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

Výroční zpráva Školní družiny při ZŠ a MŠ Hlušice za školní rok 2017/18 

 
Školní družina pracovala v tomto roce   - v počtu 60 žáků 

                                                                - počet oddělení :  2 třídy 

                                                                - v počtu 2 vychovatelek 

                                                                - 3 asistentky pedagoga 

                                                  

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. Cílem práce naší školní 

družiny je poskytnout dětem dostatek příležitostí k uplatnění vlastní fantazie a tvořivosti.  

Snažíme se dětem nabídnout smysluplnou náplň jejich volného času a to prostřednictvím 

zajímavých činností. Týdenní projekty, ve kterých je zpracován výchovný program se 

zaměřuje především na poznávání a rozvíjení vztahu k přírodě, lidem, zvířatům a mají 

charakter tvořivého hraní. Většina z nich navazuje zábavnou formou na praktické využití již 

získaných znalostí a dovedností z vyučování. Vycházíme hlavně z prostředí venkova, které je 

dětem blízké. 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.  

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s asistentkami pedagoga, která umožňuje 

dětem s podpůrnými opatřeními lepší začlenění do kolektivu.   

Oddělení pro 1. a 2. třídu bylo nově vybaveno herním prvkem „obchod“, hracími koberci, 

stavebnicemi, kinetickým pískem a hračkami. Oddělení pro 3. a 4. třídu pak novými 

monitory.  



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: 

 
- Mobilní planetárium 

- Jablíčkový a bramborový den 

- Soutěž „O podzimní košík“ 

- Výlet na Češovské valy 

- Setkání s hajným v lese 

- Průvod se světýlky 

- Větrníkový den 

- Den otevřených dveří, keramický jarmark 

- Vánoční divadélko „Radujme se, veselme se“ 

- Rozsvěcení vánočního stromu – vystoupení 

- Maškarní rej v ŠD 

- Talentmánie – celodružinová soutěž dovedností 

- Jak se tvoří s dospěláky 

- Pečení s babičkami 

- Čarodějnický rej 

- Výlet na památné místo – kostelík u Sekeřic 

- Ovocný den 

- Canisterapie – ukázka výcviku psů pro tělesně postižené 

- My se školy nebojíme… 

- Výlet do Janovic – koně u paní Schovánkové 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva byla vypracována 3. 9. 2018 

Vypracovala:   Dagmar Křivánková – vedoucí vychovatelka 

 

 

V Hlušicích dne 3. 9. 2018 

 



 

                                      


