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Identifikační údaje 

 
Název školního vzdělávacího programu: 

 

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání 

 
Motivační název: 

 

 Není etiketa jako etiketa 
  

 Předkladatel 

název školy: 
Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota č.p.275, 69662 Strážnice 

 

adresa školy: 

Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice 

 

jméno ředitelky:   

Mgr. Helena Handlová 

 

kontakty:   

telefon       -  725 975 940,  

e-mail        -  skola@tvarozna-lhota.cz 

      web           -  www.skolatvaroznalhota.cz  

      IČO           -  72 554 304 

      IZO           -  181 036 312   

      REDIZO   -  691 004 111 

 

koordinátor tvorby ŠVP: 

Mgr.Helena Handlová 

 

 Zřizovatel školy 

název: 

Obec Tvarožná Lhota 

 

adresa:    

Tvarožná Lhota 190 

69662 Strážnice 

 

kontakty:    

telefon - 518 337 726, 602 4567 34 

      e-mail -  starosta@tvarozna-lhota.cz 

      web -     http://www.tvarozna-lhota.cz 

 

 

 

Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém 

vzdělávání, školským zákonem č. 561/2004 Sb. a Školním vzdělávacím programem 

„POROZUMĚT-VĚDĚT-UMĚT-POUŽÍT, 1. 8. 2012“ 

mailto:skola@tvarozna-lhota.cz
mailto:starosta@tvarozna-lhota.cz
http://www.tvarozna-lhota.cz/
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Charakteristika, umístění, vybavení ŠD  

Školní družina, která má 1 oddělení, je součástí Základní školy, nachází se v bývalé školní 

tělocvičně. Podlahovou krytinou na oddech dětí slouží koberec, část podlahové krytiny je 

tvořena z PVC. Šatny jsou společné pro všechny děti ZŠ. Děti odkládají své věci na převlečení 

do ŠD do skříně ve ŠD. Družinové děti využívají k pohybovým aktivitám tělocvičnu, školní 

dvůr i školní zahradu. ŠD pro svou činnost využívá počítačovou učebnu s internetem. S dětmi 

jsou pořádány, dle počasí, vycházky do přírody (podhůří Bílých Karpat). Stravování dětí 

probíhá v  jídelně. Pitný režim děti dodržují z vlastních zdrojů. Materiální podmínky jsou na 

uspokojivé úrovni. Děti mají dostatek her, stavebnic, skládaček, nechybí ani stolní fotbal. Po 

technické stránce je družina vybavena následovně - barevná televize, DVD přehrávač, karaoke i 

CD rádio. 

 

Provoz ŠD 

Školní družina je otevřena denně od pondělí do pátku od 12.00 do 15 hod. Jedná se o přímou 

práci s dětmi. 

 

Hygiena a bezpečnost ve školní družině 

Žáky vyzvedává vychovatelka po obědě ve školní jídelně a odchází společně do školní družiny. 

Poté se žáci v družině převlékají do odpočinkového oblečení a pokračují v zaběhnutém režimu 

ŠD. Při odchodu ze ŠD v 15.00 hod. se žáci převléknou a následně odchází v doprovodu paní 

vychovatelky do šaten. V případě, že dítě odchází dříve než v 15.00 hod. do šaten, a následně 

z budovy školy, je doprovázeno p. vychovatelkou. Jestliže si dítě vyzvedne jeden z rodičů, 

odchází ze školní družiny dítě v jeho doprovodu do šaten. Bez řádné omluvenky (omluvenkový 

deníček) nebo převzetí jednoho z rodičů, dítě není ze školní družiny uvolněno. Může nastat 

případ, kdy p. vychovatelka po telefonické domluvě s rodiči (zapomenutí omluvenky doma) 

dítě přichystá k odchodu a vyčká, až si dítě rodiče vyzvednou. Při náhlé nevolnosti telefonicky 

vychovatelka zkontaktuje ihned rodiče a vyčká jejich příchodu. V žádném případě při 

nevolnosti nepouští dítě domů samo, ani v doprovodu jeho spolužáků. Na počátku školního 

roku jsou žáci poučeni o bezpečnosti a společenských normách v ZŠ, ŠD, ŠJ, na zahradě, při 

společných vycházkách a akcích. Poučení je zapsáno na počátku školního roku do třídní knihy 

