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1. Charakteristika školní družiny 

Ve školním roce 2019/2020 pracovala školní družina ve dvou odděleních. První 

oddělení sídlí v přízemí budovy těsně sousedící s budovou školy a 2. oddělení  

v 1. patře téže budovy.  Oddělení jsou rozdělena -  1. oddělení 1. a 3. ročník čítající 25 

žáků a 2. oddělení 2. a 4. ročník čítající 25 žáků. 
Ve školní družině pracují dvě vychovatelky – vedoucí vychovatelka Jana Dejmková 

na plný úvazek a Monika Chválová pracující v družině na 0,48 úvazku. 

Školní družina byla v provozu každý pracovní den od 6,30 do 7,30 hodin v budově 

ZŠ, ve třídě předškolních dětí. Odpolední družina probíhala po skončení vyučování 

jednotlivých tříd od 11,30 do 16,30 hodin. Ve 14 hodin se oddělení slučují do  

1. oddělení, kde probíhají ostatní aktivity za přítomnosti jedné vychovatelky.  

V době od 11. 3. 2020 byla školní družina uzavřena z důvodu nařízení vlády ČR 

ohledně výskytu onemocnění Covid-19. Provoz družiny byl obnoven 25. 5., kdy dle 

nařízení byla zrušena ranní družina, a provoz odpolední družiny byl rozdělen do tří 

skupin dle tříd dětí. 1. třída - vychovatelka Monika Chválová, 2. třída - vychovatelka 

Jana Dejmková, 3. třída - asistentka Monika Hronová, ze 4. třídy nebyl na tuto dobu 

přihlášen žádný žák.  Provoz probíhal v omezené míře pouze do 16 hodin a byla 

dodržována zvýšená hygienická opatření.  

 

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. 

 

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

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

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

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

se účastnily školení a vzdělávacích akcí. 

 

Jana Dejmková 

Tematické dílny pro vychovatelky ŠD - ZUŠ Sedlčany 

Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií - Visk 

Monika Chválová 

Asistent pedagoga v aktuálních otázkách a odpovědích - Paspart Praha 

    Pedagogická podpora dítěte s vývojovou dysfázií - Visk 
 



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. 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. U žáků se snažíme podporovat citlivé vztahy 

k lidem, přírodě, učíme se je chránit zdraví své, ale i ostatních lidí. Vedeme je  

k otevřené komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhé. 

Prostřednictvím hry vytváříme u žáků vlastní tvořivost a fantazii. Vždy respektujeme 

individuální schopnosti a dovednosti žáků. Naším cílem je také výchova k 

smysluplnému využívání volného času a získávání dostatku námětů pro jeho 

naplňování.  

 
 

4. Aktivity a prezentace školní družiny 

Aktivity školní družiny probíhaly nejen v rámci družiny, ale i ve spolupráci s 

mateřskou školou, školní jídelnou, staršími žáky, rodiči a ostatními rodinnými 

příslušníky. 

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

informace jsou současně vyvěšovány na nástěnce, která je umístěna v chodbě 

každého oddělení. Výrobky, které žáci v ŠD vytváří, jsou používány k výzdobě ŠD, 

školy ale i při akcích, pořádaných mimo školu (výstavy, jarmark apod.). 
O akcích, které v ŠD proběhly, informujeme veřejnost skrze prezentaci výrobků a 

fotografií, které jsou vystaveny v prostorách školy.  
 

  

AKCE ŠD: 

 

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

Sestavení družinových pravidel 

Kamarádi – seznamování dětí, každý si hledá své kamarády 

Rok – roční období, měsíce, podzim je tu  

Vzpomínáme na prázdniny 

Družinové putování na Sejce  + opékání buřtíků 

Dopravní výchova – cestujeme dopravními prostředky-výlet do 

Sedlčan 

ŘÍJEN: Dračí týden, Drakiáda – společně s rodiči 

 Les-význam lesa, poznáváme stromy, plody a sběr 

 kaštanů a žaludů 

 Halloween- „Dýňáci“, výzdoba školy, družiny 



 Halloweenské spaní v družině 

 Týden retro her 

 Brigáda na školní zahradě + rodiče 

 Výlet do Křepenic 

 Deskové hry s V. Vrzalovou 

LISTOPAD: Hrátky s plody a listy podzimu 

Zahrada+vitamíny, zásady správného stolování  

Martinská lampionová slavnost s MŠ  

Vyrábíme věci na vánoční jarmark 

Vánoční jarmark – výroba, prezentace a prodej 

výrobků 

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 

Výlet do Sedlčan + kino 

Vánoční disco + nadílka 

Deskové hry s V. Vrzalovou 

LEDEN: Tříkrálové dny 

Vyrábíme krmítka pro ptáky – poznáváme  

Pozorujeme zimní přírodu – vycházky 

Hry na sněhu – soutěžíme ve stavbách /sněhuláci, 

hrady / Mandalový týden 

Bruslení ZS Sedlčany s rodiči 

Deskové hry s V. Vrzalovou 

ÚNOR: Maškarní karneval – Navrhujeme masky, 

škrabošky, kostýmy,…,  

Zimní dovádění – pobyt venku, zimní sporty 

Mezilidské vztahy, rodina, kamarádi, zásady slušného 

chování 

Bruslení ZS Sedlčany 

Deskové hry s V. Vrzalovou 

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  

Týden chytrých hlaviček 

KVĚTEN: Poznáváme své tělo – svaly, kosti 

Pečujeme o své zdraví 

Týden chytrých hlaviček 



Turnaj pexeso, kulečník 

Louka – luční květiny, živočichové, hmyz – pěší výlet 

Čím budu? - povolání, zaměstnání 

 

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

 Léto – změny v přírodě, počasí a pranostiky 

Pobyt na školní zahradě – hry, pečujeme o zahradu 

  

 

5. Kontrolní činnosti 

V daném školním roce byla prováděna hospitační činnost paní ředitelkou Jaroslavou 

Procházkovou, ale i vzájemnými hospitacemi obou vychovatelek a následně i paní 

asistentky. 

 

 

 

V Chlumu dne 25. 8. 2020 

 

 

 

 

 
Jana Dejmková 

vedoucí vychovatelka  


