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

Výroční zpráva Školní družiny při ZŠ a MŠ Hlušice za školní rok 2014-15 

 
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  
 

Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Naším cílem je  

vytvořit pro děti smysluplnou náplň jejich volného času a to prostřednictvím zajímavých 

činností a příjemně vyzdobených a vybavených tříd ŠD. Týdenní projekty, ve kterých je 

zpracován výchovný program se zaměřuje především na poznávání a rozvíjení vztahu 

k přírodě, lidem, zvířatům. Je to dáno i prostředím venkova, ze kterého vycházíme.  

Nedílnou součástí týdenních projektů jsou výtvarné práce na daná témata a pohybové aktivity. 

Naše školní družina má velkou výhodu v tom, že máme možnost využívat veškeré vybavení 

základní školy, veškerá sportoviště, hřiště, která jsou velmi dobře vybavena. 

 Dalším cílem stále zůstává udržovat pozitivní vztah a spolupráci rodičů se školní družinou, 

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

světýlky a Vánoční výtvarné odpoledne konané v rámci Dne otevřených dveří. Velmi úspěšná 

je soutěž „O podzimní košík“, kde nám soutěžní dekorace zdobí 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“, kteří vedli s dětmi 

odpolední program (drátkování, výroba jednoduchých modelů letadýlek, vyřezávání tvarů 

z ovoce a zeleniny, pečení s babičkami,…) I oni se díky své přítomnosti podílejí na 

odpoledním programu školní družiny.  

Oblíbená jsou také divadelní představení, kdy herci přijedou se svým programem přímo za 

námi do školní družiny. 

Probíhá i spolupráce s mateřskou školou, kdy je připraven program pro budoucí prvňáčky. 

Cílem je usnadnit dětem vstup do 1. třídy. Druhé setkání se uskutečnilo s budoucí paní 

učitelkou. 

Od začátku školního roku opět pracoval při ŠD kroužek keramiky pro 1. třídu. Děti jsou v této 

činnosti velmi úspěšné a pozitivní ohlasy máme i od rodičů. 

Podařilo se nám díky velmi vstřícnému postoji vedení školy dovybavit hernu prvního 

oddělení zajímavým dětským nábytkem – hradem. Druhé oddělení bylo vybaveno roletami na 

okno, počítačovou a televizní technikou. Díky tomu můžeme dětem ihned promítnout videa a 

fotky z našich akcí, hledat zajímavosti na internetu nebo vést počítačové soutěže. 

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

akcí uveřejňujeme v Novobydžovském zpravodaji. 



 

Vzdělávání vychovatelek školní družiny 
- odborný tisk 

- CVKHK        – akreditované programy dalšího vzdělávání  

- samostudium – internet, návštěvy jiných mimoškolských zařízení 

 

 

 

 

 

Akce školní družiny: 
 

 22. -  26. 9. 2014            Jablíčkový týden          
 

1. – 14. 10 . 2014           celoškolní soutěž         „PODZIMNÍ KOŠÍK“ 

 

 

15. 10. 2014                    BRAMBORIÁDA   

 

 

  7. 10. 2015                   Janovice – autíčka na ovládání 

 8. 10. 2014                     Dopravní soutěž           

 

 

1. 11. 2014                    „PRŮVOD SE SVĚTÝLKY“ – akce pro rodiče s dětmi 

 

6. 11. 2014                      Muzeum v Novém Bydžově 

 

20.  11. 2014                  Setkání s hajným - les 

 

18. 11. 2014                   Odpoledne v myslivecké chatě 
 

 

27. 11. 2014                   Předvánoční výtvarné odpoledne pro rodiče s dětmi 
                                       Keramický jarmark 

 

4. 12. 2014                     Vodnická pohádka  – divadelní představení   

 

                                 

6 . 2. 2015                      Maškarní karneval v tělocvičně školy 

 

 

11. 2. 2015                     Beseda se spisovatelkou  Jitkou Vítovou 
 

 

13. 2. 2015                     Talentmánie – soutěže dětí 

 



 

2. 3. – 6. 3. 2015           Jak se tvoří s dospěláky 

 

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

    

 29. 4. 2015                  Čarodějnický rej v ŠD 
 

 

   6. 5. 2015                   Jak se peče s babičkami 

 

  

28. 5. 2015                    Jízdárna  Žantov 
 

 

26. 5. 2015                    Výlet do Nového Bydžova – vojenská technika pan Bodešínský     

 

                  

11. 6. 2015                    MY SE ŠKOLY NEBOJÍME  – dopoledne pro předškoláky 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla vypracována 1 .9. 2015 

Vypracovala:   Dagmar Křivánková – vedoucí vychovatelka 

 

 

V Hlušicích  dne 1. 9. 2015 

 

 

                                      


