
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠD PŘI ZŠ PROTIVÍN 
 

1. Identifikace zařízení 
 Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního 
vzdělávacího programu Tvořivá škola. 
 

2. Charakteristika zařízení   
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně, v případě zájmu i žákům 
druhého stupně. ŠD je součástí ZŠ a nachází se v přízemí pavilonu školy. Má celkem 4 oddělení. 
Každé bývá naplněno do počtu 30 dětí. Stravování je zajištěno ve školní jídelně, která se nachází 
ve stejné budově. ŠD organizuje pravidelnou činnost v odděleních a zájmových útvarech 
(pohybové hry, zdravotnický kroužek, robotické lego), pořádá příležitostné akce a v průběhu dne 
nabízí spontánní aktivity. Družina je zaměřena na odpočinek a relaxaci žáků. 
 

3. Konkrétní cíle 
 hlavním cílem výchovně vzdělávací práce školní družiny je vézt žáky ke smysluplnému využívání 

volného času a vybavovat je dostatkem námětů pro zájmovou činnost 
 regenerace sil dětí po vyučování 
 rozvoj již získaných kompetencí a získávání nových (přiměřených věku) 
 osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, utvoření vztahů k ostatním 

lidem a k přírodě 
 rozvíjet u dětí prostřednictvím hry tvořivost a fantazii 
 získat všeobecný přehled (v návaznosti na učivo 1. stupně) 
 rozvíjet osobnost člověka 
 rozvoj sociální: předcházení šikany, rozvoj osobnosti odolné vůči negativním vlivům (umět říci 

„NE“ na nevhodné aktivity), vést žáky k odstraňování nedostatků v chování 
 upevňovat zdraví a tělesnou zdatnost dětí (zdravý způsob života, prevence rizik ohrožení 

zdraví) 
 připomínat významná výročí, nejzákladnější poznatky z historie města 
 podněcovat k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností, vést žáky k 

všestranné komunikaci, posilovat komunikativní dovednosti 
 motivovat děti nabízením zájmové činnosti, rozvíjet praktické dovednosti 
 vést děti k citlivému vnímání přírody a prostředí 
Navazujeme na výchovnou a vzdělávací strategii školy, které směřují k naplňování klíčových 
kompetencí, a specifickými prostředky volného času se snažíme tyto kompetence posilovat a 
rozvíjet. 
         

4. Klíčové kompetence 
Klíčové kompetence představují souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot 
důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti. Školní vzdělávací program 
školy stanovuje kompetence pro školní výuku. Při výchovné práci prostřednictvím volnočasových 
aktivit v družině na ně v principech navazujeme, posilujeme je, rozvíjíme a rozšiřujeme o 
kompetence k trávení volného času. 
Kompetence k učení: 
 poznává smysl a cíl učení, umí posoudit vlastní pokrok 
 žák pomocí vychovatele zkouší, které způsoby učení mu vyhovují 
 aktivně spolupracuje při činnosti 
 nebojí se zeptat, požádat o vysvětlení 
 vyhledává podporu, radu 
 uvede příklady, jak dovednosti použít v konkrétním životě 
 pomocí vychovatelky stanoví kritéria, za jakých bude práce úspěšná 
 kriticky hodnotí   
Kompetence k řešení problémů:  
 rozlišuje správná a chybná řešení 



 hledá nová řešení 
 snaží se řešit sám nebo ve spolupráci krizové situace, chápe, že vyhýbání se řešení nevede k 

cíli, započaté činnosti dokončuje 
 všímá si dění okolo sebe 
Kompetence komunikativní: 
 naslouchá druhým 
 souvislými větami formuluje své myšlenky, otázky a odpovědi 
 vyjadřuje své pocity řečí, mimikou, gestem 
 rozvíjí slovní zásobu 
Kompetence sociální a personální: 
 je odpovědný za své chování 
 podílí se na utváření příjemné atmosféry při hře ve skupině 
 přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o 

