
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUM, OKRES PŘÍBRAM 

Chlum 16, 262 93 Nalžovice 

telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  

ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní rok:   2012/2013 

 

Zpracovala:   Jana Dejmková 

Datum zpracování:  26. 8. 2013 

Místo zpracování:  Chlum 

 

Výchozí materiály:  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, §10 

Vyhláška č. 15/2005 Sb., v platném znění, §7 

 

Projednala pedagogická rada:  dne 26. 8. 2013 

Projednala školská rada:   dne 18. 9. 2013 
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   1. Charakteristika 

   Školní družina ve školním roce 2012/2013 pracovala pod vedením vychovatelky Jany 

Dejmkové.  

   Kapacita školní družiny, tj. 30, byla naplněna dětmi z 1. - 5. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

A MATEŘSKÉ ŠKOLY CHLUM, OKRES PŘÍBRAM.  

   Provozní doba družiny byla denně od 6,30 do 7,30 hodin a odpolední provoz od 11,30 do 

16,30 hodin. 

   Poplatek za školní družinu činil 200,- Kč za pololetí a byl použit na nákup nových her, 

hraček, výtvarných pomůcek, sportovních potřeb a hraček na školní zahradu. 

   Začátkem školního roku byla družina díky probíhající přestavbě přestěhována do třídy 

mateřské školy, kde pro naši činnost byly prostory vyhovující.  

   2. Výchovná a vzdělávací činnost 

   Družina v daném školním roce pracovala dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a dle 

vypracovaného ročního a měsíčního plánu školní družiny. Výchovně vzdělávací činnost se 

skládala z činností odpočinkových a rekreačních, zájmových a v neposlední řadě i z přípravy 

na vyučování.  

   Cílem výchovné práce byla snaha vytvořit pro žáky smysluplnou náplň volného času, a to 

nejen širokou nabídkou zájmových činností, ale i využitím různých prostor, vhodných k těmto 

činnostem.  

   Při družinových akcích, ale i při ostatních činnostech byly využívány nejen prostory školní 

družiny, ale také školní zahrady, školního dvora, parku, tělocvičny, počítačové učebny,…    

   3. Aktivity školní družiny                                                                                           

   Akce školní družiny probíhají nejen v rámci školní družiny, ale také ve spolupráci 

s Mateřskou školou Chlum, rodiči, za účasti ostatních žáků ze školy, kdy žáci z vyšších 

ročníků pomáhají s organizací akcí. 

   Akce ŠD:  Září – Seznamovací odpoledne na zahradě 

  Říjen – Drakiáda, výlov rybníka Musík 

  Listopad – Hallowen v družině, Martinská lampionová slavnost 

  Prosinec – Vánoční jarmark 

  Leden – Mandalový týden 

  Únor – Karnevalové karaoke 

  Březen – Naše Velikonoce  



  Duben – Čarodějnický rej + opékání špekáčků 

  Květen – Oslava Dne dětí, Olympiáda netradičních sportů 

Červen – Výlet + rozloučení se školním rokem 

 

 

 

V Chlumu, dne 26. 8. 2013 

 

  Jana Dejmková, 

  vychovatelka ŠD 


