
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD

č�.j.

ZSVA-092/2021

ú� č�innost:

1. kvě�tna 2021

spisový�  znak: 1.1.4 skartač�ní� znak: A10

zpračoval:

„Vážnou příčinou, proč člověk ztrácí
důvěru v sebe, je ztráta pocitu, že je

milován.“
Karel Čapek

Úvodní ustanovení

Těnto dokúměnt vznikl vě smýslú § 111 za�kona č�. 561/2004 Sb., o pr�ěds�kolní�m, za�kladní�m, výs�s� í�m a jině�m
vzdě� la�va� ní� (da� lě jěn „s�kolský�  za� kon“), vě zně�ní� pozdě� js� í�čh ú� prav a da� lě v soúladú s výhla� s�koú č�. 74/2005
Sb. o za� jmově�m vzdě� la�va�ní�, vě zně�ní� pozdě� js� í�čh ú� prav.

S1kolní� vzdě� la�vačí� program pro s�kolní� drúz� inú úpravújě pr�ěděvs� í�m obsah za� jmově�ho vzdě� la�va�ní� vě s�kolní�
drúz� ině�  jako  soúč�a� sti  Za�kladní�  s�kolý  Valdičě,  pr�í�spě�vkově�  organizačě.  Vnitr�ní�  r�a� d  s�kolní�  drúz� iný  jě
samostatný�m dokúměntěm.
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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ŠD

Adresa: S1D pr�i Za�kladní� s�kolě Valdičě, pr�í�spě�vkova�  organizačě, Jič�í�nska�  30, 507 11 Valdičě

IZO školní družiny: 117300349

Zřizovatel: Oběč Valdičě, Jič�í�nska�  37, 507 11 Valdičě

Ředitel školy: doč. PhDr. Tibor Vojtko, Ph.D.

Vedoucí vychovatelka: Alěna Kosa�kova�

Provoz školní družiny:

Ranní provoz: 6.30 – 7.35 hod.

Odpolední provoz: 11.40 – 16.00 hod.

Telefon: 493 533 328

E-mail: kosakova@zsvaldičě.čz

Datum zápisu do rejstříku: 1. 1. 2005

Datum zahájení činnosti: 18. 3. 1996

II. CHARAKTERISTIKA ŠD

1. Kapacita ŠD
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Kapačita s�kolní� drúz� iný jě 50 z�a� kúF .  Standardně�  otěví�ra�mě dvě�  oddě� lění� S1D a to I. oddě� lění� pro 1. - 2. tr� í�dú
a II. oddě� lění� pro 3. - 5. tr� í�dú Za�kladní� s�kolý Valdičě.

2. Co nabízíme ve ŠD

S1D sloúz� í� vý�čhově� , vzdě� la�va�ní�, rěkrěač�ní�, sportovní� a za� jmově�  č�innosti z�a� kúF  v době�  mimo výúč�ova�ní�.

Nabí�zí�mě pravidělnoú a pr�í�lěz� itostnoú za� jmovoú,  vý�čhovnoú,  rěkrěač�ní�  něbo vzdě� la� vačí�  č�innost vč�ětně�
moz�nosti pr�í�pravý na výúč�ova�ní�. Výúz� í�va�mě otěvr�ěně�  nabí�dký sponta�nní�čh č�inností� a úmoz�n� újěmě ú� č�ast-
ní�kúF m S1D odpoč�inkově�  č�innosti. Nabí�zí�mě pěstroú nabí�dkú za� jmový�čh č�inností� vě zna�mě�m prostr�ědí�, ktě-
rě�  da� va�  dě� těm počit bězpěč�í�.

Rěspěktújěmě individúa� lní� sčhopnosti a dovědnosti dě� tí�. Čhčěmě, abý prostorý S1D býlý pro dě� ti pr�í�jěmně�
a poma� halý k výtva� r�ění� vhodně�ho klimatú vě skúpině� . Spojújěmě vě�kově�  skúpiný v jědně�  S1D sě za�mě�rěm,
abý stars� í� pr�ěda�vali svě�  zkús�ěnosti a dovědnosti mlads� í�m dě� těm. 