ni požádá 
 respektuje zájmy jiných 
Kompetence činnostní a občanské: 
 uvědomuje si svá práva a povinnosti 
 chová se odpovědně k sobě i druhým 
 dbá o své zdraví a bezpečí 
 odhaduje rizika svého jednání 
 vnímá krásy přírody a cíleně o ně pečuje 
 aktivně se zapojuje do veřejně prospěšných a charitativních aktivit 
Kompetence pracovní a trávení volného času: 
 orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času 
 umí si vybrat zájmové činnosti 
 rozvíjí své zájmy, záliby a nadání v organizovaných skupinách i individuálních činnostech 
 dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času 
 používá bezpečné materiály, nástroje a vybavení 
 dodržuje vymezená pravidla, zásady bezpečnosti při hře 
Kompetence digitální: 
 vychovatel pomáhá žákům orientovat se v digitálním prostředí a vede k bezpečnému využívání 

digitálních technologií ve volném čase 
Osvojování kompetencí je dlouhodobý proces rozvoje osobnosti, představovaný souhrnem 
vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které dítě získává v průběhu několikaleté docházky 
do školní družiny. Prolíná se všemi činnostmi zájmového vzdělávání dítěte. 
 

5. Formy vzdělávání 
a) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost zahrnuje pravidelnou činnost přihlášených 

účastníků dle programu ŠVP ŠD, každodenní činnost v odděleních ŠD a zájmové útvary při ŠD  
b) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost v prostorách ŠD i 

mimo ně, zahrnuje všechny mimořádné akce 
c) osvětová činnost-poskytování informací v oblasti prevence sociálně patologických jevů 
d) individuální práce – vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí, práce s talentovanými 

jedinci, řešení tématických úkolů, práce s integrovanými jedinci- pomoc, podpora, povzbuzení 
e) nabídka spontánních činností-spontánní aktivita je praktikována za dozoru vychovatelky 

tak, aby se dítě mohlo samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti, je provozována 
zejména v ranní družině a odpolední klidové činnosti či pobytu venku 

f) příprava na vyučování - nespočívá jen ve vypracování domácích úkolů, ale zahrnuje 
didaktické hry a tématické vycházky 

ŠD umožňuje žákovi odpočinek-pasivní, aktivní. Základním prostředkem je HRA, založena na 
vytváření zážitků účastníků, které obohacují sebepoznání, rozšiřují vědomosti a dovednosti, 
navozují kladné emoce. 
 
 



6. Materiální podmínky 
Ke své činnosti využívá prostory jednotlivých oddělením s vybavením místností (hry, hračky, 
stavebnice, počítače, stolní fotbálek, nový barevný nábytek, atd.) a prostorem pro seberealizaci a 
relaxaci (herna). Materiální vybavení školní družiny je na dobré úrovni a průběžně dochází k jeho 
postupné obnově. 
 

7. Personální podmínky 
Zájmové vzdělávání ve školní družině zajišťují 4 kvalifikované vychovatelky se specializací na sport 
a logopedickou péči. Jejich odborné zaměření je průběžně prohlubováno v akreditovaných kurzech 
a samostudiem. Společnou snahou všech je vytvářet příjemné klima, ve kterém se snaží vybranými 
aktivitami vzbuzovat u dětí zájem o činnost, podporovat jejich sebevědomí a rozvíjet pozitivní 
stránky osobnosti. 
 

8. Ekonomické podmínky 
Za ŠD se vybírá poplatek 100,- Kč měsíčně, který je používán na různé pracovní pomůcky, 
materiál, hračky, občerstvení dětí (Den dětí). Tato částka je vybírána jednorázově za půl roku v 
termínech k tomu určených na účet školy. Za polední ŠD se vybírá 30,-Kč měsíčně. 
 

9. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví 
podmínky pro hygienické a bezpečné působení 
 vhodná struktura činnosti a skladba zaměstnání  
 stravovací návyky, pitný režim z vlastních zdrojů 
 zdravé prostředí – podle platných norem 
 bezpečné pomůcky 
 ochrana před úrazy a eliminace nebezpečných situací - vychovatelka eliminuje možné úrazy 

proškolením na začátku roku a opakováním během školního roku, svým pedagogickým 
působením neustále nabádá k dodržování bezpečnosti, děti má neustále v zorném poli 

 označení nebezpečných předmětů - vychovatelka seznámí žáky s provozními řády využívaných 
prostor -škola, ŠJ, ŠD, hřiště, tělocvična, Hrádek, dopravní hřiště 

 bezpečnost silničního provozu – mimo budovy ZŠ a ŠD zodpovídá vychovatelka za 25 dětí    
 dostupnost prostředků první pomoci - ŠD je vybavena dostupně umístěnou lékárničkou PP 
psycho-sociální podmínky 
 pohoda prostředí a příznivé sociální klima 
 respektování potřeb jedince 
 věková přiměřenost a motivující hodnocení 
 ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy 
 spoluúčast na životě zařízení 
 časná informovanost 
 

10. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu u ukončení vzdělávání   
Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ. Za mimořádných okolností, pokud to 
kapacita dovolí, může být přijat i žák 2. stupně ZŠ. Dítě je přijímáno na základě písemné přihlášky 
– zápisního lístku. Do ŠD je dítě přihlašováno vždy jen na jeden rok. Docházka pro přihlášené žáky 
je povinná. Doklad o ukončení školního roku se nevydává. 
 

11. Podmínky pro zájmové vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami 

V našem zařízení jsme připraveni vyhledávat žáky se speciálně vzdělávacími potřebami a adekvátně 
s nimi pracovat. Vytváříme podmínky pro rozvoj mimořádně nadaných žáků a nabízíme vhodné 
zájmové vzdělávací aktivity. 
 
 
 
 



12.       Obsah zájmového vzdělávání 
Navazuje na ŠVP a vychází z něj. Vzdělávací oblasti jsou: 
Člověk a jeho svět: (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a čas, Rozmanitosti přírody, Člověk a 
jeho zdraví) 
Jazyk a jazyková komunikace 
Matematika a její aplikace 
Informační a komunikační technologie 
Člověk a společnost 
Člověk a příroda 
Umění a kultura 
Člověk a zdraví 
Člověk a svět práce 
 

Průřezová témata základního vzdělávání: 
Osobnostní a sociální výchova 
Výchova demokratického občana 
Výchova k myšlení evropských a globálních souvislostech 
Multikulturní výchova 
Mediální výchova 
 

Stanovení obsahu a časového plánu v příležitostné činnosti ve školní družině 
září - přivítání prvňáčků ve ŠD 
listopad – turnaj v pexesu  
PROSINEC - výtvarná soutěž „MIKULÁŠ A ČERT“   
leden - turnaj „DÁMA“   
únor - ,,MASKA“ soutěž   
březen  - výtvarná soutěž „VELIKONOCE“  turnaj v pexesu 
duben – školní projekt 
květen  - výtvarná soutěž „MOJE MAMINKA“  
Oslavy: DEN DĚTÍ 
           KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 
 
 

Stanovení cílů a obsahu časového plánu v příležitostní činnosti školní družiny     
             
Téma: podzimní období 
Tématické okruhy: začátek školního roku, škola, třída, ŠD, ŠJ-stolování, pravidla slušného chování, 
úcta k dospělým, příroda na podzim, estetika 
Polookruhy: 
Škola: Poznej a orientuj se ve škole, okolí družiny, dopravní situace 
Stolování: hygiena rukou, pravidla stolování, zdravá strava 
Estetika: barvy podzimu, výtvarné a pracovní techniky, práce s přírodninami 
Čas: 60 hodin 
Věk: věkové přizpůsobení v rozmezí 1. - 5. třídy ZŠ 
Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, materiály BESIPU, výtvarné potřeby 
Cíle: rozšiřování slovní zásoby a vědomostních obzorů 
       vyjasnění vztahu dítě – dospělý 
       eliminace nebezpečí na silnici 
       osvojení si metod práce s informacemi 
       rozvoj estetického cítění 
       získávání nových poznatků použitelných v dalším životě 
Obsah: žáci se naučí orientovat v mezilidských vztazích 
Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorná stimulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné 
techniky, hudba, zpěv 



Formy: skupinové práce (děti – vychovatel), individuální práce (dítě – vychovatel) 
Výstup: 
Dítě:pojmenovává dění kolem sebe 
      účelně využívá volný čas 
      citlivě vnímá okolní skutečnosti 
      dokáže vyhledávat informace 
      odpovědně plní svěřené úkoly 
      dává věci do souvislostí 
      dokáže diskutovat 
 
