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1. Charakteristika školní družiny 

Ve školním roce 2021/2022 pracovala družina ve dvou odděleních. První oddělení sídlí v 

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

Jelikož probíhala rekonstrukce školní kuchyně, při které byla kuchyně přesunuta do 

provizorních prostor 2. oddělení, probíhala činnost druhého oddělení v měsíci září v 

3. třídě.  V březnu bylo druhé oddělení přestěhováno do kmenové třídy třetího 

ročníku z důvodu uvolnění bytu pro ukrajinskou rodinu. Oddělení jsou rozdělena -  1. 

oddělení 1. a 4. ročník čítající 25 žáků a 2. oddělení 2. a 3. ročník čítající také 25 žáků. 

Kapacita družiny je tedy zcela naplněna. 

Ve školní družině pracují tři vychovatelky – vedoucí vychovatelka Jana Dejmková 

na plný úvazek, Monika Chválová pracující v družině v rozsahu 20 hodin týdně a 

Blanka Sosnovcová, která zajišťuje ranní družinu v rozsahu 5 hodin týdně. V družině 

pracuje také Monika Hronová jako asistentka žákyně 2. třídy a Vendula Deusová jako 

asistentka žáka 1. třídy. 

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

ZŠ ve třídě třetího ročníku. Odpolední družina probíhala po skončení vyučování 

jednotlivých tříd od 11,30 do 16,30 hodin. 

Školní družina během školního roku využívala ke svá činnosti prostory obou družin 

a prostory kmenových učeben. Vzhledem k epidemiologickým doporučením trávila 

většinu času venku – na zahradě, na dvorcích nebo v parku. 

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

měsíce daného pololetí. 

 

2. Vzdělávání pedagogických pracovníků 

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

se účastnily školení a vzdělávacích akcí. 

Jana Dejmková 

   On–line semináře Základy managementu pro vedoucí vychovatele 

   - Asertivní jednání a zvládání emocí 

   - Základní manažerské schopnosti ve školní družině 

   - Personální činnosti ve školní družině 

 

Blanka Sosnovcová 

On-line seminář Nový žák cizinec v české třídě 

 

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. Závěry uvedených 

úkolů byly u většiny dětí splněny. 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 naší 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 podporujeme 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 již tento školní rok nebyly tolik omezeny 

epidemiologickými opatřeními, a proto mohly probíhat v plánovaném rozsahu. Akce 

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

starší žáci, rodiče a ostatní rodinní příslušníci. 

    Rodiče jsou o činnosti školní družiny informováni hlavně přes e-mail  a pomocí 

 lístků s informacemi.  

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

fotografií, které jsou vystaveny v prostorách školy.  

  

AKCE ŠD: 

ZÁŘÍ 

Kamarádi – seznámení dětí, každý má své kamarády 

Vzpomínáme na prázdniny 

Rok, roční období, měsíce 

Podzim je tu – znaky, pranostiky 

Pěší výlet + opékání buřtíků Sejce 

Dopravní výchova – cestujeme dopravními prostředky, výlet do Sedlčan 

 

ŘÍJEN: 

Dračí týden – drakiáda 

Les – význam lesa, poznáváme stromy, sběr plodů podzimu 

Výlov Musíku – vycházka, ryby a živočichové našich vod 

Týden retro her 

Halloween – dýňáci, výzdoba školy a ŠD 

 

LISTOPAD: 

Hrátky s listy a plody podzimu 

Zahrada + vitamíny – zeleninový a ovocný týden 

Zásady správného stolování – beseda 

Svatomartinská lampionová slavnost společně s MŠ 

Jarmark 

Soutěž Sedlčany O nejlepší vánoční ozdobu 

 

PROSINEC: 

Těšíme se na Vánoce – pečeme cukroví, zvyky, tradice 

Výlet do vánočních Sedlčan + kino 

Vánoční nadílka zvířátkům 



Vánoční disco 

Výlet k Betlémku do Křepenic – návštěva kavárny 

 

LEDEN: 

Hry na sněhu – soutěžíme ve stavbách, sněhuláci, hrady 

Vyrábíme krmítka pro ptáky – poznáváme ptáky 

Mandalový týden 

Práce s digitálními technologiemi – PC, apod. 

Bruslení – ZS Sedlčany 

 

ÚNOR: 

Karneval – navrhujeme masky, škrabošky, kostýmy, soutěž o nejlepší masku 

Mezilidské vztahy – rodina, kamarádi, zásady slušného chování 

Týden chytrých hlaviček 

Bruslení – ZS Sedlčany 

 

BŘEZEN: 

Jaro je tady – výzdoba, sledování změn v přírodě 

Poznáváme jarní květiny – experimentujeme se semínky 

Týden knihy – moje kniha, návštěva knihovny, beseda 

Cyklista v dopravním provozu – dopravní výchova, značky 

Ponožkový den 

 

DUBEN: 

Velikonoce  

Znáš naší vesnici? - poznávání obce, orientace v obci, na mapě, turistické značky 

Čarodějnický týden – čarodějnický rej, opékání buřtíků 

Výlet do Sedlčan+kino 

Čím budu? - povolání, zaměstnání 

Den Země 

 

KVĚTEN: 

Soutěž o nejlepšího střelce družiny 

Poznáváme své tělo – svaly, kosti, funkce 

Pečujeme o své zdraví – beseda správná výživa 

Týden chytrých hlaviček 

Den matek – výroba dárků 

Výlet Křepenice 

 

ČERVEN: 

Den bez úrazu – první pomoc, prevence úrazů, ošetření 

Těšíme se na prázdniny 

DOH – Družinové olympijské hry 

Pobyt na školní zahradě – hry, pečujeme o zahradu 

Mezinárodní den dětí 

Kino Sedlčany 

 

 

 

 



5. Kontrolní činnosti 

V daném školním roce byla prováděna hospitační činnost paní ředitelkou Jaroslavou 

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

asistentek. 

 

 

 

V Chlumu dne 26. 8. 2022 

 

 

 

 

 

Jana Dejmková 

vychovatelka  


