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1. IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE 
 

Název vzdělávacího programu: 

ŠKOLNÍ VZD ĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU jako  
součásti Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové organizace 

 

Údaje o škole: 

název školy: Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace 
REDIZO:  600 015 149 
KKOV, název oboru: 79-41-K/81 Gymnázium 
adresa školy: Tyršova 609, Konice, 798 52 Konice 
Ředitelka: Mgr. Eva Obrusníková 
IZO gymnázia: 110 012 569 
Telefon: Kancelář školy: 582 302 671, Školní družina: 582 302 684, 601 321 750 
IČ: 47918594 
E-mail:  gymnazium@konice.cz 
web: www.gymnazium-konice.cz 
ID DS: ieegh5c 
Zřizovatel, kontakt Město Konice; tel. 582 302 411 
Adresa zřizovatele Masarykovo náměstí 27, 798 52 Konice 
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2. ÚVOD 

 
Školní družina a školní klub jako součást Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové 
organizace zajišťují výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování. Posláním školní družiny 
a školního klubu je zabezpečení zájmové činnosti, rozvíjení sociálních vazeb, i odpočinku dětí. 
 
Chod školní družiny a školního klubu se řídí Řádem školní družiny a Řádem školního klubu jako 
součástí Školního řádu. 
 

3. MATERIÁLNÍ, PERSONÁLNÍ A EKONOMICKÉ PODMÍNKY 
 
Provoz školní družiny probíhá v pěti klubovnách v prvním poschodí pavilonu D, provoz školního 
klubu v klubovně v přízemí pavilonu B. Školní družina a Školní klub mají možnost využívat pro 
svoji činnost i další prostory školy. Pro sportovní aktivity je využíváno školní hřiště a  tělocvičny 
školy, některé činnosti probíhají i na veřejném prostranství v blízkém okolí školy. 
Klubovny školní družiny a školního klubu jsou vybaveny pomůckami pro výtvarné a hudební 
činnosti, stolními hrami, časopisy, příruční knihovnou, sportovním náčiním a dalšími pomůckami. 
 
Výchovu a vzdělávání ve školní družině a ve školním klubu zajišťují kvalifikovaní pedagogičtí 
pracovníci.  
Provoz školní družiny je hrazen z rozpočtu Základní školy a gymnázia města Konice, příspěvkové 
organizace, na některé činnosti přispívá SRPŠ, na provoz je použita i úplata od zákonných zástupců.  
Zákonní zástupci účastníků hradí zvlášť náklady na mimořádné akce – například zájezdy do divadla 
v Prostějově. 
 
 

4. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
 
Pro činnost školní družiny platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví uvedená ve školním řádu. 
Pokud školní družina využívá pro svoji činnost odborné učebny (např. tělocvičnu, školní hřiště), řídí 
se příslušnými řády těchto učeben.  
Školní družina a školní klub při svých činnostech přijímá opatření k prevenci rizik. Žáci přihlášení 
do školní družiny jsou na začátku školního roku a před prázdninami poučeni o bezpečnosti a ochraně 
zdraví a o protipožární ochraně. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých 
oddělení. 
Na začátku každého školního roku jsou žáci rovněž seznámeni se školním řádem, řádem školní 
družiny, školního klubu a školní jídelny.  
Během roku jsou žáci opakovaně poučeni o bezpečnosti na společných akcích a vycházkách. Žáci 
jsou seznamováni s nebezpečími ohrožujícími jejich zdraví a s postupy, které zvyšují jejich 
bezpečnost. O každém poučení je veden záznam v třídní knize, v případě úrazu jsou žáci opakovaně 
poučeni o prevenci a bezpečnosti.  
Žáci jsou vedeni k vzájemnému respektu, k přátelskému vztahu a slušnému chování ke spolužákům 
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a pracovníkům školy.  
 
 
5. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLA ŚOVÁNÍ  
 
Do školní družiny jsou k pravidelné docházce přijímáni žáci 1. – 4. ročníku základní školy.  
Do školního klubu jsou k pravidelné docházce přijímáni žáci 5. - 9. ročníku základní školy 
a odpovídajících ročníků osmiletého gymnázia. Účastníkem mohou být i žáci 4. ročníku základní 
školy, kteří nebyli přijati k pravidelné docházce do školní družiny. 
O zařazení dětí k pravidelné docházce do školní družiny a do školního klubu rozhoduje ředitelka 
školy na základě stanovených kritérií. 
Činnost školní družiny a školního klubu řídí a kontroluje zástupkyně pro 1. stupeň základní školy. 
Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů 
a stížností. 
Výši úplaty ve školní družině a školním klubu stanovuje ředitelka školy vnitřním předpisem. 
 