Rozvíjíme tyto klíčové kompetence: 
komunikativní - dítě vyjadřuje pocity, umí komunikovat, zpracovává a reprodukuje jednoduché texty, 
formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, účastní se diskuzí, nebojí se vyjádřit vlastní názor 
sociální a personální: využívá zkušenosti jiných lidí, přijímá hodnocení svých výsledků, pečuje o své 
fyzické a duševní zdraví, uznává autoritu, umí pracovat v kolektivu, přijímá radu a kritiku 
kompetence k učení: poznává smysl a cíl učení, podílí se na plánování, řízení a organizaci vlastního 
učení, vyhledává potřebné informace, stanovuje si cíle a priority 
pracovní: dítě se připravuje na budoucnost v oblasti vzdělávání a zručnosti 
 
Průřezová témata: 
Osobnostní a sociální výchova 
Enviromentální výchova 
 
TÉMA: zimní období 
Tématické okruhy: zimní sporty, příroda, zdraví, tradice a zvyky, literatura, estetika - zručnost, 
enviromentální výchova, obec 
Polookruhy: 
Příroda: pozorování, přezimující ptactvo 
Zdraví: otužování, zdravá strava, skladba jídelníčku, ovoce, hygiena stolování, první pomoc 
Tradice a zvyky: Mikuláš, Advent, Vánoce, Tři králové, Masopust - zpěv a poslech koled 
Literatura: četba na pokračování 
Obec: budovy ve městě 
Estetika: zimní sporty, výtvarné a pracovní techniky 
Čas: rozsah 55 hodin 
Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. - 5. třídy ZŠ 
Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, pohledy, mapy, výtvarné potřeby, pracovní materiál, masky 
Cíle: osvojení si metod práce s informacemi 
        rozvoj estetického cítění 
        získávání nových poznatků použitelných v dalším životě 
        rozšiřování dovedností a znalostí  
        využívání praktických zkušeností 
        účelné trávení volného času 
        rozvoj pohybu, uvolnění, relaxace 
        rozvoj individuálních schopností 
Obsah: žáci se naučí orientovat se v prostředí, chránit své zdraví, rozumět svému tělu 
Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace situací, hry, soutěže, kresby, výtvarné 
techniky, hudba, zpěv 
Formy: skupinové a individuální práce 
Výstup: 
Dítě: samostatně zkouší vlastní postupy, nápady, metody 
        prokazuje základy tvořivé dovednosti - je tvořivý, nápaditý, originální 
        uplatňuje představivost, fantazii a výtvarné myšlení ve vlastním výtvarném projevu 
        vyjadřuje své dojmy a prožitky 
        účelně využívá volný čas 



 
Rozvíjíme tyto klíčové kompetence: 
komunikativní    
sociální a personální 
pracovní 
kompetence k naplnění volného času: vybírá přiměřené aktivity ke kompenzaci stresu, rozvíjí 
schopnost využití volného času, vytváří návyky pro udržení zdravého životního stylu 
 
TÉMA: jarní období 
Tématické okruhy: sport, příroda, domov - rodina, komunikace, zájmy, literatura, pracovně – technické 
činnosti, opakování zásad stolování, obec, Velikonoce - tradice, zvyky 
Polookruhy: 
Příroda: pozorování, krása jarní přírody, jarní květiny a stromy, mláďata, hnízdění ptáků, přírodovědné 
procházky 
Komunikace: verbální, neverbální, porozumění, chápání druhých, empatie 
Literatura: dětská poezie a próza, ilustrace, ilustrátoři 
Domov: rodiče, sourozenci, prarodiče, úcta ke stáří, bydlení 
Obec: známé osobnosti Protivína a okolí, pamětní místa, historické zajímavosti 
Čas: rozsah 65 hodin 
Věk: věkové přizpůsobení žákům v rozmezí 1. - 5. třídy ZŠ 
Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, mapy, výtvarné potřeby, pracovní materiál 
Cíle:osvojení si metod práce s informacemi 
      rozvoj estetického cítění 
      získávání nových poznatků použitelných v životě 
      rozšiřování  znalostí a dovedností 
      využívání pracovních zkušeností 
      účelné trávení volného času 
      rozvoj individuálních schopností 
      rozvoj slovní zásoby 
Obsah: žáci se naučí verbální a neverbální komunikaci, poznávat a chránit přírodu, sžívat se s ní  
Metody práce: vysvětlování, komunikace, názorné simulace, hry, soutěže, kresby, výtvarné techniky, 
hudba, zpěv 
Formy: skupinová a individuální práce 
Výstup: 
Dítě: řeší úkoly, při kterých využívá znalostí z více předmětů 
        vnímá citlivě okolní skutečnosti, dává věci do souvislosti 
        využívá prakticky ve vlastní tvořivé činnosti základní poznatky o výtvarných výrazových  
prostředcích 
        vnímá estetické cítění 
        chápe, že hra přináší radost 
        dokáže vyhledávat informace 
 