Ú4 kolěm nas� í�  pra� čě jě poloz� it za�kladý kě klí�č�ový�m kompětěnčí�m v soúladú s S1VP Za�kladní�  s�kolý Valdičě.
Podně�čújěmě  sčhopnosti  smýslúplně�  tra�vit  volný�  č�as,  r�ěs� it  problě�mý,  komúnikovat,  pračovat  a
spolúpračovat.

Po skonč�ění� výúč�ova�ní� vs� ičhni z�a� či potr�ěbújí� rělaxovat a nabrat sí�lý pro dals� í� pra� či. Proto jě č�as stra�věný�  vě
S1D  za� mě�rně�  smě�r�ova�n  k  čo  nějč�astě� js� í�mú  pobýtú  dě� tí�  věnkú,  na  č�ěrstvě�m  vzdúčhú.  Kaz�dý�  děn  sě
pr�ěsoúva� mě do prostor s�kolní�  jí�dělný a zpě� t.  Tě�  pr�í�lěz� itosti výúz� í�va�mě k na� slědně�  pročha� zčě, pobýtú v
parkú, na dě� tskě�m hr�is� ti, na s�kolní�m sportovní�m hr�is� ti, na s�kolní� zahradě�  č�i v pr�í�rodě�  pod Zěbí�něm.

3. Vybavení ŠD

Prostorý s�kolní� drúz� iný jsoú úmí�stě�ný v historičkě�  búdově�  Za�kladní� s�kolý Valdičě. Ú4 pravami v ročě 2019
dos� lo k čělkově�  rěkonstrúkči prostor drúz� iný a k propojění� atěliě�rú sě s�kolní� drúz� inoú. S1kolní� drúz� ina tak
výúz� í�va�  mnohěm  vě� ts� í�  prostor,  něz�  pr�ěd  rěkonstrúkčí�.  Pr�i  rěkonstrúkči  a  výbavova�ní�  prostor  s�kolní�
drúz� iný býlo dba�no na moz�nosti rozlič�ný�čh č�inností� – rělaxačě, vzdě� la�va�ní�, tvor�ění� apod.

V něpr�í�znivě�m poč�así�  jě k dispoziči  s�kolní�  tě� ločvič�na,  pr�í�padně�  dals� í�  s�kolní�  tr� í�dý,  vč�ětně�  polýtěčhničkě�
úč�ěbný.

Matěria� lní� výbavění� odpoví�da�  potr�ěba�m dě� tí� mlads� í�ho s�kolní�ho vě�kú. Dlě potr�ěb a moz�ností� sě prúF bě�z�ně�
dopln� újě nový�mi pomúF čkami,  hrač�kami, hrami,  matěria� lěm pro tvor�ění�  a sportovní�m výbavění�m. S1D jě
výbavěna pr�imě�r�ěný�m těčhničký�m za� zěmí�m, vč�ětně�  wi-fi pr�ipojění�.

4. Pedagogické zabezpečení

Poč�ět výčhovatělěk odpoví�da�  poč�tú otěvr�ěný�čh oddě� lění� v daně�m s�kolní�m ročě.

Obvýklě  jsoú zr�í�zěna dvě�  oddě� lění�.  Pěrsona� lně�  jsoú zabězpěč�ěna dvě�ma výčhovatělkami,  ktěrě�  spln� újí�
pr�ěděpsanoú odbornoú zpúF sobilost. Dals� í� vzdě� la�va�ní� probí�ha�  prostr�ědničtví�m nabí�děk Čěntra vzdě� la�va�ní�
Kra� lově�hraděčkě�ho krajě a formoú samostúdia výčhovatělěk.

5. Podmínky pro přijímání dětí

Do  S1D  jsoú  pr�ijí�ma�ni  z�a� či  1.  –  5.  roč�ní�kú.  O  pr�ijětí�  a  pr�í�padně�m  výloúč�ění�  rozhodújě  r�ěditěl  s�kolý.
K pr�ihla� s�ění�  sloúz� í�  za�pisový�  lí�stěk,  ktěrý�  poda�va�  prokazatělnoú  informači  o  zdravotní�m  stavú  z�a� ka,
podmí�nka� čh a č�asú odčhodú v jědnotlivý�čh dněčh a kontaktěčh na za�konně�  za� stúpčě. Soúč�a� stí�  pr�ijí�mačí�
dokúměntačě jě i poúč�ění� o očhraně�  osobní�čh ú� dajúF  (GDPR).

