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1. Úvod 
 
 Činnost a vzdělávání školní družiny se uskutečňuje na základě zákona č. 561/2004 Sb. 
(školský zákon), vyhláškou 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání a podle zásad školního 
vzdělávacího programu ZŠ Olbramovice ŠŤASTNÉ DÍTĚ–TVOŘIVÁ ŠKOLA. 
 
2. Charakteristika školní družiny 
 Školní družina, je součástí ZŠ Olbramovice. ZŠ Olbramovice je typem malotřídní školy s 1. -
5. ročníkem základního vzdělávání. Školní družina má dvě oddělení, která sídlí v budově základní 
školy. Kapacita ŠD je 53 žáků. Většina žáků je z Olbramovic, ale někteří dojíždějí i z okolních 
vesnic. 

Školní družina má dvě víceúčelové vlastní třídy. Jedna je umístěná v přízemí školy, druhá 
v podkroví školy. Je prostorná, světlá, okna jsou vybavena žaluziemi. Nábytek v místnosti je 
účelný. Třídy, kde děti tráví volný čas, dává svojí velikostí možnost k všestranným hrám 
i činnostem dětí a k rozvoji jejich osobnosti. 
 
3. Konkrétní cíle vzdělávání 

- Vychováváme k smysluplnému využívání volného času, podněcujeme a rozvíjíme u žáků 
samostatnost, iniciativu a jejich zájem podílet se na činnosti školní družiny. 

- Zachováváme rovnováhu mezi organizovanou a spontánní činností. 
- Podněcujeme žáky k tvořivému myšlení a řešení problémů. 
- Vedeme žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci. 
- Rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých. 
- Připravujeme žáky k tomu, aby se projevovali jako svébytné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti. 
- Vytváříme u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání 

životních situací, rozvíjíme vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a k přírodě. 
- Respektujeme osobní zvláštnosti jedinců v oblasti potřeb, zájmů a schopností. 
- Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním 

hodnotám. 
- Podporujeme tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu. 
- Získáváme a uplatňujeme znalosti o životním prostředí a jeho ochraně 
- Posilujeme a rozvíjíme kompetence. 
- Uplatňujeme zásady bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 
4. Délka a časový plán vzdělávání 

 Provozní doba ranní školní družiny je od 6.30 do 7:40 hodin, Provoz odpolední školní 
družiny je od 11:40 do 16:15 hodin. Hlavní činnost probíhá od 13:30 h do 15 hodin. Protože 
v této době bude budova školy uzamčena, musí si rodiče vyzvednout děti od 12:30 h do 13:30 h 
a dále až od 15 hodin. 

V případě „vedlejších“ prázdnin žáků zajišťuje ŠD zájmovou činnost pro zájemce pouze 
v případě, že počet zájemců je nejméně 10 žáků. Provozní doba v této době je upřesňována dle 
konkrétní situace. 
 Časové rozvržení jednotlivých činností je stanoveno v týdenním plánu. 
 
 
 
 
 



 

 

5. Formy vzdělávání 
 
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

Zahrnuje pravidelnou každodenní činnost danou týdenní skladbou zaměstnání 
a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání. 

 - Výtvarná a pracovní činnost 
 - Sportovní aktivity 
 - Odpočinkové činnosti 

- Rekreační činnosti 
- Hygiena a nácvik správného stolování a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu 
a zdravé výživy. 
- Příprava na vyučování 
- Pravidla bezpečnosti silničního provozu 

 Zájmové útvary: 
Klub zábavné logiky a deskových her – realizováno ve výzvě Šablony II OP VVV - zdarma 
 Kroužek Mladí ochránci přírody 

 
Kroužky jsou realizovány při dostatečném počtu zájemců navštěvujících ŠD. 

 
Příležitostná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost 

Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost organizovaná 
nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD. Není zahrnuta do standardní týdenní skladby 
činností.  

Např.: drakiáda, karneval, sportovní soutěže, akce, výlety, projektové dny. 
 