Rozvíjíme tyto klíčové kompetence: 
Komunikativní - vyjadřuje se a vystupuje v souladu se zásadami kultury projevu a chování, naslouchá 
promluvám druhých 
sociální a personální - dítě spolupracuje, zvládá mezilidské vztahy, vytváří si pozitivní představu o sobě 
samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samotný rozvoj 
pracovní - přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska kvality, funkčnosti a hospodárnosti 
a společenského významu, ale i z hlediska ochrany zdraví a zdraví druhých, ochrany životního prostředí 
i ochrany kulturních a společenských hodnot 
k učení - dokáže zhodnotit své výsledky 
k naplnění volného času - rozvíjí nadání, vede k seberealizaci, zvyšuje zdravé sebevědomí, rozvíjí 
odbornost, organizuje a řídí volný čas, umí říci ,,NE“ na nevhodné aktivity 
 



TÉMA: letní období 
Tématické okruhy: sport, příroda, zájmy, literatura, hudba, barvy, prázdniny 
Polookruhy: 
Příroda: pozorování, květiny, přírodovědné vycházky, 
Literatura: práce s encyklopedií, četba na pokračování 
Barvy: barvocit, letní odstíny, tématické výtvarné a rukodělné práce 
Prázdniny: táborové písně, orientace v přírodě a terénu, první pomoc, zdraví 
 
Čas: rozsah 15 hodin 
Věk: věkově  přizpůsobený v rozmezí 1. - 5. třídy ZŠ 
Pomůcky: knihy, časopisy, encyklopedie, výtvarné potřeby, pracovní materiál 
Cíle:  rozvoj slovní zásoby 
        osvojení si metod práce s informacemi 
        rozvoj estetického cítění 
        účelné trávení volného času 
        využívání praktických zkušeností         
Výstup: 
Dítě: účastní se diskuzí ke konkrétnímu tématu 
        vyhledává potřebné informace 
        prakticky zvládá nové tvůrčí postupy 
        pojmenovává dění kolem sebe 
        účelně využívá volný čas 
        pracuje v souvislostech 
 
Rozvíjíme tyto klíčové kompetence: 
komunikativní-vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně, využívá informace a získané komunikativní 
dovednosti 
sociální a personální – ovládá svoje chování a jednání 
pracovní – dítě se připravuje na budoucnost v oblasti zájmu, zručnosti a dovednosti, přijímá a 
odpovědně plní svěřené úkoly, podněcuje týmovou práci a vlastní návrhy 
k učení – kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich 
kompetence k naplnění volného času – rozvíjí zájmy a záliby, vyhledává a třídí informace vedoucí k 
výběru vhodných aktivit dle osobních dispozic  
 
 
 

Zájmová činnost v pravidelné činnosti ve školní družině 

ranní družina – doba před začátkem vyučování, která zahrnuje organizovanou činnost (rozcvička, 
klidové hry) a spontánní činnost(  stavebnice, stolní a deskové hry, vybarvování, individuální hry, 
puzzle) 
hygiena a kultura stolování – doba ve školní jídelně 
odpočinková a rekreační činnost – spontánní činnost v herně nebo na hřišti vedoucí k relaxaci a 
odreagování po školní výuce 
příprava na vyučování – didaktické hry, matematické a vědomostní soutěže, kvízy, hlasité čtení, 
prohlubování školních znalostí 
pravidelné bloky – BESIP, pravidla slušného chování, kultura, sport, zvyky, tradice, obyčeje, literatura 
(dětské knihy, ilustrátoři , autoři , četba na pokračování) ,hudba, zpěv, rytmické hry 
 
