hry ve třídě 

− soutěže, didaktické hry, pracovní listy 

− výtvarné, pohybové a hudební aktivity 

o kresba, výtvarné techniky 

o četba, hudba, zpěv 

o sportovní vyžití 

− besedy, návštěvy kulturních zařízení 

− vycházky, výlety, exkurze 

− ekologické programy, pokusy 

8.     Klíčové kompetence 
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Jedná se o souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní 

rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Pro jejich utváření a rozvíjení musí směřovat a přispívat 

veškerý vzdělávací obsah a aktivity i činnosti, které ve škole probíhají. Cílem klíčových kompetencí je 

vybavit žáky souborem KK na úrovni, která je pro ně dosažitelná. 

Vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odstavec 2 Školského zákona, navazující na cíle 

stanovené školním vzdělávacím programem. 

Kompetence k učení (1) 

Účastník: 

−  Je trpělivý, dokončuje práci, klade dotazy, zná jednoduché textové zdroje 

(učebnice, dětské encyklopedie, knihy, časopisy apod.) 

 

Kompetence k řešení problémů (2) 

Účastník: 

− Hledá různé varianty řešení problémů a vybírá mezi nimi, je zodpovědný za 

výsledek řešení problému (ví, jakých chyb bylo možné se dopustit), předvídá, 

rozlišuje, co je správné a co ne. 

 

Kompetence komunikativní (3) 

Účastník: 

− Rozvíjí komunikační dovednosti – vyjadřování. 

− Umí vysvětlit, co chce, naslouchá druhým, neskáče do řeči. 

− Umí rozpoznat jednoduché případy manipulativní komunikace – zejména reklamy. 

− Umí využívat ke komunikaci telefon (i mobilní). 

  

Kompetence sociální a personální (4) 

Účastník: 

− Hodnotí své chování a oceňuje své spolužáky za dobrou práci, toleruje i jiné. 

− Při práci ve skupině se podělí o pomůcky a materiál, přijme jednoduchou roli (člen 

poroty, role při dramatizaci, rozhodčí při sportu apod.) 

− Ustoupí, pokud udělá chybu, umí se podřídit rozhodnutí většiny. 

  

Kompetence občanské (5) 
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Účastník: 

− V krizové situaci ohrožující zdraví nebo život postupuje podle pokynů 

kompetentních osob. 

− Zná telefonní čísla zdravotní záchranné služby, policie a požárního sboru. 

− Zná základní společenské normy chování. 

 

Kompetence pracovní (6) 

Účastník: 

− Po celou dobu práce účastník udržuje své pracovní místo v pořádku. 

− Po ukončení činnosti řádně uklidí všechny potřeby a pomůcky, části stavebnic a 

her. 

− Dokáže si vybrat vhodné volnočasové aktivity. 

− Je schopen samostatné zábavy.  

ODBORNÉ KOMPETENCE V ZÁJMOVÉM VZDĚLÁVÁNÍ 

Kompetence k realizaci zájmové činnosti (7) 

Účastník: 

− Rozvíjí své zájmy a nadání. 

−  Je schopen realizovat zájmovou činnost na odborné úrovni. 

− Vyjadřuje se přiměřeně a přesně v průběhu zájmové činnosti. 

− Orientuje se v právní úpravě zájmové činnosti, vyhledává příslušné právní předpisy 

a je schopen s nimi pracovat. 

− Umí efektivně hospodařit s prostředky při realizaci zájmové činnosti. 

− Dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při realizaci zájmové činnosti. 

− Umí spolupracovat při realizaci zájmové činnosti. 

Kompetence k aktivnímu využívání volného času (8) 

Účastník: 

− Umí rozlišit dobu pro plnění pracovních povinností, dobu pro plnění dalších 

povinností a volný čas. 

− Dovede aktivně využívat volný čas. 

− Umí plánovat, organizovat a řídit svůj volný čas. 

− Umí posoudit vhodnost či nevhodnost komerčně nebo nekomerčně nabízené 

aktivity a umí říct NE na nevhodné aktivity. 
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− Má vytvořeny návyky k zdravému životnímu stylu, dokáže kompenzovat pracovní 

nasazení a stres vhodnými a přiměřenými aktivitami. 

− Vyhledává a třídí informace vedoucí k výběru vhodných aktivit k seberealizaci dle 

osobních dispozic. 

− Orientuje se v právní úpravě oblasti volného času, vyhledává příslušné právní 

předpisy a je schopen s nimi pracovat. 

− Umí efektivně hospodařit s prostředky při aktivitách ve volném čase.  

