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1. Charakteristika školní družiny 

   Ve školním roce 2013/2014 pracovala školní družina při Základní škole a Mateřské škole 

Chlum pod vedením vychovatelky Jany Dejmkové. Její pracovní úvazek je 1,0. 

   V tomto roce družinu navštěvovalo 30 žáků z 1. - 4. ročníku, čímž byla maximálně naplněna 

kapacita družiny – 30 žáků. 

   Provozní doba byla stanovena od pondělí do pátku takto: 

ráno - od 6,30 do 7,30 hodin 

odpoledne - od 11,30 do 16,30 hodin. 

   Poplatek za školní družinu činil 400,- Kč za školní rok, byl placen pololetně. Poplatek byl 

použit na nákup nových her, výtvarných pomůcek, knih, sportovních potřeb a hraček 

používaných ve ŠD, ale i na školní zahradě. 

   Školní družina po celý rok využívá nejen prostory, které jsou v suterénu ZŠ, ale i jiné prostory 

školy tj. kuchyňka, tělocvična, počítačová učebna, učebna s interaktivní tabulí, ve velké míře 

hlavně školní zahrada s chatou, pískovištěm a trampolínou a nedaleký rozsáhlý park, který je 

vybaven prolézačkami a houpačkami 

   Prostory ŠD jsou barevně vymalovány a vybaveny nábytkem, odpovídajícím potřebám žáků. 

 

 

2. Výchovná a vzdělávací činnost 

   V roce 2013-2014 pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle 

vypracovaného měsíčního plánu. 

   Družina se plně zapojovala do Projektových týdnů, které probíhaly v celé škole; každý měsíc 

byl stanoven jeden týden se společným obsahem pro celou organizaci (kytičkový týden, týden 

zimních sportů, barevný týden, dračí týden,...) 

   Činnosti odpočinkové, rekreační, relaxační, zájmové, ale i příprava na vyučování vytvářely 

celoroční komplex výchovně vzdělávacích činností. 



   Cílem výchovné práce byla snaha vytvořit pro žáky smysluplnou náplň volného času, ale i 

vytvoření prostoru k seberealizaci a uplatnění se ve společnosti. Dalším cílem bylo vytváření 

prostoru k poznávání a čerpání nových informací. 

   Také pobyt na školní zahradě a v nedalekém parku, jakož i vycházky do okolí školy vedly 

nenásilnou formou k dalšímu poznávání a nenásilnému učení. 

 

 

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. 

   V tomto školním roce jsme se s žáky zapojili do Projektu WOSA, který pro nás přináší další 

náměty pro naši činnost. Absolvovali jsme pět fotografických vycházek s tématy zaměřenými 

na poznávání obce a jejího okolí např. Významné budovy v obci, Řemesla na kostele sv. 

Václava, Jak nám slouží park?, … 

   Letos obohatili náš program studenti VŠ, kteří v rámci projektu připravovali pro žáky 

zajímavá odpoledne plná her a soutěží. 

   Akce ŠD:  

Září   Seznamovací odpoledne na zahradě,  

Pěší výlet na Sejce 

 

Říjen   Drakiáda,  

Výlov rybníka Musík,  

Bramboriáda 

 

Listopad  Hallowen v družině,  

Martinská lampionová slavnost,  

Loučení s podzimem 

 

Prosinec  Vánoční jarmark,  

Čerti a Mikuláš v družině 

  

Leden   Mandalový týden,  

Hry na sněhu 

 

Únor   Karnevalové dny + karaoke (společně s MŠ) 

 

Březen  Naše Velikonoce,  

Olympiáda v družině  



 

Duben   Čarodějnický týden a Čarodějnický rej + opékání špekáčků,  

Soutěž O nejlepšího střelce školy 

 

Květen  Výlet na Musík,  

Příprava pohádkového lesa,  

Oslava Dne dětí 

 

Červen  Výprava na Sejce  

Rozloučení se školním rokem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Jana Dejmková, 

  vychovatelka ŠD 

 