Spontánní činnost 

Spontánní aktivita je praktikována za dozoru vychovatelky tak, aby se žák mohl 
samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti. Vychovatelka zde funguje pouze jako rádce 
a dozor. Tato činnost je provozována zejména v ranní družině a odpolední klidové činnosti či 
pobytu venku. 
 
Individuální práce 

Vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, práce s talentovanými jedinci, konzultace, 
řešení tematických úkolů. Pomoc, podpora, důraz na zařazení žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. 
 
6. Obsah vzdělávání 

Navazuje na Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠŤASTNÉ DÍTĚ – TVOŘIVÁ 
ŠKOLA. Vychází z obsahu vzdělávacích oblastí základního vzdělávání:  

 

o Člověk a jeho svět (Místo, kde žijeme; Lidé kolem nás; Lidé a čas; Rozmanitosti přírody; 
Člověk a jeho zdraví) 

o Jazyk a jazyková komunikace 
o Matematika a její aplikace 
o Informační technologie 
o Člověk a společnost 
o Člověk a příroda 
o Umění a kultura 
o Člověk a zdraví 



 

 

o Člověk a svět práce 
 

Průřezová témata základního vzdělávání 
 

o Osobnostní a sociální výchova 
o Výchova demokratického občana 
o Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech 
o Multikulturní výchova 
o Environmentální výchova 
o Mediální výchova 

 
V rámci pedagogického procesu ve ŠD se prioritně zaměřujeme na rozvoj následujících 

klíčových kompetencí.  
 
Kompetence k řešení problémů  
 

o Dokáže samostatně vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého. 
o Nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení. 
o Všímá si problémů druhých, umí nabídnout řešení. 
o Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí. 
o Umí vyhledat informace k řešení problémů. 
o Umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností. 
o Chápe, že vyhýbání se problémům, není řešení. 

 
Kompetence komunikativní  
 

o Umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem. 
o Nebojí se vyjádřit svůj názor. 
o Naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je. 
o Dokáže vést dialog. 
o Využívá získané dovednosti ke spolupráci. 
o Umí pracovat s informacemi. 
o Vyjadřuje se kultivovaně. 
o Dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory. 
o Dokáže prezentovat sebe sama a svoji práci, slovním projevem. 

 
Kompetence sociální  
 

o Spolupracuje v kolektivu. 
o Vyjadřuje své názory. 
o Umí jednat s dospělým i s vrstevníky. 
o Je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým. 
o Umí přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení 

   problémů. 
o Zná možnosti jak vědomě zvládat své emoce a sebereflektuje na ně. 
o Má upevněny hygienické návyky. 

 
 
 



 

 

Kompetence občanská  
 

o Respektuje druhé. 
o Respektuje odlišnosti – osobní, kulturní, náboženské atd. 
o Dokáže v tísni pomoci - přiměřeně okolnostem. 
o Dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích se kterými 

   nesouhlasí. 
o    Dokáže odolat psychickému nátlaku. 
o Uvědomuje si, že za své činy má odpovědnost. 
o Zná svá práva a povinnosti. 
o Dokáže vyhodnotit situaci, dle svých možností. 
o Chápe a vnímá tradice, historii a kulturu. 
o Je ohleduplný k přírodě. 
o Uvědomuje si hodnotu majetku svého i jiných osob. 

 
Kompetence pracovní  

 
o Používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení. 
o Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu. 
o Váží si práce své i ostatních. 
o Reaguje na potřeby a pomoc druhých. 
o Chrání zdraví své i druhých. 
o Svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých. 
o Dokáže své dovednosti a výsledky své práce nabídnout jiným. 
o Je ohleduplný k přírodě a lidem kolem sebe. 
o Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě. 
o Umí zhodnotit práci svou i druhých. 
o Umí dokončit a vyhodnotit úspěšnost své práce. 