ŠD. V případě úrazu jsou žáci opětovně poučeni o prevenci bezpečnosti. Dbají též na 

bezpečnost v silničním provozu a při příchodu a odchodu ze školy. Zranění nebo úraz v ŠD 

okamžitě hlásí vychovatelce pro ošetření či přivolání lékaře. Drobné úrazy jsou zaznamenány 

v knize úrazů, která je umístněná ve sborovně a sděleny rodičům buď písemně, nebo 

telefonicky. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost je telefonicky oznámena jednomu z rodičů.  

 

Personální podmínky  

Zájmové vzdělávání je řízeno pedagogickým pracovníkem. Základy práce s počítačem, 

komunikace pomocí internetu, tělovýchovná činnost, výtvarná činnost, rozvoj logického 

myšlení, základy ručních prací - toto jsou činnosti, které vychovatelka nejen ovládá, ale 

především předává dětem ve školní družině. 
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Charakteristika dětí  

Program ŠD je koncipován pro maximálně 25 dětí, které bydlí  všechny v obci Tvarožná Lhota. 

Vzděláváme děti ve věku od 6 – 11 let, tedy žáci 1. – 5. ročníku.  

 

Spolupráce s třídními učiteli 

Spolupráce s ředitelkou školy, třídními učiteli i nepedagogickými pracovníky je na dobré 

úrovni. Třídní učitelky a vychovatelka si předávají zkušenosti jak v oblasti pracovní, tak i co se 

týče chování a vzdělávání dětí. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty  

Naše škola je novým právním subjektem, proto se spolupráce teprve musí rozvinout. 

 

Přihlášky do ŠD 

ŠD je přístupna žákům od 1. – 5. ročníku, kteří podali písemnou přihlášku do ŠD do 7.9. Nutně 

se lze přihlásit nebo odhlásit i v průběhu školního roku dle naplněnosti družiny. Počet žáků 

v ŠD je omezen počtem a prostorem na žáka, stanovený vyhláškou a to 2 m čtverečné 

(vyhl. č. 87/92 Sb. o školních družinách a školních klubech). Podle zřizovací listiny ŠD je 

maximální počet dětí ve školní družině 25. Přednost je dána žákům nižších ročníků, dále se 

zohledňuje docházka (kolik dnů v týdnu bude žák navštěvovat ŠD, přednost má ten, kdo bude 

navštěvovat ŠD každý školní den před návštěvou jednou týdně), dále datum podání přihlášky 

do ŠD. ŠD plní kromě rekreační a vzdělávací funkce též svou sociální funkci – výchovnou, 

dozor do příchodu rodičů žáka ze zaměstnání. Odhlášení žáka ze ŠD podají rodiče písemně 

paní vychovatelce. O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje vychovatelka spolu s ředitelkou ZŠ, a to 

v krajním řešení při porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních 

žáků. Rodičům se sděluje písemnou formou. 

 

Poplatek za ŠD 

Poplatek za ŠD stanoví ředitelka školy zvláštní vyhláškou a vybírá jej hotovostně vychovatelka 

půlročně v září a v únoru. Celkovou měsíční částku předává pověřené pokladní ZŠ Mgr. 

Monice Kolaciové. Platba činí 50 Kč měsíčně. Žádosti o výjimku podávají rodiče písemně 

ředitelce ZŠ dle novelizace o zájmovém vzdělávání v ŠD a školních klubech. 

 

Podmínky pro žáky se specifickými 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 
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motivování a hodnocení žáků bude brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací 

potřeby.  V případě nutnosti spolupracujeme s odbornými pracovišti. Pro rozvoj talentovaných 

jedinců bude naše ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu. 