Pravidla pro evaluaci ve školní družině 
- hodnocení dětí – chválíme, oceňujeme a vyhodnocujeme 
- výstavky formou nástěnek na chodbách 
- založení  portfolia , které si žáci odnáší domů 
- rozhovory s rodiči 
- konzultace s vyučujícími ,výchovným poradcem a speciálním pedagogem 



Vnitřní evaluační procesy: 
individuální – každá vychovatelka si průběžně hodnotí vlastní práci ,hledá nové metody  
týmové – provádí kolektiv vychovatelek 1 krát měsíčně  
vedení školy – výchovnou práci hodnotí vedení školy           
 
 
Pohybové hry (1. třídy) 
 
Výchovně vzdělávací cíl: 
 podporovat soutěživost dětí 
 seznámit žáky s pravidly her 
 rozvíjet pohybové schopnosti 
 rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play 
 přispívat všestranně k tělesnému a k duševnímu osvěžení dětí 
 
Obsah činnosti: 
 hygiena, bezpečnost sportu 
 gymnastika-kotoul vpřed, vzad 
 atletika-běh, skok daleký, hod 
 pohybové hry a netradiční pohybové činnosti 
 sportovní hry - fotbal, vybíjená 
 
Očekávané výstupy: 
 zná základní způsoby házení a chytání míče 
 žák ví, že pohyb je vhodný pro zdraví 
 umí reagovat na základní pokyny, signály 
 umí kotoul vzad, vpřed 
 zvládá zákl. techniky běhu a skoku do dálky 
 pozná,že hra přináší radost a příjemné zážitky 
 
 
 
Logopedie  (1. - 3. třída) 
Výchovně vzdělávací cíl: 
 rozvíjet a stimulovat komunikační schopnosti a vyjadřovací obratnost dětí 
 redukovat nesprávnou a vadnou artikulaci (ve spolupráci s klinickými logopedy) 
 rozvíjet obratnost mluvidel, správné dýchání 
 stimulovat rozvoj fonem. sluchu 
 podporovat rozvoj smyslového vnímání, obratnosti a koordinaci pohybů 
 rozvíjet jemnou motoriku ruky a dovednosti nutné k psaní 
 obohacovat pasivní a aktivní slovní zásobu 
 zdokonalovat a doplňovat větnou stavbu a gramatickou strukturu jazyka 
 fixovat a automatizovat správnou výslovnost dětí 
 korigovat dosah na kognitivní procesy, sociální zapojení a školní úspěšnost 
 
Obsah činnosti: 
 edukační a reedukační postupy a cvičení 
 dechová a artikulační cvičení 
 rytmické a pohybové koordinační cvičení a hry 
 cvičení pro rozvoj smyslového vnímání 
 
Očekávané výstupy: 
 dítě bude schopné komunikace odpovídající jeho věku s odstraněním patologie či nesprávné 

výslovnosti 



 mluvený projev bude kultivovaný nejen po stránce obsahové a výslovnosti, ale i s plným využitím 
dalších zvukových prostředků jazyka – melodie, tempa, přízvuků a pauz 

 dítě umí komunikovat samostatně, bez zábran 
 je schopné srozumitelně formulovat svoje myšlenky 
 
 
Metody práce: 
 vysvětlování s názorem a s instruktáží u logopedického zrcadla 
 nápodoba dle vzoru 
 dialog, řešení problému, popis 
 hra 
 spolupráce s rodinou, klinickými logopedy a třídní učitelkou 
 
Klíčové kompetence: 
 vytváří si pozitivní vztah k mluvení a rodnému jazyku 
 dítě získalo kompetence k učení 
 zvyšuje zdravé sebevědomí 
 využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití 

a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 

Tematické celky v programu ŠD, nebo jejich části se mohou cyklicky opakovat. Po zhodnocení činnosti 
ŠD mohou vychovatelky tematické celky pozměnit, doplnit novými aktivitami. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

    

 
        

                        

 

 

 

  

     

         

    

 

             

 

   

 

 