 
7. Podmínky pro vzdělávání 

 
7.1. Podmínky pro přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončení vzdělávání 

 
o Činnost ŠD je určena pouze pro žáky 1. stupně základní školy.  
o Do ŠD může být přijat žák pouze na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihláška do ŠD 

musí být odevzdána nejpozději 3. den od začátku školního roku paní vychovatelce. 
o ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro žáky přihlášené k pravidelné denní 

docházce. 
o V případě vyššího počtu zájemců než je kapacita ŠD, budou žáci přijímáni do ŠD podle 

kritérií.  
o Kritéria přijetí: 1) O zařazení dětí do školní družiny (dále jen ŠD) rozhoduje ředitelka školy. 

2) ŠD není nároková. 
3) Přednostně se přijímají žáci 1. až 3. ročníku. 
4) Ze 4. a 5. ročníku budou přijati do ŠD přednostně dojíždějící žáci a dále od nejmladších 
žáků do naplnění kapacity ŠD. 

o Do ŠD je dítě přihlašováno vždy na jeden školní rok. Zájmové vzdělávání ve ŠD končí vždy 
k poslednímu dni docházky v daném školním roce.  



 

 

o Zájmové vzdělávání žáka může být též ukončeno kdykoliv na žádost zákonného zástupce 
na základě písemného oznámení. Dále může být ukončeno vzdělávání žáka ve ŠD pro 
nezaplacení úplaty a to k poslednímu dni daného měsíce. 

o Doklad o ukončení školního roku ve školní družině se nevydává. 
 
 
7.2. Materiální podmínky 

  
 Školní družina má k dispozici víceúčelovou místnost v přízemí budovy školy a od 1. 2. 2013 
také další hernu v nové půdní vestavbě školy. K budově patří oplocená zahrada se zahradním 
nábytkem, vzrostlými stromy a sportovním hřištěm. Herna i víceúčelová místnost je vybavena 
podle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na 
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Vybavenost 
tedy umožňuje práci u stolu i hru na koberci. V místnosti pro školní družinu jsou k dispozici 
počítače, školní knihovna, interaktivní tabule s dataprojektorem, televize a DVD přehrávač. 
Sociální zařízení pro žáky je v prvním patře budovy, další v půdní vestavbě školy. Žáci se 
speciálními potřebami mohou využívat bezbariérové sociální zařízení v přízemí u školní družiny. 
Kapacita školní družiny je maximálně 53 dětí ve dvou odděleních. Pro činnost zájmových kroužků 
při ŠD se využívá i jiných tříd ve školní budově a také sálu na cvičení v budově obecního úřadu 
v Olbramovicích. 
 
Učebny, herny: 2x herna ŠD, 3x učebny ZŠ, (ZŠ nemá žádnou tělocvičnu, cvičí se v sále budovy 
obecního úřadu) 
 
Odborné pracovny: 1x počítačová učebna 
 
Odpočinkový areál: zahrada s asfaltovým hřištěm vybaveným konstrukcí na odbíjenou, třída pod 
širým nebem, ŠD má také možnost využívat víceúčelové sportovní hřiště v Olbramovicích 
 
Žákovský nábytek: herny školní družiny jsou vybaveny vhodným nábytkem 
 
Sportovní vybavení: vybavení drobnými sportovními pomůckami a náčiním na dobré úrovni, 
potřeby na překážkovou dráhu, překážky pro cyklistickou dopravní soutěž BESIPU 
 
Vybavení ŠD: běžné potřeby pro zájmovou činnost, hry, stavebnice, výtvarné potřeby, základní 
školní pomůcky, dostatečné množství výukových programů na PC  
 
Audiovizuální technika v herně ŠD: 
 2 žákovské počítače 
 2 dataprojektory 
 2 interaktivní tabule 
 1 televizor 
 1 video přehrávač 
 1 tiskárna 
 1 přenosný CD přehrávač 
ŠD má možnost využívat ostatní vybavení školy. 
 