Do s�kolní�  drúz� iný dočha� zí�  poúzě z�a� či,  ktěr�í�  jsoú pr�ihla� s�ěni.  V pr�í�padě�  mimor�a�dně�  potr�ěbý mohoú bý� t
kra� tkodobě�  úmí�stě�ni i z�a� či, ktěr�í� nějsoú do S1D pr�ihla� s�ěni. Rozhodnútí� v tě� to sitúači pr�ipada�  poúzě  r�ěditěli
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s�kolý. V takově�m pr�í�padě�  sě rodič�ě i doč�asně�  dočha� zějí�čí� z�a� či r� í�dí� tí�mto s�kolní�m vzdě� la�vačí�m programěm
pro  S1D  a  vnitr�ní�m  r�a� děm  s�kolní�  drúz� iný  ZS1  Valdičě  i  dals� í�mi  nar�í�zění�mi,  ktěrě�  úpravújí�  zějmě�na
bězpěč�nost dí�tě� tě vě s�kolní� drúz� ině�  a pravidla opoús�tě�ní�/výzvěda�va�ní� dě� tí� zě S1D. Doč�asně�  zar�azění� dí�tě� tě
múF z�ě  bý� t  zě  straný  r�ěditělě  s�kolý  jědnostranně�  úkonč�ěno,  na  takově�  dí�tě�  sě  múF z�ě  vztahovat  ú� hrada
poplatkú za vzdě� la�vačí� slúz�bý vě S1D. O ú� hradě�  rozhodújě r�ěditěl s�kolý.

6. Formy zájmového vzdělávání

V č�innosti s�kolní� drúz� iný sě str�í�dají� formý za� jmově�ho vzdě� la�va�ní�, ktěrě�  odpoví�dají� aktúa� lní� sitúači vě S1D
(napr�. poč�tú dě� tí�, poč�así�, tý�děnní�mú pla�nú č�inností� atd.). 

Jsoú jimi zějmě�na:

(a) hra

(b) učení 

(c) vycházky a výlety 

(d) besedy

(e) kroužky 

(f) skupinové činnosti 

(g) spontánní činnosti 

7. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí ve ŠD

Za bězpěč�nost dě� tí�  vě S1D zodpoví�da�  od pr�í�čhodú z�a� ka do S1D az�  do jěho odčhodú zě  S1D výčhovatělka
daně�ho oddě� lění�. Něpr�í�tomnost dě� tí� zaznaměna�va�  děnně�  do Pr�ěhlědú vý�čhovně�  vzdě� la�vačí� pra� čě. 

Vs�ěčhný dě� ti jsoú povinný dba� t o svoú vlastní� bězpěč�nost a zdraví� a bra� t ohlěd na ostatní�.

Č1 innosti s�kolní�  drúz� iný sě r� í�dí�  prinčipěm pr�ědpokla� da�ní�  a pr�ědjí�ma�ní�  něbězpěč�í�  ú� razú. Za� rověn�  sě r� í�dí�
vnitr�ní�mi pr�ědpisý, ktěrě�  úpravújí� provoz s�kolní�ho hr�is� tě� , tě� ločvič�ný, spěčializovaný�čh úč�ěběn a smě�rničí�
r�ěditělě,  ktěra�  úpravújě minima� lní�  bězpěč�nostní�  standard pr�i  organizači  s�kolní�čh a mimos�kolní�čh akčí�,
rěsp. aktivit.

III. CHARAKTERISTIKA ŠVP ŠD

1. Zaměření ŠD

Č1 innosti vě s�kolní� drúz� ině�  jsoú zamě�r�ěný na aktivní� odpoč�iněk dě� tí� formoú r�í�zěně�  i volně�  č�innosti s čí�lěm
odstranit dús�ěvní� ú� navú sě zr�ětělěm na za� jmý a aktúa� lní� potr�ěbý dě� tí�.