− Dbá na bezpečnost a ochranu zdraví při aktivitách ve volném čase. 

 ŠVP školní družiny tak navazuje na kompetence pro školní výuku stanovené Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání. Jednotlivé vzdělávací cíle jsou slučovány do rozvíjených 

kompetencí, které vybavují účastníky činnostně zaměřenými a prakticky využitelnými dovednostmi. 

Prostřednictvím volnočasových aktivit jsou posilovány a rozvíjeny všechny uvedené klíčové 

kompetence a oborové kompetence k realizaci zájmového učení.   

 

9. Cíle a obsah vzdělávání 

Vzdělávací a výchovné cíle: 

− umožnit účastníkům odreagovat se a uvolnit, 

− zabezpečit pocit bezpečí a klidu, 

− rozvíjet samostatnost a schopnost pracovat v kolektivu, 

−  pomáhat slabším a mladším spolužákům při různých aktivitách, 

− osvojení si základů slušného chování a komunikace, návyk péče o pořádek a čistotu 

prostředí, 

− vést účastníky k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času, udržování fyzického 

a duševního zdraví, 

− vytvářet a prohlubovat pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí, 

− dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, 

− posilovat kompetence prostřednictvím volnočasových aktivit, 

− prohlubování všeobecného přehledu (v návaznosti na učivo) pomocí her. 

Zájmové vzdělávání ve školní družině poskytuje účastníkům naplnění volného času zájmovou činností 

se zaměřením na různé oblasti. 
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Vzdělávací oblasti: 

Obsah vzdělávání ŠD navazuje v některých částech na ŠVP školy a je uspořádán podle tematických 

celků, které zahrnuje RVP do učebního plánu pro I. stupeň ZŠ. 

Obsah vzdělávání má pět oblastí:  

1. Místo, kde žijeme 

− Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, družiny, orientace v prostoru a čase, 

odhad vzdálenosti a času. 

− Bezpečnost na cestě do školy, při vycházkách, dopravní výchova. (Kompetence 

činnostní a občanské) 

o Kompetence:  1, 5, 6, 7, 8  

2. Lidé kolem nás 

− Osvojení vhodného chování a vystupování, soužití v rodině, kolektivu třídy, družiny, na 

ulici, základní komunikace mezi lidmi, lidé s různým postižením, pomoc druhému, 

slušná mluva a základy společenského chování. 

− Předcházení šikaně a patologicky negativním jevům. 

−  Charakterové vlastnosti. (Kompetence k řešení problému, komunikativní, sociální) 

o Kompetence:  1, 5, 7, 8  

3. Lidé a čas 

− Budování a dodržování správného denního režimu, vytváření pravidelných návyků, 

umění správně a účelně využít svůj volný čas. 

o Kompetence:  2, 3, 4, 6, 7, 8  

4. Rozmanitost přírody 

− Vycházky a pobyt v přírodě, pozorování změn, využití encyklopedií, následné výtvarné 

zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova – ochrana přírody, pravidla 

chování v přírodě.  

o Kompetence:  1, 6, 7, 8  

5. Člověk a jeho zdraví 

−  Poznávání sebe sama, poučení o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní 

hygiena a čistota, poučení o úrazech, učení se ošetřit drobná poranění 

− Besedy na toto téma.  
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− Dodržování pitného režimu a poučení o vhodné skladbě jídelníčku.  

o Kompetence:  3, 4, 5, 7, 8 

Po celou dobu vzdělávání jsou naplňována průřezová témata: 

− Jazyk a jazyková komunikace 

− Informační a komunikační technologie 

− Umění a kultura 

− Osobnostní a sociální výchova 

− Výchova demokratického občana 

− Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 

−  Multikulturní výchova 

−  Environmentální výchova 

−  Mediální výchova 

  

10.     Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

Ve školní družině je respektována individualita každého účastníka. Cílem výchovně vzdělávací práce 

ve školní družině je vytvořit přiměřené prostředí pro všestranný rozvoj. Na podmínkách pro případné 

účastníky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro účastníky mimořádně nadané školní družina 

spolupracuje s rodiči a se školou, popřípadě s PPP a dalšími odbornými pracovišti. 

● Oblast personální 

Činnost školní družiny je zajišťována zaměstnanci školy, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro 

výkon své práce. 

● Oblast technická 

V rámci činnosti školní družiny mají účastníci zájmového vzdělávání přístup k počítačům a další 

didaktické technice, která umožňuje zájmovou činnost pro účastníky se specifickými vzdělávacími 

potřebami. 

