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1. Charakteristika školní družiny 

 

   Během školního roku 2014/2015 pracovala školní družina při Základní škole a 

Mateřské škole Chlum pod vedením vychovatelky Jany Dejmkové, jejíž pracovní 

úvazek je 1,0. 

   V tomto školním roce navštěvovalo družinu 30 žáků, z toho 15 dívek a 15 chlapců. 

   Provozní doba školní družiny byla pro tento školní rok stanovena takto:  

   ranní družina   – od 6,30 do 7,30 hodin 

   odpolední družina  – od 11,30 do 16,30 hodin. 

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

Poplatek byl, jako v jiných školních letech použit na nákup nových her, výtvarných 

pomůcek, sportovních potřeb, knih a hraček používaných v družině, tělocvičně i na 

školní zahradě. 

   Školní družina je umístěna v suterénu školy a ke svým činnostem využívá nejen tento 

prostor, ale i další prostory školy – kuchyňku, tělocvičnu, počítačovou učebnu, učebnu 

s interaktivní tabulí a při některých činnostech i ostatní prostory školy. Během celého 

roku plně využívá rozlehlou školní zahradu s chatkou, trampolínou a pískovištěm. Ke 

svým hrám a vycházkám využívá ve velké míře i nedaleký park, který je vybaven 

prolézačkami, houpačkami a nachází se v něm také hřiště na fotbal a nohejbal. 

   Prostory školní družiny byly po prázdninové rekonstrukci odpadů nově barevně 

vymalovány a jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá potřebám žáků, kteří družinu 

navštěvují.     

       

                                                                 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

    

   Vzdělávání probíhalo během školního roku prohlubováním odborné kvalifikace, 

vychovatelka se zúčastnila akreditovaných školení a seminářů, v měsíci listopadu v 

Příbrami - Řeč a jazyk, v měsíci březnu v Praze – Kreativní tvoření - jaro a další 

vzdělávání probíhalo i formou samostudia. 

 

 



3. Výchovná a vzdělávací činnost 

 

   Ve školním roce 2014/2015  pracovala školní družina dle ŠVP pro zájmové vzdělávání 

a podle vypracovaného měsíčního plánu. 

   Během školního roku se školní družina zapojovala a účastnila akcí, týkajících se 

projektových týdnů ve škole, který vždy probíhal na celé škole (Jsme tu zpět, Dýňový 

týden, Rodina, Moje kniha……)   

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

vytvářely celoroční komplex výchovně vzdělávacích činností školní družiny. Cílem této 

výchovné práce byla snaha naučit žáky nenásilnou formou efektivně využívat volný čas 

k sebepoznávání, čerpání nových informací a vědomostí, ale i k potřebné relaxaci a 

odpočinku. Velký důraz byl kladen také na seberealizaci a vybudování si své pozice ve 

společnosti. 

   Také pobyt venku na školní zahradě, v parku nebo při vycházkách po obci, po okolí 

školy vedly žáky nenásilnou formou k učení, osvojování si nových poznatků a 

vědomostí.  

 

 

4. Aktivity a prezentace školní družiny      

 

   Aktivity školní družiny probíhaly jako v ostatních letech nejen v rámci družiny, ale i 

ve spolupráci s Mateřskou školou Chlum, školní jídelnou, rodiči a za účasti ostatních 

žáků školy, kdy rodiče a žáci vyšších ročníků ochotně pomáhají s organizací akcí 

pořádaných pro děti.  

   Děti i rodiče jsou informováni o plánovaných akcích a činnostech ve školní družině na 

informačních lístečcích a na nástěnce školní družiny. Následně pak děti po akcích 

vytvářejí prezentace akcí, které jsou vystaveny na chodbách školy. Fotografie z akcí, 

které si děti samy nafotily, jsou umístěny na internetových stránkách školy. Děti také 

vytvořily prezentaci, týkající se vycházek, kterých se zúčastnily v minulém školním 

roce v Projektu Wosa, která byla vystavena v Kulturním domě v Sedlčanech. 

 

   Děti se během školního roku zúčastnily nejen plánovaných akcí školní družiny, ale i 

akcí, ke kterým byl dán podnět během školního roku (vystoupení na besídce, úklid 

parku před Pohádkovým lesem, úklid obce…) 

 

AKCE ŠD: 

  Září  Pěší výlet na Sejce – společně s rodiči 

    Zeleninový týden 

   

Říjen  Drakiáda – společně s MŠ 

    Bramboriáda 

Výlet k Musíku 

   



Listopad Dýňový týden 

    Martinská lampionová slavnost 

    Vánoční jarmark – prodej a prezentace výrobků 

   

Prosinec Vánoční diskotéka 

    Vánoční výlet k Betlému 

    Nadílka pro zvířátka 

    

Leden  Mandalový týden 

    Soutěž „O nejlepší sněhovou stavbu“ 

   

Únor  Dětský karneval – společně s MŠ 

    Návštěva Sedlčan – cestování 

   

Březen  Týden společenských her 

    Velikonoce – pečeme perníčky 

   

Duben  Čarodějnický týden 

    Čarodějnický rej – společně s MŠ a rodiči 

    Exkurze OÚ Nalžovice 

   

Květen  Týden chytrých hlaviček 

    Návštěva Muzea v Sedlčanech 

   

Červen  Olympiáda netradičních sportů 

    Pirátská výprava na Sejce – společně s rodiči 

 

 

5. Kontrolní činnosti 

 

   Hospitační činnost ve školní družině prováděla v tomto školním roce paní ředitelka 

Mgr. Jaroslava Procházková a v dubnu proběhla v rámci celkové inspekce kontrola 

dokumentace a činnosti školní družiny, kterou provedla Česká školní inspekce.    
                                                                     

 
 

 

V Chlumu dne 12. 8. 2015 

 

   Jana Dejmková 

  vychovatelka ŠD 

 