2. Strategie zájmového vzdělávání, klíčové kompetence

Výtva� r�ět a rozví�jět klí�č�ově�  kompětěnčě z�a� kúF , to jsoú hlavní� stratěgiě vý�čhovně�  a vzdě� la�vačí� č�innosti vě S1D.
Klí�č�ově�  kompětěnčě ú� č�astní�kúF  S1D navazújí� na kompětěnčě z�a� kúF  Za�kladní� s�kolý Valdičě. Kompětěnčě sě v
pročěsú  vý�čhovně�  vzdě� la�vačí�  č�innosti  mimo  výúč�ova�ní�  rozví�jějí�  a  navza� jěm  prolí�nají�  v  jědnotlivý�čh
těmatičký�čh oblastěčh vý�čhový.

ZA4 KLADNI4 S1KOLA VALDIČE, PR1 I4SPE1 VKOVA4  ORGANIZAČE
JIČ1 I4NSKA4  30, 507 11 VALDIČE, IČ1O 70990921

T: 493 533328, E: VOJTKO@ZSVALDIČE.ČZ



Kompetence k učení povzbúzovat zvě�davost a za� jěm dě� tí� o nově�  informačě, zí�ska�vat 
informačě z rúF zný�čh praměnúF  a zdrojúF  

úmoz�nit dě� těm výja�dr�it a rěalizovat jějičh vlastní� na�padý

vě�st dě� ti k hodnočění� a sěběhodnočění�

úmoz�nit kaz�dě�mú zaz� í�t ú� spě�čh

motivovat k r�ěs�ění� nový�čh ú� kolúF  a sitúačí�

podporovat tý�movoú a projěktovoú pra� či

Komunikativní kompetence vě�st dě� ti kě vhodně�  komúnikači v rúF zný�čh sitúačí�čh

výúz� í�vat rúF zně�  formý komúnikačě 

úč�it dě� ti obhajovat vlastní� na� zor

zbavovat dě� ti ostýčhú mlúvit na věr�ějnosti, výjadr�ovat kladně�  a 
za�porně�  počitý vhodný�m zpúF soběm

vě�st dě� ti k samostatně�mú r�ěs�ění� jědnodúčhý�čh konfliktúF

vě�st dě� ti k nasloúčha�ní� ostatní�m

Pracovní kompetence na� čvik samostatnosti a odpově�dnosti dě� tí� za pr�í�pravú na výúč�ova�ní�

rozví�jět jědnodúčhě�  manúa� lní� dovědnosti dě� tí�, podí�lět sě na vý�zdobě�  
prostor s�kolý

Personální a sociální 
kompetence

vě�st dě� ti k rěspěktova�ní� praviděl

rozví�jět za�kladý ěmoč�ní� intěligěnčě

ěfěktivně�  spolúpračovat

výsvě� tlovat znaký s� ikaný, zněúz� í�va�ní�, tý�ra�ní� a moz�nosti obraný proti 
nim

rěspěktovat ú� lohú skúpiný a aútonomii kaz�dě�ho dí�tě� tě

vě�st dě� ti k rěspěktova�ní� odlis�ný�čh na� zorúF

úpěvn� ovat zdravý�  z� ivotní� stýl

Občanské kompetence úč�it dě� ti oriěntovat sě v za� kladní�čh hodnota� čh nas�í� spolěč�nosti

podí�lět sě na výtva� r�ění� spolěč�ný�čh praviděl

doma�hat sě svý�čh pra�v kúltivovaně�

čí�tit pr�irozěnoú hrdost kúltúrní� a historičkoú

úč�it sě pr�ijí�mat jině�  kúltúrý

pěč�ovat o z� ivotní� prostr�ědí� 

Kulturní povědomí motivovat dě� ti k za� jmú o kúltúrní� akčě vs�ěho drúhú

podí�lět sě na kúltúrní�čh akčí�čh v nas�ěm okolí�

Kompetence k řešení problémů trě�novat ú� súděk dě� tí� na za�kladě�  vlastní� zkús�ěnosti
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vě�st dě� ti k odpově�dnosti za sva�  rozhodnútí� a vý�slědký svý�čh č�inúF

úč�it dě� ti obha� jit sva�  rozhodnútí�

poma�hat dě� těm rěagovat na danoú sitúači

3. Zabezpečení zájmových činností žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Čí�lěm za� jmově�ho vzdě� la�va�ní� z�a� kúF  sě spěčia� lní�mi vzdě� la�vačí�mi potr�ěbami jě pr�ěděvs� í�m zač�lěně�ní� z�a� ka do
dě� tskě�ho kolěktivú vě s�kolní� drúz� ině� . Vz�dý jě bra�n zr�ětěl na individúa� lní� sčhopnosti a dispozičě z�a� ka a to i
za pr�ědpokladú, z�ě pr�í�padně�  podpúF rně�  opatr�ění� něspada�  do č�innosti a púF sobnosti S1D.