 
6. PODMÍNKY PRO ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDÉLÁVACÍMI PO TŘEBAMI A ŽÁKY 
MIMO ŘÁDĚ NADANÉ 
 
Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je při začleňování do všech volnočasových aktivit 
věnována zvláštní pozornost odpovídající charakteru a stupni jejich znevýhodnění. Jedná se např. 
o individuální pomoc, zvýšenou pozitivní motivaci (pochvala i za malý úspěch či snahu), 
Vychovatelka spolupracuje s rodiči, s třídním učitelem, popř. s poradenskými zařízením.  
Pro rozvoj mimořádně nadaných žáků nabízí školní družina a školní klub další doplňkové aktivity 
k rozvoji jejich nadání a zájmů. 
 

7. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽIN Ě 
 
V návaznosti na Školní vzdělávací programy jsou u dětí rozvíjeny klíčové kompetence, a to 
kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence 
sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. 
Zájmové vzdělávání ve školní družině je založeno na přímých zážitcích z činností. Ty vycházejí 
z možnosti individuální volby, z radosti z poznání, z objevování, z potřeby zaměstnávat se, bavit se 
a komunikovat.  
K rozvoji, prohlubování a upevňování vědomostí získaných ve škole i rodině a dovedností se 
používají metody typické pro pedagogiku volného času, a to hry, soutěže, kvízy, rozhovory, 
pozorování, četba, činnosti výtvarné, slovesné, dramatické, hudební, pohybové, pracovní atd.. 
 
 
TÉMATICKÉ OKRUHY  
    
1. Místo, kde žijeme  
Poznáváme s dětmi nebližší okolí, organizaci v rodině, ve škole, v místě bydliště. 
Činnosti: 

- vycházky do okolí, návštěvy knihovny, využití získaných poznatků v soutěžích a kvízech, 
výtvarně zpracováváme regionální pohádky a pověsti; 
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- posilujeme vztah k lidovým tradicím (výroba drobných předmětů, písně z regionu, lidové hry) 
- zhotovování modelů domů, školy; 
- dramatické zpracování témat – povolání, hry na prodavače, na návštěvníky města; 
- soutěž ve znalostech z dopravní výchovy, výroba modelů dopravních prostředků. 

   
 
  
2. Lidé kolem nás 
Učíme děti zásadám vhodného chování a jednání mezi lidmi, toleranci, úctě. Děti získávají 
vědomosti o základních právech i povinnostech člověka. Základem všech aktivit je každodenní 
pedagogická práce vychovatelek - vytváření kladného vztahu ke kamarádům a pozitivního klimatu  
v odděleních založeného na vzájemném respektu a radosti ze spolupráce. 
Příklad konkrétních činností: 

- hra „Známá“ kouzelná slůvka'' - děti se učí správně pozdravit, požádat o něco, omluvit se, 
poděkovat, zeptat se; 

- připravujeme si diskotéku, karneval – seznámení se základy tanců, výběr hudby, výroba 
masek;  

- dopravní výchova – na vycházkách zdokonalujeme chování na chodníku, přechodu pro 
chodce, na silnici; 

- hry se slovy – jazykolamy, říkadla, básničky, dramatizace pohádek; 
- cvičíme se ve správném chování u stolu; 
- učíme se společenskému chování na představení v divadle; 
- besedujeme o našich rodičích a prarodičích – vyrábíme jim přáníčka k svátku; 
- poznáváme své kamarády (hrajeme si na malíře portrétistu, určujeme charakteristické 

vlastnosti kamarádů, poznáváme jejich hlas a podobu); 
- čteme pohádky z celého světa, sbíráme obrázky a informace o dané zemi. 

 
 
3. Lidé a čas             
Věnujeme se především vypracování správného režimu dne, smysluplného využití volného času. 
Výchovnou práci uskutečňujeme prostřednictvím soutěží a her na odhad času, na cvičení paměti, 
pozornosti, postřehu. 

- po prázdninách besedujeme o zážitcích (z pohlednic vytváříme prázdninový vlak); 
- společně připravujeme týdenní plány naší činnosti; 
- malujeme a vyrábíme různá měřidla času; 
- využíváme relaxačních cvičení a řízené relaxace pro uvolnění a regeneraci sil; 
- vyrábíme dárky pro zápis dětí do první třídy; 
- na vycházkách hledáme rozdíly mezi novostavbami a starými domy; 
- zhotovujeme výzdobu a drobné dárky k období Vánoc, Velikonoc; 
- hrajeme scénky na téma „jak pomáháme doma“, ilustrujeme knížku o domácích pracích, které 

vykonávaly děti dříve; 
- seznamujeme se s tím, jak se žilo dříve, co je to kronika; 
- ukazujeme si změny v oblékání, malujeme návrhy šatů, připravujeme módní přehlídku 

oblíbeného oblečení. 
 
