
     Základní škola a mateřská škola Hlušice, Hlušice 144, 503 56  
 

Výroční zpráva Školní družiny při ZŠ a MŠ Hlušice za školní rok 2013-14 

 
Školní družina pracovala v tomto roce   - v počtu 60 žáků 

                                                                - počet oddělení :  2 třídy 

                                                                - v počtu 3 vychovatelek 

 

                                                  

Provoz ŠD:                    Po                6:30 –   7: 45                          11: 30 – 15:30   odpoledne 

                                      Út                 6:30  –  7:45                           11: 30 – 15:30   odpoledne 

                                      St                  6 :30 -  7:45                          11:30 –  15:30   odpoledne   

                                      Čt                 6:30 –    7:45                          11: 30 – 15: 30  odpoledne 

                                      Pá                 6:30 –   7: 45                          11: 30 – 15: 30  odpoledne 

 

 

Údaje o výsledcích výchovně vzdělávací práce  

 

Cílenou výchovnou prací jsme se snažili vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného 

času a to prostřednictvím zajímavých činností a příjemně vyzdobených a vybavených tříd ŠD. 

Naším cílem bylo také upevňovat pozitivní vztah a spolupráci rodičů se školní družinou, což 

se nám myslím daří prostřednictvím společných akcí. Velkou tradici má Průvod se světýlky 

(poprvé i s ochutnávkou štrůdlů) a Vánoční výtvarné odpoledne konané v rámci Dne 

otevřených dveří. Velmi úspěšná byla soutěž „O podzimní košík“, kde nám soutěžní dekorace 

zdobily prostory ŠD až do listopadu. Zábavný byl i jablíčkový a bramborový týden, kdy si 

děti vyzkoušely různé pokrmy z brambor, zeleniny a jablek. I v letošním roce jsme rádi 

využili šikovnosti ochotných „dospěláků“ při práci s různými materiály. I oni se potom  

podílejí na odpoledním programu školní družiny. Oblíbená jsou také divadelní představení, 

kdy herci přijedou se svým programem přímo za námi do školní družiny. 

Úspěšný byl pro nás hned začátek školního roku, kdy jsme díky prezentaci našich výtvarných 

prací vyhráli na zámku Sloupno ZLATÝ ZÁMECKÝ KLÍČ – 1. místo. 

Dvakrát jsme se sešli s budoucími prvňáčky, abychom jim usnadnili vstup do 1. třídy. 

Od 2. pololetí začal při ŠD pracovat nově kroužek keramiky pro 1. třídu. 

Zapojili jsme se už druhým rokem do projektu VĚTRNÍKOVÝ DEN, kdy jsme za pomoci 

dětí vyráběli větrníky a rodiče napekli cukroví na charitativní akci, jejímž výsledkem je 

pomoc dětem s cystickou fibrózou. 

Rádi bychom v příštím roce zapojili do činnosti ŠD ještě více rodičů a seniorů a dovybavili 

hernu školní družiny. 

O všech akcích informujeme rodiče a veřejnost na web. stránkách školy a články z úspěšných 

akcí uveřejňujeme v Novobydžovském zpravodaji. 

 

Akce školní družiny: 

 

 6. 9. 2013                     Posezení u ohýnku – zahájení školní družiny 

 

15. – 24. 9. 2013           celoškolní soutěž         „PODZIMNÍ KOŠÍK“ 

 

25. 9. 2013                    BRAMBORIÁDA    

 



1. 10. 2013                    Výlet na Češovské valy           

 

 

10. 10. 2013                „PRŮVOD SE SVĚTÝLKY“ – akce pro rodiče s dětmi 

 

21. 11. 2013                 Předvánoční výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi 
                                      Keramický jarmark 

 

10. 12. 2013                O Luciáškovi  – divadelní představení   

 

30. – 31. 1. 2014         PUZZLIÁDA – celodružinová soutěž    

                                 

19. 2. 2014                  Maškarní karneval v tělocvičně školy 

 

17. 2. 2014                   Soutěže s autíčky na ovládání 

 

24. 2. – 28. 2. 2014      Jak se tvoří s dospěláky 

 
13. 3. 2014                    MY SE ŠKOLY NEBOJÍME 1 – dopoledne pro předškoláky 
 

27. 3. 2014                   Ilustrátorská show Adolfa Dudka – interaktivní představení 

    

  2. 5. 2014                  Čarodějnický rej v ŠD 

 

28. 5. 2014                   Drátkování v ŠD   paní Eva Kopánková   

                  

13. 6. 2014                   MY SE ŠKOLY NEBOJÍME 2 – dopoledne pro předškoláky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla vypracována 30 .8. 2014 

Vypracovala:   Dagmar Křivánková – vedoucí vychovatelka 

 

 

V Hlušicích  dne 30.8.2014 

 



 

                                      