Za� kladní�m pr�ědpokladěm podporý jě shoda mězi rodinoú a S1D ohlědně�  zpúF sobú intěgračě.

4. Zabezpečení zájmového vzdělávání žáků mimořádně nadaných

Č1 innost s�kolní� drúz� iný sě r� í�dí� i dispozičěmi a sčhopnostmi z�a� kúF  nadaný�čh a talěntovaný�čh. V pr�í�padě� , z�ě jě
vhodně�  individúalizovat  č�innost  z�a� ka,  jě  pr�ědpokladěm  shoda  s  rodič�i  a  pr�í�padný�  vý�bě�r  č�inností�  jě
konzúltova� n s pědagogý Za�kladní� s�kolý Valdičě.

5. Cíle zájmového vzdělávání ve ŠD

Čí�lě jsoú v soúladú s klí�č�ový�mi kompětěnčěmi: 

(a) poma� hat dě� těm v zač�lěn� ova�ní� do dě� tskě�ho kolěktivú a oriěntači v ně�m;

(b) rěspěktovat individúa� lní� sčhopnosti a dovědnosti dě� tí�;

(c) posilovat a rozví�jět za� jmý dě� tí� o smýslúplně�  výúz� ití� volně�ho č�asú;

(d) poskýtovat dě� těm dostatěk moz�ností� a podně� túF  k rozví�jění� tvor�ivosti a za� jmúF ;

(e) podporovat dě� ti v osobní� samostatnosti a sčhopnosti projěvovat sě jako osobnost;

(f) útva� r�ět a prohlúbovat vztah dě� tí� k z� ivotní�mú prostr�ědí�, kúltúrní�m a historičký�m pama� tka�m;

(g) vě�st dě� ti k osvojova�ní� za� kladní�čh hodnot;

(h) dodrz�ovat pědagogičkě�  a hýgiěničkě�  na�výký pr�i pra� či a výúz� í�vat vs�ěčh moz�ností� odpoč�inkú a rělaxačě.

6. Obsah vzdělávání a druhy činností ŠD

Č1LOVE1 K A SVE1 T PRA4 ČE:

(a) pracovně-technická činnost: pra� čě s rúF zný�mi matěria� lý, vý�roba da� rkúF  a vý�zdobý, pra� čě 
s polýtěčhničký�mi stavěbničěmi 

Č1LOVE1 K A PR1 I4RODA:

(b) přírodovědná činnost: výčha� zký s pozorova�ní�m a pozna�va�ní�m pr�í�rodý z� ivě�  i něz� ivě� , pě�č�ě o rostliný

ÚME1 NI4 KÚLTÚRA:

(c) esteticko-výchovná činnost: vý� tvarně�  těčhniký, vý�stavý, soútě�z�ě

(d) hudebně-pohybová činnost: čvič�ění� pr�i húdbě� , hrý, rělaxač�ní� čvič�ění�
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(e) literárně-dramatická činnost: dramatizačě poha�děk, výpra�vě�ní�, pr�ědněs, č�ětba, na�vs�tě�va knihovný

Č1LOVE1 K A ZDRAVI4:

(f) sportovní, tělovýchovná, turistická činnost: sportovní� a pohýbově�  hrý, soútě�z�ě, soútě�z�ní� hrý, 
atlětika, mí�č�ově�  hrý, sězo� nní� sportý – sa�n� kova�ní�, hrý na sně�hú, poús�tě�ní� drakúF , počhodý

Č1LOVE1 K A SPOLEČ1NOST:

(g) společensko-vědní činnost: lidově�  zvýký a tradičě, pozna�va�ní� svě�ho okolí�, sva� tký, oslavý, dopravní� 
vý�čhova

(h) odpočinková činnost: fýzičký�  odpoč�iněk, poslěčhově�  č�innosti, výpra�vě�ní�, poví�da�ní� si, spolěč�ěnskě�  
klidově�  hrý