 

Ekonomické a personální podmínky 

Ekonomické: 

Spotřeba tepla a světla je hrazena zřizovatelem v rámci rozpočtu obce pro ZŠ, spotřební 

materiál na výrobky je hrazen z úplaty ŠD /nůžky, tužky, lepidla, pastelky, atd./, pro prezentaci 

školy a družiny je hrazen z neinvestičních nákladů. 

 

Personální: 

Vychovatelka ŠD má pedagogické vzdělání, které si dokončuje na Masarykově univerzitě 

v Brně, ale nemá aprobaci vychovatelky. Podporuje všeobecný rozvoj žáků ve všech složkách 

vývoje, na malotřídní škole velice úzce spolupracuje s učiteli a vede žáky ke vztahu k tradicím i 

ke své obci. 

 

Docházka do ŠD 

Docházka do ŠD je stanovena dobou, určenou rodiči na přihlášce do ŠD, případně je možné ji 

v průběhu roku písemně změnit. Žák svůj příchod a odchod ve družině hlásí paní vychovatelce. 

Bez svolení neopouští družinu. V daném čase odchodu opouští šatnu ZŠ sám nebo s rodiči. 

Nepřítomnost, nemoc nebo změnu odchodu ze ŠD hlásí rodiče písemně vychovatelce do 

sešitku pro ŠD. Nevyzvednutého žáka ve stanovené době ponechá vychovatelka v ŠD do 

příchodu rodičů nebo do 15,30 hodin. Rodiče uvedou v přihlášce do ŠD telefonický kontakt, na 

který je možno v případě nutnosti rodiče kontaktovat. 

Po ukončení vyučování převezme vychovatelka žáky po 4. vyučovací hodině v šatnách, 

odchází s nimi na obědy a následně do školní družiny. Žáci končící 5. vyučovací hodinou 

dochází do ŠD po obědě v doprovodu dozoru ve školní jídelně. 

 

Činnost ŠD 

Činnost družiny se řídí celoročním plánem, skladbou zaměstnání. Vliv na činnost je dána 

prostorem a počasím. ŠD slouží převážně k odpočinku a k rekreaci žáka po vyučování, vyžití 

v přírodě a na školní zahradě, k rozvíjení dovedností žáka a podle zájmu rodičů k přípravě na 

vyučování nebo k sebevzdělávání. Žáci se ve školní družině mají možnost podílet na přípravě 

vystoupení pro veřejnost a své výtvarné práce vystavují na nástěnce hlavní chodby. Žákům je 

umožněno využívat inventář ŠD. V případě úmyslného poškození jej však musí nahradit. 

Výrobky zhotovené v ŠD náleží žákům.  
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Formy vzdělávání 

Pravidelná činnost. 

Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového 

vzdělávání. 

- Estetická - výtvarná, hudební 

- Pracovně – technická 

- Sportovní a turistická 

- Veřejně – prospěšná 

- Přírodovědná 

- Relaxační cvičení  

 

Pitný režim 

Pitný režim v ŠD si žáci zajišťují sami z vlastních zdrojů. Na pitný režim p. vychovatelka dbá, 

hlavně v době malé odpolední svačinky, která bývá přibližně od 13.45 do 14 hod. 

 

Rozpis činností ve školní družině 

 

 

Vzdělávací a výchovné oblasti 

Člověk a jeho svět 

1. Místo, kde žijeme  

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy,  družiny, určení významných objektů, jejich 

návštěvy (knihovna, obecní úřad, orientace v prostoru a čase, odhadnout vzdálenost v čase, 

kopec, serpentina,  vrchol, úpatí), beseda o naši vesnici -historie.  

Domov: okruh rodiny a jejích členů, organizace života rodiny, zdravé prostředí v rodině, 

posílení vztahu k rodině, výroba dárků pro členy rodiny, spolupráce s rodinou, Den matek. 

