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1. Charakteristika školní družiny 

 

   Ve školním roce 2017/2018 pracovala školní družina ve dvou odděleních. První 

oddělení sídlí v suterénu základní školy ve své kmenové třídě a druhé oddělení využívá 

ke svým činnostem 1. třídu. Ve 14 hodin se oddělení slučují do třídy kmenové, kde 

probíhají ostatní aktivity za přítomnosti jedné vychovatelky. Oddělení jsou rozdělena dle 

věku dětí: 1. oddělení 1. a 2. ročník čítající 26 žáků a 2. oddělení 3., 4. a 5. ročník čítající 

19 žáků. 

   Ve školní družině pracují dvě vychovatelky – vedoucí vychovatelka Jana Dejmková na 

plný úvazek a Monika Chválová pracující v družině na 0,55 úvazku. 

 

   Provoz školní družiny probíhal ve dvou blocích: 

   ranní družina  6,30 - 7,30 hodin 

   odpolední družina 11,30 – 16,30 hodin. 

 

   Úplata za zájmové vzdělávání 500 Kč za pololetí byla vždy zaplacena během prvního 

měsíce pololetí a byla v plné míře využita na pomůcky potřebné ve školní družině 

(výtvarný materiál, sportovní potřeby, hry, knihy….). 

 

   Školní družina během školního roku využívala ke svým aktivitám nejen prostory obou 

družin, ale i ostatní prostory a učebny školy (počítačová učebna, učebna s interaktivní 

tabulí, knihovna, tělocvična, kuchyňka,...). Dále při svých aktivitách, konajících se venku, 

plně využívá zahradu, dvorek, nedaleký park a okolí školy. 

 

   Prostory školní družiny jsou barevně vymalovány, o prázdninách budeme díky 

sponzorskému daru školní družinu malovat. Vybaveny jsou nábytkem odpovídajícím 

potřebám žáků navštěvujících školní družinu. 

 

                                                                       

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

   Uplynulý školní rok se vychovatelky vzdělávaly nejen formou samostudia, ale také se 

účastnily školení a vzdělávacích akcí. 

Jana Dejmková   

Výtvarné dílny zaměřené na práci s různými materiály ZUŠ Sedlčany, 

Nevyhazujte starý papír – Seminář VISK Příbram,  

Hry v tělocvičně – Seminář ZŠ Propojení,  

Setkání vychovatelek ZŠ Propojení,  

Hry v přírodě – Seminář Divoká Šárka Praha. 

 

 



Monika Chválová  

Nevyhazujte starý papír – Seminář VISK Příbram,  

Hry v tělocvičně – Seminář ZŠ Propojení,  

Setkání vychovatelek ZŠ Propojení,  

Hry v přírodě – Seminář Divoká Šárka Praha. 

 

 

3. Výchovná a vzdělávací činnost 

 

   Výchovná a vzdělávací činnost probíhá ve školní družině dle ŠVP a podle 

vypracovaného plánu, který je dělen na měsíce a projektové týdny. V průběhu školního 

roku se družina také aktivně zapojovala do projektů vyhlášených školou. 

   Uskutečňujeme zde zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a 

sportovních činností. Podporujeme a respektujeme individuální schopnosti a dovednosti 

žáků, nabízíme žákům podnětné činnosti, zajímavé a obsahově bohaté potřebné zázemí. 

Vedeme žáky k toleranci a ohleduplnosti k druhým lidem, k jejich kulturním a duchovním 

hodnotám. 

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

vytváří komplex výchovně vzdělávacích činností školní družiny. Cílem těchto činností a 

celé výchovné práce v naší školní družině je nenásilnou formou naučit žáky využívat 

volný čas k zajímavým aktivitám, k čerpání nových informací a vědomostí, ale i k 

potřebné relaxaci a odpočinku. Důraz klademe na žáka jako jedince a osobnost a učíme 

žáky poznávat samy sebe a respektovat své vrstevníky i okolí, v němž se nacházejí.  Velký 

důraz klademe také na upevňování mezilidských vztahů, na zvládnutí seberealizace a 

upevňování své pozice v kolektivu. Pobytem v budově školy, na školní zahradě, v parku, 

vycházky a výlety po okolí vedeme děti nenásilnou formou k orientaci v přírodě, v životě 

a osvojení si nových vědomostí a dovedností. 

 

 

4. Aktivity a prezentace školní družiny      

 

   Aktivity školní družiny probíhaly nejen v rámci družiny, ale zapojovala se i Mateřská 

škola, školní jídelna, studentky vykonávající praxi na naší ZŠ, starší žáci, rodiče a ostatní 

rodinní příslušníci. 

   Rodiče i veřejnost jsou o činnosti ŠD informováni prostřednictvím lístečků a tyto 

informace jsou pravidelně vyvěšovány na nástěnce před prvním oddělením v suterénu 

školy. Výrobky, které žáci v ŠD vytváří, jsou používány k výzdobě ŠD, školy ale i při 

akcích, pořádaných mimo školu (výstavy, apod.). 