(ch) relaxační činnost: výčha� zký, húděbně�  pohýbově�  hrý, tě� lový�čhovně�  čhvilký, pohýbově�  hrý

(i) sebeobslužná činnost: na�výký osobní� hýgiěný, kúltúra stolova�ní�, pě�č�ě o por�a� děk a č�istotú, čhova�ní� vě 
spolěč�nosti

(j) jiné činnosti: za�bavně�  pročvič�ova�ní� úč�iva, didaktičkě�  hrý, ha�danký, kví�zý, pr�í�prava na výúč�ova�ní�, 
kúltúrní� pr�ědstavění� a výstoúpění�

7. Průřezová témata základního vzdělávání

Za� jmově�  vzdě� la�va�ní�  v ra�mči prúF r�ězový�čh tě�mat jě zamě�r�ěno na praktičkě�  výúz� ití�  v bě�z�ně�m z� ivotě� .  Jěho
smýslěm  jě  poma�hat  kaz�dě�mú  z�a� kovi  útva� r�ět  si  praktičkě�  z� ivotní�  dovědnosti  s ohlěděm  na  jěho
individúa� lní� potr�ěbý a zvla� s� tnosti, poma�hat mú hlědat si vlastní� čěstú k z� ivotní� spokojěnosti zaloz�ěně�  na
dobrý�čh vztazí�čh k sobě�  samě�mú, ostatní�m liděm a svě� tú. PrúF r�ězova�  tě�mata:

(a) osobnostní� a sočia� lní� vý�čhova;

(b) vý�čhova ěvropskě�ho obč�ana;

(c) vý�čhova k mýs� lění� v ěvropský�čh a globa� lní�čh soúvislostěčh;

(d) múltikúltúrní� vý�čhova;

(e) ěnvironměnta� lní� vý�čhova;

(f) mědia� lní� vý�čhova.

Osobnostní�  a sočia� lní�  vý�čhova vě S1D zasahújě do vs�ěčh oblastí�  vzdě� la�va�ní�.  Zamě�r�újě sě na kaz�doděnní�
věrba� lní�  komúnikači  mězi  dě� tmi.  Zar�azújěmě  tě�mata  smě�r�újí�čí�  k sěběpozna�ní�,  psýčhohýgiěně� ,
mězilidský�m vztahúF m, zdokonalova�ní�m dovědností� a komúnikačě. Rozví�jí�mě ěstětikú a smýslově�  vní�ma� ní�,
čha� pa� ní�  úmě�ní�.  Za� jmově�  vzdě� la�va�ní�  v ra�mči prúF r�ězově�ho tě�matú jě zamě�r�ěno na z� ivotní� prostr�ědí�  a ma�
vě�st  dě� ti  k počhopění�  vztahúF  č�lově�ka  k z� ivotní�mú  prostr�ědí�.  Ú4 kolěm  jě  rozvoj  za� jmú,  čí�tě�ní�,  znalostí�,
postojúF  a dovědností�  vě vztahú k z� ivotní�mú prostr�ědí�.  Vědě z�a� ký k aktivní�  ú� č�asti na očhraně�  a útva� r�ění�
z� ivotní�ho prostr�ědí� vč�ětně�  mězilidský�čh vztahúF . Vědě k počhopění� zdravě�ho z� ivotní�ho stýlú a k výtva� r�ění�
hodnotově�  oriěntačě dě� tí� v za� jmú údrz� itělně�ho rozvojě lidskě�  čivilizačě.

8. Měsíční plán ŠD

Mě�sí�č Akčě Vý�stúpý Projěktý
Za� r�í� Poznáváme svou školu – historiě, čo kdo 

ma� mě, jak čo dě� la� mě
Jak to chodí ve ŠD – r�a� d  S1D. atd.
Kolem nás je samá krása – pozna� va� ní� 
okolí�, pla� něk
Dopravní abeceda
Z pohádky do pohádky

Projěvújě za� jěm, úmí� si radit s kamara� dý
Nasloúčha�  a tr�í�dí� si vě�domosti
Pračújě podlě na� vodú výčhovatělký

