
Zpráva o školní družině 
 

Ve školním roce 2020/2021 bylo do školní družiny /dále jen ŠD/ zapsáno 

21 žáků, z toho 12 děvčat a 9 chlapců. Z celkového počtu bylo zapsáno do ranní 

družiny 12 žáků.  Během školního roku se počet dětí ve ŠD měnil. Čtyři děti se 

přihlásily a 3 děti odhlásily. Na konci roku byl stav 17 dětí. Průměrná 

návštěvnost družiny tvořila 11 dětí denně. Provoz ŠD byl od 6,40 hod. do 15,30 

hodin. 

 

I v letošním školním roce jsme se ve ŠD řídili ŠVP „Učíme se hrou“. Hlavním 

cílem je vytváření přátelství a spolupráce mezi dětmi. Tento cíl se daří 

naplňovat. ŠVP je tematicky rozdělen do 3 celků – „Začala škola“, „Naše 

nejbližší okolí“ a „Změny kolem nás“. Některé celky jsme nestačili probrat celé 

z důvodu nouzového stavu.  

 

Týdenní náplň ŠD je uspořádána tak, aby byly naplněny zájmy každého 

dítěte,které družinu navštěvovaly. Každý den v týdnu je zaměřen na jinou 

zájmovou činnost, které se vzájemně prolínají /dále je ZČ/. 

Zájmové činnosti podněcují v dětech fantazii, rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, 

procvičují logické myšlení, rozvíjejí osobnost dětí, pomáhají poznávat okolí 

školy a okolní krajinu, poznávají různé lidské činnosti, rozvíjejí dovednosti a 

schopnosti dětí a komunikaci mezi dětmi a dospělými. 

 

V zájmové činnost esteticko-výchovné, děti rozvíjely svoji fantazii a schopnosti 

a to v oblasti hudební, výtvarné, literární a dramatické / zpěv v přírodě, tanec, 

poslech hudebních skladeb, instrumentální činnosti, kresba, malba, koláže, četba 

knížek, vyprávění, dramatizace pohádek, výzdoba družiny a úprava nástěnek 

k různým akcím, svátkům a výročím, návštěva knihovny, výroba přání  

k různým svátkům  aj./. 

 

V  ZČ přírodovědní jsme se zaměřili na poznávání okolní krajiny, poznávání 

živé i neživé přírody, rozmanitosti přírody,změny v přírodě a ochranu přírody. 

Navštívili jsme místní farmu, vytvářeli jsme výrobky z přírodnin. Podnikali jsme 

přírodovědní vycházky s plněním různých úkolů. Zaměřili jsme se na roční 

období a to se promítlo i v ostatních činnostech. 

 

Při ZČ sportovní jsme hráli kolektivní míčové hry / fotbal, florbal, vybíjená/, 

tenis, badminton, stolní tenis a různé pohybové hry. Děti si i vyzkoušely i 

některé atletické činnosti. Podnikali jsme turistiku po okolí Slabec. V zimním 

období jsme  i  sáňkovali. Sportovní činnosti probíhaly většinou na hřišti a 

v přírodě . Pobyt venku tvořil podstatnou část pobytu ve ŠD a to i za méně 

příznivého počasí. 

 



ZČ pracovně-technické se zaměřovaly na seznamování s různými druhy 

materiálů, konstruktivní činnosti, vytváření drobných dárků jak pro rodiče, tak i 

pro širší veřejnost k vánočním svátkům, údržbu a drobné opravy hraček a 

seznamování s různými lidskými profesemi.  

 

Ve společenskovědních činnostech se děti seznamovaly s historií Česka, Slabec  

a okolí. Seznámily se s významnými budovami v okolí školy a bydliště. 

Povídaly jsme si o místech, které děti v průběhu roku navštívily s rodiči a 

ukazovali jsme si je na mapě , internetu a v knihách. Připomněli jsme si státní 

svátky a ostatní významné dny, které v tomto školním roce byly. Nedílnou 

součástí této ZČ bylo i téma koronavirus v Česku. 

 

Relaxační a odpočinkové činnosti se prolínaly celým týdnem. Chodili jsme na 

vycházky, hráli jsme společenské a relaxační hry, sledovali jsme pohádky, 

povídali si na různá témata. Během celého roku děti plnily  úkoly ze všech 

oblastí ZČ.   

 

V průběhu celého roku jsme upevňovali hygienické a pracovní návyky, kulturu 

stolování a udržování pořádku v osobních  i školních věcech. Věnovali jsme se i 

dopravním činnostem – bezpečnost při chůzi na oběd  a na vycházky, přecházení  

přes a mimo  přechod, poznávání dopravních značek , pravidla silničního 

provozu. Poznávali jsme různé služby ve vsi / městys, pošta, obchod, benzina, 

knihovna, lékařské středisko, mateřská škola/. 

 

Během školního roku jsme dovybavili ŠD výtvarným a kreativním materiálem a 

hračkami. Chlapci byli nadšeni auty – roboti a zemědělskými stroji Bruder a 

děvčata dovybavením dětské kuchyňky – mixér, pračka, vysavač, žehlička, 

stolní lampička. Všechny děti zaujala nová sportovní hra – paintball.  

 

Hodnocení  činnosti ŠD.  

Cíle uvedené v ŠVP se daří z větší části plnit. Nestačili jsme splnit vše, co bylo 

naplánováno. Vybavení ŠD je uspokojivé. 

 

Vladimíra Čiháková 

            
 
 

 

 

 

 


