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Školní vzdělávací program (ŠVP) s motivačním názvem „ Hrou do života“ vznikl rozpracováním 

RVP ZV –SVV a  RVP ZŠ speciální do konkrétních podmínek školy.  
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní družina je součástí Střední školy, Základní školy a Mateřské školy Lipník nad Bečvou, Osecká 

301. Činnost ŠD je určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ. K pravidelné denní docházce mohou 

být přijati i žáci druhého stupně ZŠ, pokud jsou žáky dojíždějícími, kapacita je 40 žáků. Činností ŠD 

se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků 

zařazených do školní družiny stanovený pro oddělení.   

Školní družina: 

 je důležitý výchovný partner rodiny a školy 

 plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické nadání dětí 

 má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů 

 usiluje o vytváření zdravé osobnosti dítěte 

 přispívá k utváření dobrých mezilidských vztahů ve třídě i mimo ni 

 prohlubuje empatii, schopnost aktivního naslouchání a spravedlivého posuzování 

Co nabízí naše školní družina : 

 zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku      

a relaxací, výchovou, hrou, učením a individuální prací 

 u žáků podporuje citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je 

k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého 

 činnost zaměřuje na ochranu životního prostředí. 

 

V současné době jsou ve škole zřízena tři oddělení ŠD, ve kterých pracují tři vychovatelky a tři 

asistentky pedagoga. Dvě oddělení ŠD se nachází v přízemí budovy školy, jedno oddělení – určené 

přednostně žákům ZŠ speciální je umístěno ve druhém patře v prostorách třídy ZŠ speciální.   

 

Školní družina nabízí žákům smysluplné využití volného času před začátkem vyučování i po jeho 

ukončení. Její činnost poskytuje relaxační, odpočinkové a pohybové aktivity, rozvíjí zájmy a nadání 

dětí, prohlubuje a rozšiřuje vědomosti žáků a podílí se také na přípravě na vyučování. Vede žáky 

k samostatnosti, pečlivosti, pěstování návyků sebeobsluhy, klade důraz na zásady společenského 

chování a vystupování v kolektivu.  