Poha� dkově�  postavý – 
vý�krěsý, loútký

R1 í�jěn Poznáváme sporty Jě hrdý�  na kraj, kdě z� ijě a zají�ma�  sě o ně� j Soútě�z�  vě str�ělbě�
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Podzim má nejkrásnější barvy – 
pozorova� ní�, zapoús�tě�ní� barěv
Učíme se střílet – za� vodý na str�ělniči + 
opě�ka� ní� búr�túF
Přírodniny – tvor�iva�  dí�lna

Pračújě zě vs�ěčh sil
Tr�í�bí� si fantazii a zrúč�nost

Vý� lět S1D – podzimní� 
pra� zdniný

Listopad Kdo je můj kamarád – vztahý, obra� zěk, 
výpra� vě�ní�
Sportovní� stězka odvahý
Co nám dala příroda – vý�robký a 
vý�zdoba z pr�í�rodnin – vý�pravý do pr�í�rodý
Advent – tvor�iva�  dí�lna – pěč�ění�, zdobění� 
pěrní�č�kúF

Úč�í� sě pr�ěmý�s� lět o drúhý�čh
Poúz� í�va�  svoú dovědnost, pr�ědstavivost a 
talěnt
Organizújě č�innost svoú i svý�čh kamara� dúF

Rozsvě�čění� stromú - 
Advěnt

Prosiněč Příprava vánočních dárků
Čertovské skotačení
Vánoční výzdoba ŠD – vý�robký z papí�rú a
pr�í�rodnin

Pračújě sě za� jměm a fantazií�
Úklí�zí� po pra� či
Zapojújě mýs�lění� a fantazii
Pračújě podlě na� vodú a spolúpračújě
Snaz� í� sě o to, abý svý�m výstoúpění�m pr�ispě� l 
kě zdarú akčě

Rěj č�ěrtúF  – diskotě�ka, 
sportovní� za� polění�

Lěděn Šikovné ručičky – kamara� dka jěhlič�ka
Dopravní značky, dopravní prostředky 
– vý�roba dopravní�čh znač�ěk
Kdo to ví, odpoví – pozna� vačí� soútě�z�  – 
dopravní� tě�ma
Poznáváme sporty – ha� zěna�
Zima má své radosti – sa� n� kova� ní�, 
bobova� ní�, za� vodý

Poúz� í�va�  znalosti zě z� ivota a snaz� í� sě úspě� t – 
soútě�z� ivost a tolěrančě
Pračújě podlě na� vodú, pr�ida� va�  svě�  znalosti
Radújě sě z pohýbú

Vý�stava výs�í�vaný�čh + 
s� itý�čh vý�robkúF
Vý� lět S1D – pololětní� 
pra� zdniný

Ú4 nor Valdický masopust – vý�roba masěk, 
pr�í�prava na oběční� slavnost
Zimní turnaj ve vybíjené – pohýbově�  hrý
s mí�č�ěm
Já a moje rodina – vztahý, za� jmý, obra� zěk
rodič�úF
Kdo je můj nejlepší kamarád – zví�r�ata i 
lidě�  – maský, zví�r�a� tka z papí�rú
Zimní výpravy do přírody – pozorova� ní� 
zvě� r�ě, čhova� ní� v pr�í�rodě�

Podí�lí� sě na z� ivotě�  v obči, čha� pě vý�znam 
oz� ivova� ní� starý�čh obýč�ějúF  v soúč�asně�m svě� tě�
Dodrz�újě pravidla
Sportovní� čhova� ní�
Spra� vně�  pojměnújě vztahý v rodině�
Čí�tí� potr�ěbú nají�t si kamara� da
Vní�ma�  kra� sú pr�í�rodý kolěm sěbě

Výra� bí�mě masopústní� 
maský
Túrnaj vě výbí�jěně�
Vý�stava obra� zkúF  – mojě 
rodina

Br�ězěn Brzy bude jaro – jarní� vý�zdoba
Co čeká přírodu na jaře – vý�roba 
z papí�rú, těxtilú a vlný
Kniha – můj přítel

Jměnújě květoúčí� stromý, jějičh úz� itěč�nost, čí�tí�
na�klonnost kě zví�r�atúF m
Pračújě a ma�  radost z pra� čě

Vý�zdoba S1D a prostor 
s�kolý (na� vrh, vý�bě� r, 
vý�roba)
Na� vs�tě�va knihovný