 
 



 

 

7.3.Ekonomické podmínky 
  
Zájmové vzdělávání v ŠD je poskytováno za úplatu. Úplata byla stanovena na základě závazného 
rozhodnutí ředitelky školy ze dne 1. 9. 2008 ve výši 170 Kč za jeden měsíc.  
 
 
7.4. Personální podmínky 

 
Ve školní družině působí dvě kvalifikované vychovatelky. Obě zajišťují střídavě činnost v jednom 
oddělení ŠD a zároveň zajišťují práci jednotlivých kroužků působících při ŠD. Povinností 
vychovatelek je dále se vzdělávat v akreditovaných kurzech i samostudiem. 

 
Profil vychovatelek:   

o Mají vysokou míru empatie. 
o Vytváří příznivé klima sociální klima. 
o Znají a umí řídit širokou škálu zájmových aktivit přiměřených věku dětí. 
o Mají organizační schopnosti, navozují a motivují široké spektrum rekreačních činností. 
o Vzbuzují zájem o činnost, podporují sebevědomí a rozvíjí pozitivní stránky osobnosti. 
o Mají právní vědomí. 
o Znají bezpečnostní předpisy pro práci s účastníky činností. 

 
Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 
Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro jeho 

všestranný rozvoj. 
Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat 

adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu s rodiči a se školou. 
Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových 

aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti. 
Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků bude brán ohled na integraci těch, 

kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Z toho vyplývá, že pracovní úkoly budeme dělit na menší 
dílčí úseky, budeme využívat speciální didaktické pomůcky. Povedeme žáky k dokončení své 
práce, budeme podporovat jejich tvořivost, spolupráci s ostatními dětmi. Budeme dbát na 
příjemnou atmosféru v kolektivu.  

V případě nutnosti budeme spolupracovat s odbornými pracovišti. 
Pro rozvoj talentovaných jedinců bude naše ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblasti 

jejich zájmu. 
 
Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
 
o Vychovatelky ve školní družině zajišťují bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. 
o Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře. 
o Podporuje dobré vztahy mezi žáky, zaměstnanci a rodiči. 
o Vychovatelka vybírá vhodnou skladbu zaměstnání, věkově přiměřenou činnost, při které 

nedojde ke zranění dítěte. 
o Vychovatelka dbá na stravovací návyky a pitný režim, hygienu a kulturu stolování. 
o ŠD odpovídá zdravému prostředí podle platných norem, tj. dle vyhlášky Ministerstva 

zdravotnictví č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory, odpovídající světlo, 
teplo, bezhlučnost, čistotu, větrání, vhodný nábytek, hygienické vybavení prostorů. 



 

 

o Vychovatelka dbá na používání věkově přiměřených a nepoškozených pomůcek. 
o Vychovatelka neustále nabádá svým pedagogickým působením k dodržování bezpečnosti, 

děti má neustále v zorném poli. Eliminuje nebezpečné situace. 
o Vychovatelka seznámí žáky s provozními řády využívaných prostor – škola, ŠJ, ŠD, sál na 

cvičení, školní zahrada, víceúčelové hřiště. Žáci si na začátku každého školního roku tvoří 
družinová pravidla. 

o Vychovatelka dbá na bezpečnost silničního provozu při přesunu do ŠJ a při pobytu venku. 
Mimo budovu ZŠ a ŠD zodpovídá vychovatelka za 25 dětí. Děti jsou na začátku školního roku 
poučeny o bezpečnosti silničního provozu, během roku je poučení opakováno. Pokud dojde 
k situaci, že počet dětí převýší nad 25, je doprovodem pověřena další osoba. 

o Školní družina je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou. 
 
 
Psycho-sociální podmínky 

  
o Vychovatelka dohlíží na pohodu prostředí a příznivé sociální klima, vede k otevřenosti 

a partnerství v komunikaci, úctě, toleranci, uznání, empatii a pomoci druhému. 
o Vychovatelka organizuje činnost vycházející ze zájmu účastníků. 
o Vychovatelka respektuje individualitu dětí, hodnotí v souladu s jejich možnostmi, dbá na 

ochranu před násilím, šikanou a dalšími rizikovými formami chování. 
o Vychovatelka preferuje společné plánování činností, vlastní podíl má na případném řešení 

a následném hodnocení. 
o Vychovatelka včas informuje děti a jejich zákonné zástupce o činnostech ve školní družině. 