Škola: vstup do školy, bezpečná cesta do školy, okolí školy, školní režim, vytvoření kladného 

vztahu ke škole, Den otevřených dveří ZŠ 

 12.00-12.20 12.20 – 13.15 13.15 – 13.45 13.40 – 14.00 14.00 – 14.50 14.50-15.00 

Pondělí 

 
oběd odpočinková 

vých. –vzděl. 

tělovýchovná 
svačinka zájmová 

převlékání 

odchod domů 

Úterý 

 
oběd odpočinková 

vých. –vzděl. 

tělovýchovná 
svačinka zájmová 

převlékání 

odchod domů 

Středa 

 
oběd odpočinková 

vých. –vzděl. 

tělovýchovná 
svačinka zájmová 

převlékání 

odchod domů 

Čtvrtek 

 
oběd odpočinková 

vých. –vzděl. 

tělovýchovná 
svačinka zájmová 

převlékání 

odchod domů 

Pátek 

 
oběd odpočinková 

vých. –vzděl. 

tělovýchovná 
svačinka zájmová 

převlékání 

odchod domů 
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Obec: důležitá místa v obci, OÚ, obchod, pošta, knihovna, spolupráce se spolkem myslivců, 

doprava, podíl na prezentaci vlastními pracemi žáků 

Naše vlast: besedy o státních svátcích a významných dnech republiky, pojem vlastenectví – 

národ, vysvětlení historie dle Starých pověstí českých, Praha – hlavní město a její památky, 

ostatní významná města a místa v ČR / dle krajů, chráněné památky a území CHKO /. 

Bezpečnost na cestě do školy, vycházkách, dopravní výchova (Kompetence činnostní 

a občanské).  

2. Lidé kolem nás  

Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, 

komunikace slovní i mimo slovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení 

prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s internetem-vyhledávání 

informací).(Kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální.) Soužití lidí – v rodině, 

v kolektivu třídy a družiny, v zaměstnání, na ulici, základní komunikace mezi lidmi, jiná 

kultura – etnika, přijmutí Romů do kolektivu v praxi. Chování mezi lidmi – pravidla slušného 

chování /umím pozdravit dospělé lidi, chovám se správně i ke spolužákům, principy 

demokracie / řekni mi svůj názor, budu naslouchat, mám problém – vyslyš mě/vlastnictví – 

soukromé / neber, co není tvé/, veřejné /máme společné hračky, nerozbíjej nebo se přiznej, 

společně budeme uklízet. 

Právo a spravedlnost – základní lidská práva a práva dětí, související povinnosti dle brožury 

Dětská práva „Vím, co smím“ 

3. Lidé a čas  

Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně 

a účelně svůj volný čas (základy pro využívání smysluplných volnočasových 

aktivit).(Kompetence k trávení volného času). Správný režim dne při docházce do školy, 

správné využití volného času /ne pouze TV a PC/ při sportu, pohybu, návštěva místní 

knihovny, rozdělení ročních období do zájmových aktivit /sběr hub a pouštění draka na 

podzim, sáňkování a bruslení v zimě, jarní hry dětí – probouzení přírody po zimě, letní aktivity 

– výlety, jízda na kole, sběr léčivých bylin/ 

4. Rozmanitosti přírody  

Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné 

výtvarné zpracování, ekologická výchova – ochrana přírody (kompetence k učení). Tématické 

vycházky do okolí školy a blízkých lesů, práce s přírodním materiálem, výchova k ekologii, 

podílení se na sběru starého papíru a beseda o důležitosti třídění odpadů, poučné besedy 

o přírodě v jiných pásmech Země, beseda o zvěři v našem okolí. 