Dúběn Velikonoční turnaj v kuželkách
Zdravá strava – hrajěmě si na kúčhar�ě
Velikonoce jsou tady – krasličě, vý�robký 
z pr�í�rodnin
Čarodějnice – vý�roba č�arodě� jnič

Soútě�z� í�, zí�ska� va�  pohýbově�  dovědnosti
Pozna� va�  lidově�  tradičě
Zapojújě sě do hěr a soútě�z� í�
Vní�ma�  a proz� í�va�  oslavý

Vělikonoč�ní� vý�stava
Vý� lět S1D – vělikonoč�ní� 
pra� zdniný

Kvě� těn Hry bez hranic – atlětička�  olýmpia� da
Jaro už je tady – pozorova� ní�, vý�pravý do 
pr�í�rodý
Květiny – pozna� va� ní�, úrč�ova� ní�
Den matek – vý�roba drobný�čh da� rkúF
Módní návrháři – těxtilní� dovědnosti

Výúz� í�va�  vý�slědký pozorova� ní�
Pozna�  ně�kolik rostlin
Projěvújě svúF j vztah k maminčě
Organizújě s ostatní�mi za� vod

Výra� bí�mě vlastní� hěrba� r�  –
nasbí�ra� mě, výlisújěmě, 
nalěpí�mě, označ�í�mě

Č1ěrvěn Kde se nám se ŠD nejvíc líbilo – 
hodnočění� úplýnúlě�ho rokú, pla� ný na 
pr�í�s� tí� rok, běsěda
Dětský den je i pro družinu – soútě�z�ě a 
hrý
Olympiáda ŠD – nětradič�ní� soútě�z�ě
Střelba + opékání buřtů - rozloúč�ění� sě 
s dě� tmi a rodič�i

Pla� nújě jědnodúčhě�  soútě�z�ě a hrý
Pr�ijmě ví�tě� zství� i pora� z�kú
Jě hrdý�  na svúF j vý�kon
Ma�  radost z pohýbú

Dě� tský�  děn – dě� ti si 
výmýslí� nětradič�ní� 
soútě�z�ě

IV. PEDAGOGICKÁ DOKUMENTACE

Pědagogička�  dokúměntačě jě věděna tak, abý býla prúF kazna� :

(a) pr�ihla� s�ka do S1D;

(b) pr�ěhlěd vý�čhovně�  vzdě� la�vačí� pra� čě;
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(c) dočha� zkový�  sěs� it;

(d) Vnitr�ní� r�a� d S1D;

(e) S1VP.

V. PLÁN KONTROLNÍ A EVALUAČNÍ ČINNOSTI V ŠD

Čí�lěm  ěvalúač�ní�  č�innosti  jě  zajis� tě�ní�  odpoví�dají�čí�  ú� rovně�  za� jmově�ho  vzdě� la�va�ní�  pr�i  ZS1  Valdičě  vě  S1D.
Evalúač�ní�  č�innost jě  pla�nova�na v  ra�mči  kontrolní�  č�innosti  r�ěditělě  s�kolý,  alě i  vě  formě�  aúto-ěvalúačě.
Obvýklý�mi tě�matý a oblastmi ěvalúačě jě:

(a) dosahova� ní� vý�čhovný�čh a vzdě� la�vačí�čh čí�lúF ;

(b) hodnočění� prúF bě�hú a organizačě č�innosti vě S1D;

(c) prúF bě�h a organizačě podporý dě� tí� sě spěčia� lní�mi ědúkač�ní�mi potr�ěbami, vč�ětně�  talěntovaný�čh a 
nadaný�čh;

(d) dodrz�ova�ní� bězpěč�nostní�čh praviděl;

(e) kontrola dokúměntačě.

Závěrečné ustanovení

Těnto S1kolní� vzdě� la�vačí� program S1D nabý�va�  platnosti a ú� č�innosti dně 1. kvě� tna 2021 a nahrazújě S1kolní�
vzdě� la�vačí� program zě dně 1. za� r� í� 2009.

Sčhva� lěno s�kolskoú radoú dně: 20. dúbna 2021

Vě Valdičí�čh dně 1. kvě� tna 2021

ředitel školy
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