Poznámka: Všechny podmínky a postupy související se zabezpečením žáků ve ŠD jsou uvedeny 
v samostatném dokumentu Vnitřní řád školní družiny. Zároveň je povinností účastníků školní 
družiny dodržovat Školní řád. 

 
 
8. Zveřejňování vzdělávacího plánu ŠD 

 Veřejně přístupná nástěnka 

 Webové stránky školy 

 Možnost nahlížení a pořizování opisů a výpisů 
 
 
9. Stanovení obsahu příležitostné činnosti ŠD (probíhá dle měsíčního plánu) 
 

 Přivítání prvňáčků 

 Projektový den k některému z významných dnů (Mezinárodní den hudby, Světový den 
zvířat, pošty, výživy, stromů) 

 Drakiáda 

 Pomáháme zvířatům sběrem kaštanů a žaludů 

 Zdobení vánočního stromu pro zvířata 

 Předvánoční školní jarmark 

 Sněhulákový den 

 Karneval 

 Projektový den ke Dni Země 

 Čarodějnický rej 

 Den matek, výroba přáníček a dárků 



 

 

 Mezinárodní den dětí – den soutěží a her 
 

 
10. Stanovení cílů a obsahu časového plánu v příležitostné činnosti ŠD 

 
PODZIM (září, říjen, listopad) 
  
Tematické okruhy:   

o Začátek školního roku, orientace ve škole a okolí 
o Dopravní výchova, bezpečnost při pobytu venku 
o Mezilidské vztahy, zásady slušného chování 
o Příroda na podzim 

   

 Začátek školního roku, přivítání prvňáčků, vzájemné seznámení 

 Seznámení s řádem ŠD – vytvoření družinových pravidel 

 Poznávání a orientace ve škole, okolí školy, vycházka po okolí 

 Pravidla dopravní výchovy pro chodce a cyklisty 

 Zásady slušného chování, mezilidské vztahy, zdravení, oslovení, omluvy, poděkování 

 Chování ke zvířatům 

 Pozorování podzimní přírody, změny v přírodě, činnosti člověka a zvířat na podzim, barvy 
podzimu, plody podzimu 

 Práce s přírodním materiálem, různé výtvarné a pracovní techniky (navlékání, lisování, 
koláže, lepení) 

 Pomáháme zvířatům – sběr kaštanů a žaludů 

 Pouštění draků 

 Pobyt venku, hry na školním hřišti, vycházky na dětské hřiště 

 Modelování, skládání papíru, obkreslování, vystřihování, tematické kreslení a malování 
 
 
ZIMA (prosinec, leden, únor) 

 
Tematické okruhy: 

o Příroda v zimě 
o Lidové zvyky a tradice v zimě 
o Zimní sporty 
o Zdraví 

 

 Poznání a porozumění lidovým zvykům – Mikuláš, Advent, vánoce, Tři králové, masopust 

 Pozorování zimní přírody, přikrmování přezimujícího ptactva 

 Bezpečnost a chování při zimních hrách 

 Pobyt venku – vycházky, bobování, hry na sněhu 

 Výroba vánočních přáníček a ozdob 

 Předvánoční školní jarmark – výroba vánočních dekorací a dárků 

 Tvoření z papíru – např. jmenovky, vločky 

 Tematické kreslení – lidové zvyky, zima, zimní sporty 

 Společná výzdoba prostor ŠD 

 Vánoční koledy a písně – poslech, zpěv 

 Karneval. Výroba masek 



 

 

 Práce s textilem, vlnou 

 Zdraví – prevence (otužování, zdravá strava, hygiena, první pomoc) 

 Sněhulákový den 

 Nácvik správného stolování a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy. 
 