● Oblast materiální 
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Školní družina má pro svou činnost k dispozici didaktické pomůcky a také deskové a společenské hry, 

které jsou vhodné pro zájmovou činnost účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

● Oblast organizační 

Organizace vzdělávání ve školní družině se řídí aktuální organizací pro daný školní rok a vyhláškou č. 

74/2004 Sb. 

  

11.    Podmínky pro přijímání uchazečů a podmínky pro ukončování 

vzdělávání 

Školní družina je otevřená, řídí se obecně platnými právními předpisy. Účastníci jsou do ŠD přijímáni 

na základě vyplněných údajů na Přihlášce do školní družiny. O přijetí nebo nepřijetí do ŠD rozhoduje 

ředitelka školy. O ukončení vzdělávání ve ŠD může požádat písemně zákonný zástupce účastníka 

nebo o něm rozhodne ředitelka školy na základě písemného návrhu vychovatelky/vychovatele ŠD z 

důvodu porušování Vnitřního řádu ŠD nebo Školního řádu ZŠ 17. listopadu. 

Součástí přihlášky je sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

  

12.  Popis materiálních podmínek 

Ve školní družině jsou v provozu celkem čtyři oddělení. Dvě oddělení se nacházejí v samostatných 

hernách na druhém podlaží pavilonu vedení školy. Další dvě oddělení jsou umístěny na 2. podlaží 

pavilonu 1. stupně ve dvou kmenových třídách. Herny školní družiny jsou vybaveny nábytkem 

odpovídajícím potřebám dětí, audiovizuálními pomůckami, stolními hrami, stavebnicemi, hračkami, 

knihovnou a sportovním náčiním. 

 Maximální kapacita školní družiny je 120 účastníků. 

Provozní doba ŠD je v ranních odděleních o 6:00 do 7:45, popř. 8:45 (v případě půleného vyučování), 

v odpoledních odděleních od 11:40 do 16:00 hod. Provoz je zajištěn během školního roku ve všechny 

dny školního vyučování, případně ve dnech vedlejších prázdnin (v případě dostatečného počtu 

přihlášených účastníků – minimálně 15). 

13. Popis personálních podmínek 
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Činnost školní družiny je naplňována stálými zaměstnanci školy, kteří splňují požadované kvalifikační 

předpoklady. Personální obsazení ŠD je zajištěno činností čtyř vychovatelek, které jsou seznámeny s 

koncepcí školy. V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků si vychovatelky systematicky 

prohlubují své vzdělání (dle aktuální nabídky kurzů v souladu s prioritami školy). 

  

14.  Popis ekonomických podmínek 

Pro účastníky zájmového vzdělávání je stanovena úplata ve výši 150 Kč měsíčně. Způsob výběru 

částky za úplatu, pravidla pro snížení (osvobození) úplaty jsou stanovena ve směrnici č. 40/2020. 

  

15.  Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví 

Vychovatelky ŠD eliminují možné úrazy poučením o bezpečnosti na začátku školního roku i v jeho 

průběhu a před každými prázdninami. Vychovatelky dbají na dodržování osobní hygieny, stravovacích 

návyků a pitný režim. Lékárnička je k dispozici v kabinetech na patře a její vybavení je pravidelně 

kontrolováno. Zákonní zástupci jsou okamžitě informováni o případném zranění, úrazu, či náhlém 

zhoršení zdravotního stavu účastníka. Bezpečnost ve všech využívaných prostorách je zajištěna 

Vnitřním řádem ŠD a žáci se řídí pokyny pedagogických a provozních pracovníků. 

 

16.  Pravidla vzájemného soužití  

1. Jsme kamarádi a pomáháme si. 

2. Mluvíme potichu a slušně. 

3. Říkáme pravdu. 

4. Oslovujeme se jménem. 

5. Udržujeme pořádek a uklízíme si své místo, hry i hračky. 

6. Dbáme na svou bezpečnost. 

7. Umíme naslouchat. 

8. Třídíme odpad a chráníme přírodu. 

9. Jsme ohleduplní. 

10. Učíme se sebekázni. 

  17. Zveřejnění školního vzdělávacího programu 
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Školní vzdělávací program vydává ředitelka školy, je zveřejněn na přístupném místě na sekretariátu 

školy. 

Do školního vzdělávacího programu může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, případně 

za stanovenou cenu může obdržet jeho kopii. 

 

 

 

V Kopřivnici dne 31. 8. 2022     Mgr. Zdeňka Havlíková 

        ředitelka školy 

 