5.  Člověk a jeho zdraví  

Poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena 

a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto 

téma, v rámci prevence plavání, nové pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, základy 

relaxačního cvičení, dodržování pitného režimu.(Kompetence komunikativní, sociální 

a interpersonální, občanské). V návaznosti na učivo rozvíjet zkušenosti s ošetřením nemocného 

nebo zraněného, naučit používat potřebná telefonní čísla a učit jak zavolat pomoc. Podíl na 

preventivním protidrogovém programu školy a prevenci šikany (vypracování pracovních listů) 
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Informační a komunikační technologie  

1. Základy práce s počítačem  

Využití základních funkcí, dodržení základních pravidel bezpečné práce s hardwarem 

i softwarem, ochrana dat před poškozením, ztrátou, zneužitím. 

 

2. Vyhledávání informací a komunikace  

Komunikace s internetem. 

 

3. Zpracování a využití informací  

Práce s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru) Informační gramotnost již 

u dětí od 6 let.  

 

Umění a kultura  

1. Výtvarná výchova  

Vytvářet a zafixovat u dětí v průběhu několikaleté docházky do ŠD kulturu chování, stolování, 

oblékání, cestování.  Osvojení estetiky- krásna, vnímání světa a okolí tvořivě, citlivě. Umění 

se vyjádřit neverbálně pomocí linie, tvaru, barvy, gesta, mimiky.  

Umění se vyjádřit jazykem-dramatická výchova, obohacení emocionálního života.(kompetence 

komunikativní.) 

Použití nekonvenčních výtvarných technik, nácvik kulturního pásma, dramatizace různých 

situací, divadla.  

 

Cíle školní družiny 

Cíle vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy § 2, odst.2  Školského zákona, navazují na 

cíle, stanovené školním ŠVP vlastní ZŠ 

1. Probouzet v žákovi kladný přístup ke škole v ke vzdělání, naučit jej rozlišovat čas práce a 

čas odpočinku a relaxace. Rozvíjet jeho osobní přístup k získávání nových vědomostí pro jeho 

osobní všeobecný rozhled - umožnit osvojení si strategie učení a motivovat pro celoživotní 

učení, podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů, pomáhat 

rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi. 

2. Výrazně motivovat nabízené zájmové činnosti a rozvíjet praktické dovednosti v zájmových 

činnostech, naučit vztahu k vlastnoručně vytvořenému výkresu, výrobku či naučené písni, 

využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací, naučit uvědomění 

si vlastní práce a citu k vytvořené věci, zhodnotit svou činnost a uvědomit si sebe, svůj čas na 

práci a odpočinek, své chování a své postoje /psychohygiena/ 

3. Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům 

 oslovování a zdravení, žádost o pomoc ve škole nebo při práci, nevyvolávat konfliktní 

situace 

 pomoc staršího mladšímu při činnostech 

 samostatné řešení problému, vytvoření postoje k problému 

 rozvíjet kamarádství, rozpoznání lidí ve třídě, skupině, družině 

 vést ke komunikaci 
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 rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

 vést k toleranci ke spolužákům jiné kultury, bez předsudků o společenských vrstvách a 

majetku 

4. Naučit žáka správnému chování k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým 

 oslovování a zdravení a poznat rozdíl od zdravení známých a dětí, žádost o pomoc ve 

škole při doučování, nezvládání učiva nemoci, zdravení a pomoc starším občanům 

v obci – setkávání se při vycházkách, výstavách, vystoupení, divadla místních 

ochotníků apod. 

 oslovování a etika při jednání s příchozími do školy zajištění formou besed 

 rozpoznání špatného člověka, předcházení a prevence před vlastním ohrožením, využití 

preventivního protidrogového programu a šikany formou socializačních her a Kruhu 

pravdy a pohody 

 vést k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a hodnotám 

 vytvářet potřebu projevu pozitivních citů, rozvíjet vnímavost a citové vztahy k lidem 

 

5. Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě 

 učit žáky aktivně chránit zdraví a být za ně zodpovědný 

 účastnit se školního programu v oblasti environmentální výchovy 

 vysvětlovat neznalé či nepochopené pojmy /ekologie apod./ 

 využívat akcí preventivního programu proti šikaně a protidrogového programu 

 využívat vycházek a výletu do okolí k monitoringu skládek, hledání zdravého prostředí 

pro živočichy a rostliny 

 

Klíčové kompetence 

Dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které děti získávají 

v průběhu několikaleté docházky do školní družiny. Budou se prolínat všemi činnostmi 

zájmového vzdělávání.  

k učení – žák pochopí nutnost přípravy na vyučování, aktivně se účastní didaktických her a 

výukových programů na PC, v rámci sebevzdělávání samostatně čte a třídí informace, používá 

encyklopedie, Internet a zdokonaluje se v problémových předmětech. Učí se s chutí, práci 

dokončí, klade si otázky, hledá na ně odpověď, získané vědomosti dává do souvislostí, 

uplatňuje v praktických situacích a dalším učení.  

komunikativní – žák je schopen vyjádřit své myšlenky, poznatky, názory v souvislém ústním 

projevu, naslouchá ostatním spolužákům a pedagogům a zapojuje se do diskuze /Kruh pravdy a 

pohody/, sociální a personální. Ovládá řeč, vyjadřuje sdělení, myšlenky, otázky, odpovědi 

vhodně formulovanými větami, kultivovaně komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými.  

občanské – respektuje přesvědčení druhých lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, chápe 

základní principy zákonů a společenských norem, je si vědom svých práv a povinnosti 

/seznámení s řádem ZŠ a ŠD, Úmluvou dětských práv spojenou s povinnostmi/, chrání a 

oceňuje a podílí se na kulturním a historickém dědictví a aktivně se zapojuje do kulturního 

života /besedy o státních svátcích, významných dnech, Den otevřených dveří ZŠ, vánoční 

vystoupení, vstup prvňáků do ZŠ a odchod žáků 5. ročníku/, chápe základní ekologické 

souvislosti a environmentální problémy /Den Země, třídění druhotných surovin/. Učí 

se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů, odpovědně přistupuje 



 10 

k úkolům a povinnostem, uvědomuje si práva svá i druhých, chová se odpovědně s ohledem 

na zdravé a bezpečné prostředí (přírodní i společenské), dbá na své osobní zdraví i druhých.  

pracovní – používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, pracuje kvalitně 

s výhledem nejen na funkčnost i citový výsledek výrobku, využívá svých získaných zkušeností 

v zájmu vlastního rozvoje a přípravy na povolání /pracovně-technická činnost /, v oblasti 

využití počítačové techniky se zapojuje do přípravy na vyučování formou opakování nabytých 

vědomostí využitím školních výukových programů, umí zadat jednoduché vyhledávání na 

Internetu /od 2. roč./  Dodržuje ochranu a bezpečnost při pracovních činnostech. Po vlastní 

pracovní činnosti si dokáže uklidit své místo. 

kompetence k řešení problémů- všímá si dění okolo, snaží se řešit situace, při jejich řešení 

užívá logické, matematické, empirické postupy, chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede 

k cíli. Započaté činnosti dokončuje.  

sociální - samostatně rozhoduje o svých činnostech, uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese 

důsledky, projevuje ohleduplnost, citlivost, rozpozná nevhodné chování, nespravedlnost, 

agresivitu, šikanu, spolupracuje ve skupině, dokáže se prosadit i podřídit-přijmout kompromis, 

respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. podílí se na utváření příjemné atmosféry 

ve skupině, přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne 

pomoc nebo o ni požádá /Kruh pravdy a pohody, socializační hry, besedy/. 

kompetence k trávení volného času- orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného 

času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných 

skupinách i individuálních činnostech, dokáže odmítnout nevhodnou nabídku volného času.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projednáno pedagogickou radou dne 13. 11. 2013 

Schváleno školskou radou dne  9.12. 2013 

Zapsán pod čj.: ZŠTL-433/13 