 
JARO (březen, duben, květen) 

 
Tematické okruhy: 

o Příroda na jaře 
o Rodina, mezilidské vztahy 
o Lidové tradice a zvyky na jaře 
o Olbramovice – místo, kde žiji 
o Pracovně-technické činnosti 

 
 

 Pozorování probouzení přírody, jarní květiny, kvetoucí stromy, mláďata, hnízdění ptáků 

 Výroba přáníček a dárků ke Dni matek 

 Vytváření povědomosti o mezilidských vztazích a morálních hodnotách, význam rodiny 

 Příprava na oslavu velikonoc, lidové zvyky a tradice, zdobení kraslic 

 Jarní výzdoba ŠD, práce s papírem, kartonem, vlnou a látkami 

 Četba na pokračování, prohlížení časopisů 

 Ilustrace k oblíbené pohádce 

 Projektový den ke Dni Země 

 Obec Olbramovice a okolí – místo, kde žiji. Pamětní místa, známé osobnosti, historicky 
zajímavé objekty 

 Míčové a pohybové hry, hry venku dle výběru dětí 

 Práce se sádrou nebo jinými modelovacími hmotami 

 Péče o květiny – přesazování 

 Čarodějnický rej 

 Nácvik správného stolování a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy. 
 

 
LÉTO (červen) 

 
Tematické okruhy: 
o Příroda v létě 
o Sport 
o Literatura 
o Bezpečnost a prevence úrazů 

 

 Přírodovědná vycházka, pozorování kvetoucích rostlin 

 Práce s encyklopedií 

 Soutěživé hry venku 

 Orientace v přírodě a terénu 

 Volná malba křídami na hřišti 

 Bezpečnost při letních hrách, prevence úrazů 

 Výroba květin z různých materiálů 



 

 

 Nácvik správného stolování a vzdělávání v oblasti zdravého životního stylu a zdravé výživy. 
 

 
11. Stanovení obsahu časového plánu v pravidelných činnostech ŠD  

 
Obsah časového plánu v pravidelných činnostech je uveden v příloze pod názvem Týdenní 

plán školní družiny a je každý rok aktualizován. 
 

 12. Evaluace 
 

Při plánování činností čerpá pedagog ze vzdělávacího programu pro školní družinu při ZŠ 
Olbramovice.  

Pedagog průběžně hodnotí, zda se děti aktivně zapojují, zda byly dané úkoly přiměřené 
jejich věku, schopnostem, individuálním potřebám. Pedagog provádí evaluaci především pomocí 
pozorování dětí při hrách a činnostech, sleduje vztahy mezi dětmi, zájmy a posun dětí ve vývoji. 
Děti mají možnost se ke každé činnosti vyjádřit, zda je zaujala, zda jim přinesla něco nového, 
společně vybírají z nabídky činností. 
 
13. Závěr 
 

Společně s žáky se snažíme vytvářet hranice správného chování. Snažíme se žáky oceňovat, 
dáváme prostor pro jejich názor a řešení ve věcech, které se jich týkají. Dáváme jim možnost si 
vybrat a nehodnotíme osobnost žáka, ale jeho výkon. 

Přejeme si, aby z dětí vyrostli šťastní, úspěšní a tvořiví lidé, kteří budou schopni zvládat 
běžné i náročné situace se smyslem pro zodpovědnost. 

Pro rozvoj řady kompetencí je důležitý pravidelný a dlouhodobý styk s vrstevníky a dalšími 
lidmi. Pro život se potřebujeme naučit domluvit, vycházet a spolupracovat s nejrůznějšími lidmi – 
nejen s těmi blízkými a s přáteli, ale i s lidmi, kteří se od nás odlišují co do schopností, chování, 
zvyků, temperamentu, zájmů … 

Ideálním prostředím, kde se to děti mohou učit, je přirozená vrstevnická skupina ve školní 
družině. 
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