   O akcích, které v ŠD proběhly, informujeme veřejnost skrze prezentaci výrobků a 

fotografií, které jsou vystaveny v prostorách školy, ŠD a umístěny na webových stránkách 

školy. 

 

 

 



 

AKCE ŠD: 
 

ZÁŘÍ:  Seznámení dětí s organizací ŠD, poučení o bezpečnosti v ŠD 

  Sestavení družinových pravidel 

  Kamarádi – seznamování dětí, každý si hledá své kamarády 

  Rok – roční období, měsíce, podzim je tu – znaky, pranostiky 

  Vzpomínáme na prázdniny 

  Pěší výlet na Sejce - Putování za skřítky + opékání buřtíků 

  Dopravní výchova – cestujeme dopravními prostředky – výlet do Sedlčan 

ŘÍJEN: Dračí týden, Drakiáda – společně s rodiči 

  Bramboriáda 

  Bubnování 

  Beseda + program s knihovnicí A. Budkovou 

  Les – význam lesa, poznáváme stromy, plody, sběr kaštanů, žaludů 

  Výlov Musíku – vycházka, ryby a živočichové našich vod 

  Halloween – dýňáci, výzdoba školy, družiny, Halloweenské spaní v družině 

LISTOPAD: Hrátky s plody a listy podzimu 

  Zahrada + vitamíny, zásady správného stolování  

  Zeleninový, ovocný týden 

  Martinská lampionová slavnost – společně s MŠ 

  Vyrábíme věci na vánoční jarmark 

  Vánoční jarmark – výroba, prezentace a prodej výrobků 

  Tanečky se studentkou FTVS 

PROSINEC: Těšíme se na čerty 

  Příroda v zimě – pozorujeme zimní přírodu, počasí, pranostiky 

  Těšíme se na vánoce – pečeme cukroví, perníčky, poznáváme zvyky, tradice 

  Zimní dekorace 

Zkoumáme sníh a led 

Vánoční nadílka zvířátkům v lese 

Výlet k Betlémku do Křepenic, návštěva Kavárny s prohlídkou pekárny 

Soutěž „O nejlépe zabalený dárek“- Sedlčany 



LEDEN: Tříkrálové dny 

  Vyrábíme krmítka pro ptáky – poznáváme ptáky 

  Pozorujeme zimní přírodu – vycházky 

  Hry na sněhu – soutěžíme ve stavbách /sněhuláci, hrady / 

  Mandalový týden 

ÚNOR: Valentýnská diskotéka – společně s MŠ 

  Navrhujeme masky, škrabošky, kostýmy,…, 

Soutěž „O nejlepší masku“ 

  Zimní dovádění – pobyt venku, zimní sporty 

  Mezilidské vztahy, rodina, kamarádi, zásady slušného chování 

   Žijeme olympiádou, Olympiáda netradičních sportů 

BŘEZEN: Jaro je tady – výzdoba, sledování změn v přírodě 

  Poznáváme jarní květiny, experimentujeme se semínky – růst, klíčivost 

Týden společenských her 

  Týden knihy – moje kniha, návštěva knihovny v Sedlčanech – beseda 

  Velikonoce – zdobíme vajíčka, pečeme perníčky, pomlázka, tradice a zvyky 

  Výlet do Prahy - Království železnic, kino 

DUBEN: Cyklista v dopravním provozu, jízda na kole, dopravní výchova, značky 

  Znáš naši vesnici? – poznávání obce, orientace na mapě, v obci, tur. značky 

  Čarodějnický týden 

Čarodějnický rej + pečení buřtíků, akce s rodiči 

  Výlet do přírody, změny v přírodě 

Ukliďme svět, Ukliďme Česko 

KVĚTEN: Den matek – dárek pro maminky 

Poznáváme své tělo – svaly, kosti 

Pečujeme o své zdraví, beseda Správná výživa – p. Červenková 

Týden chytrých hlaviček 

Turnaj pexeso, kulečník 

Louka – luční květiny, živočichové, hmyz – pěší výlet 

Čím budu? - povolání, zaměstnání, exkurze do provozoven 

Soutěž „O nejlepšího střelce družiny“ 



ČERVEN: Den bez úrazu – první pomoc, předcházení úrazům, základní ošetření 

  Projekt Po stopách dinosaurů, dvoudenní výlet – Sejce, spaní ve školní chatě 

Léto – změny v přírodě, počasí a pranostiky 

Pobyt na školní zahradě – hry, pečujeme o zahradu 

Oslava Dne dětí- Oboz 

SRPEN: Čarodějnické léto s družinou – 5ti denní pobyt na Sejcích 

   

 

5. Kontrolní činnosti 

 

 V daném školním roce byla prováděna hospitační činnost paní ředitelkou Jaroslavou 

Procházkovou, ale i vzájemnými hospitacemi obou vychovatelek. 

                                                                     

 

  

 

V Chlumu dne 23. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

 

   Jana Dejmková 

     vedoucí vychovatelka ŠD 

 