 
4. Rozmanitost přírody 
Využíváme poznatky dětí z ekologické výchovy. Činnosti pedagogické práce se snažíme realizovat 
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v rámci vycházek a pobytu v přírodě, při nichž mají děti více příležitostí pozorovat rozmanitost 
a proměnlivost živé i neživé přírody. Tyto poznatky dále rozvíjíme. 

- učíme se poznávat rostliny a živočichy; 
- malujeme listy, stromy, zvířata, květiny; 
- vyrábíme lesní strašidla, krmítka pro ptáky, zvířátka z lesních plodů, malované oblázky; 
- hrajeme didaktické hry - poznej strom podle listu a plodu, urči stopy ptáků a zvířat, 

přiřazujeme názvy zvířat k obrázkům; 
- hrajeme pexesa a kvarteta s náměty zvířat a rostlin; 
- učíme se písničky o zvířatech, o lese, zpěv doprovázíme pohybem; 
- skládáme básničky na téma příroda; 
- luštíme hádanky a kvízy o přírodě; 
- hledáme zajímavosti v naučné literatuře; 
- děláme pokusy – od semínka k plodu; 
- učíme děti v zimě sypat ptáčkům do krmítek; 
- sledujeme počasí a čteme pranostiky; 
- učíme se chránit životní prostředí, třídíme odpad; 
- Den Země – hra. 

 
 
5. Člověk a jeho zdraví 
Při činnostech ve školní družině získávají děti poučení o zdraví a nemocech, o odpovědnosti za své 
zdraví. Aktivity směřují k péči o osobní hygienu, prevenci úrazů. 
Řadíme sem pohybové aktivity, pobyt venku i v tělocvičně. 

- v rámci besed si ujasňujeme hygienické zásady při kašli, kýchání, použití WC;  
při stolování, dbáme na čistotu oděvu, staráme se o chrup, motivačně využíváme pohádky 
 a příběhy z knížek; 

- hrajeme hry pro poznání našeho těla (Doktor klepe, poklepává, Hlava, ramena); 
- hrajeme si na lékaře a pacienta, učíme se ošetřovat drobná poranění a používat lékárničku; 
- vyprávíme si o nemocech a o tom, jak jim předcházet; 
- malujeme zdravé a méně zdravé potraviny, vystřihujeme obrázky ovoce a zeleniny; 
- poznáváme léčivé byliny, učíme se o jejich významu; 
- klademe důraz na pobyt venku a rozvoj tělesné zdatnosti (hry s míčem, se švihadly, běh; 

spontánní pohyb, překonávání překážek na vycházkách, v zimě koulování, bobování, stavění 
sněhuláků); 

- cvičíme v tělocvičně, cvičíme s hudbou, učíme se relaxovat a odpočívat. 
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8. OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM KLUBU 

 
V návaznosti na školní vzdělávací programy jsou ve školním klubu u dětí rozvíjeny klíčové 
kompetence, a to kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, 
kompetence sociální a personální, kompetence občanské a kompetence pracovní. 
K rozvoji, prohlubování a upevňování vědomostí a dovedností získaných ve škole, v rodině 
i samostudiem se používají metody typické pro pedagogiku volného času, a to hry, soutěže, kvízy, 
rozhovory, pozorování, četba, činnosti výtvarné, slovesné, dramatické, hudební, pohybové, pracovní 
atd.. 
K rozvoji, prohlubování a upevňování vědomostí získaných ve škole i rodině a dovedností 
se používají metody typické pro pedagogiku volného času, a to hry, soutěže, kvízy, rozhovory, 
pozorování, četba, činnosti výtvarné, slovesné, dramatické, hudební, pohybové, pracovní atd.. 
 
 
   
  TÉMATICKÉ OKRUHY  
 

- zásady slušného chování (tolerance, ochota, pomoc slabším spolužákům v přípravě  
na vyučování); 

- uvědomujeme si, v jaké nevýhodě jsou lidé postižení fyzicky a psychicky (hrajeme si 
 na nevidomého, neslyšícího, cvičíme hmat); 

- informace o dění ve městě (Zpravodaj), ve státě i ve světě (časopisy); 
- povídáme si o různých národech, na mapě světa hledáme cestu cizokrajného ovoce a koření; 
- práce s knihou (odborná literatura) – využití při soutěžích; 
- připravíme si vědomostní „televizní'' soutěž a zahrajeme si ji; 
- vážeme květiny, sušíme kytky do vazby a na aranžování; 
- využíváme encyklopedie k poznávání ptáků, zvířat, a života v přírodě; 
- kreslíme návrhy plakátů proti kouření a užívání návykových látek; 
- nenecháme hlavu zahálet (soutěž v sudoku), hrajeme piškvorky, lodě, luštíme rébusy; 
- pracujeme na počítači, vyhledáváme informace; 
- zručnost není samozřejmost - sestavujeme papírové modely z technických časopisů; 
- sportujeme a posilujeme své tělo (vybíjená, volejbal, fotbal, stolní tenis). 

 
 

 


