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V loňském školním roce bylo zapsáno do školní družiny 58 dětí. Provoz ŠD byl zajištěn pro žáky 

1.- 5. třídy a to v ranním bloku od 7.00 do 9.00 a v bloku odpoledním od 10:45- do 15:30. Děti byly 

rozděleny do dvou smíšených oddělení. 1. oddělení vedla vedoucí vychovatelka Jiřina Klinerová a 

2. oddělení nově nastupující vychovatelka Lucie Čermáková, která měla částečný úvazek ve ŠD, 

ZŠ a MŠ. Paní vychovatelka Čermáková je výborná muzikantka, a tak se volné chvilky její skupiny 

dětí často zaměřovaly na hudební činnosti. 

 



Vzhledem k různému věku dětí obě vychovatelky kladly důraz na ohleduplné chování mezi dětmi, 

kde starší pomáhaly mladším, proto jsme uznaly za vhodné zvolit věkově smíšené oddělení. Na 

začátku školního roku, bylo nově vybaveno 2. oddělení ŠD, které vzniklo díky rekonstrukci bývalé 

tělocvičny, která byla přetvořena na 1. třídu a ŠD. Nákup v hodnotě 10.000 Kč zajistil nové 

didaktické, společenské a konstruktivní hry a spotřební materiál. 

 

Tematický plán ŠD se nesl ve jménu „Soví škola“ (dětská univerzita). Jednalo se o námětovou 

hru, která časově mapovala celý školní rok. Tato celoroční hra nabízela pět tematických celků 

v dvouměsíčních blocích. V průběhu školního roku děti procvičovaly pohybové či kreativní 

dovednosti, získávaly nové vědomosti a určitě si zlepšily manuální zručnost spojenou s etickým 

cítěním. Vzhledem k nečekanému delšímu trvání rekonstrukce školní zahrady, jsme byly nuceny 

zvolit jinou alternativu pro pobyt venku (častější procházky po okolí a nově vzniklý náhradní 

prostor v břízkách). Děti ze ŠD měly možnost také využití vybavení technického vybavení ve 

třídách ZŠ, kde měly možnost se realizovat a zdokonalovat v oblasti výpočetní techniky. Díky 

nástupu p. Čermákové, se prohloubil rozvoj hudebních schopností, který byl realizován formou 

kroužku – pěvecký sbor. Děti se účastnily v rámci sboru v mnoha veřejných akcí – Vítání občánků, 

Vánoční besídka, Tříkrálový koncert v místním kostele, soutěž Novopacký slavíček a zakončení 

školního roku při akci Noc kostelů.  

 

 

 

 

 



 

Součástí ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ŠD JSOU: Vzdělávací a výchovné 

oblasti 

Člověk a jeho svět 

1. Místo, kde žijeme 

Poznávání nejbližšího okolí, organizace školy, určení významných objektů, jejich návštěvy (OÚ, 

požární zbrojnice), orientace v okolí. 

2. Lidé kolem nás 

Osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, 

komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení 

prvků mediální výchovy (co děti shlédly, slyšely, práce s internetem, vyhledávání informací 

(kompetence k řešení problémů, komunikativní, sociální) 

3. Lidé a čas 

Budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umět využít správně a 

účelně svůj volný čas (Kompetence k trávení volného času) 

4. Rozmanitost přírody 

Vycházky a pobyty v přírodě, pozorování změn, určování, využití encyklopedií, následné výtvarné 

zpracování, péče o pokojové rostliny, ekologická výchova-ochrana přírody (Kompetence k učení) 

5. Člověk a jeho zdraví (ZČ sportovní) 

Poznávání sama sebe, poučení a péče o zdraví a nemocech, zdravotní prevence, osobní hygiena 

a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, umět ošetřit drobná poranění. Besedy na toto 

téma. Pohybové hry v místnosti, tělocvičně, terénu, rekreační cvičení, dodržování pitného režimu. 

- činnosti ovlivňující zdraví 

Význam pohybu pro zdraví, příprava organismu na pohyb, rozvoj forem rychlosti, vytrvalosti, síly 

(zvládá správné držení těla, spojuje pohyb se zdravým životním stylem, zná relaxační a 

kompenzační cviky, umí spojit melodii a rytmický pohyb, cvičí podle hudby, uplatňuje zásady 

pohybové hygieny. 

- činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností 

Pohybové hry, základy gymnastiky, atletiky, sportovních her, turistika, pobyt v přírodě, plavání, 

bruslení, lyžování (spolupracuje při týmových hrách a soutěžích, zná a dodržuje pravidla, je 

schopen soutěžit v týmu, posiluje kolektivní cítění, zvládá míčové hry). 

 

 

 

 



 

CELOROČNÍ HRA: „SOVÍ ŠKOLA“ 

Školní družina odebírá dětský časopis PASTELKA. Tam jsme našly náměty na celoroční tematiku, 

podle které jsme vytvořily měsíční plány v souladu se školním vzdělávacím programem ŠD. 

 

Září – říjen : „Lidské tělo“ 

Seznámení se s celoroční hrou a činnostmi ve školní družině. 

Přírodovědné činnosti – znát své tělo, co vše dokáže, jak o něho pečovat, správně pojmenovat 

časti těla, vnitřní orgány, kostra, funkčnost smyslů, péče o zdraví a správné hygienické návyky 

Vycházky do přírody – sběr šišek, žaludů, kaštanů, bukvic atd. 

Pobyt venku – míčové a pohybové hry. 

Výtvarná a pracovní činnost – podzim – dýně, ježek, kostra člověka ze sirek, portrét krále, 

korunovační klenoty 

Listopad – prosinec : „Člověčina“ 

Sebeobslužná činnost a etika – slušné chování, zdravení, poděkování, úcta ke starším lidem, 

mezilidské vztahy 

Výtvarná a pracovní činnost – vánoční dárky, vánoční přání, ubrousková technika, vánoční 

výzdoba odd., pečení perníčků 



Odpočinková a relaxační činnost – poslech relaxační hudby, četba pohádek a prohlížení dětských 

časopisů, příběhy s vánoční a náboženskou tematikou, zvyky a tradice Vánoc 

Dramatické činnosti – příprava programu na Vánoční besídku 

Leden – únor : „Čím budu“ 

Hudební činnosti – tematické písně o povolání (Já jsem koudelníkův syn, lidové písně, …) 

Poznávací činnosti – didaktické a paměťové hry (pantomima, hra „Kufr“, „Na řemesla“),  

Výtvarné činnosti – Tři králové, šála, čepice, rukavice, sněhulák z papírového tácků, karnevalové 

masky 

Tělovýchovné činnosti – hry ve sněhu, bobování 

Karneval – soutěže, taneční hry a kulturní program 

 

Březen – duben : „Finanční gramotnost“ 

Poznávací činnosti - jak se nakupovalo a obchodovalo ve středověku, na co jsou peníze, NH “Na 

obchod“, exkurze v místní cukrárně (kolik co stojí, reálné setkání s penězi) 

Dramatická výchova – nácvik kulturního programu na akci „Myslivecká výstava trofejí“ 

Přírodovědné činnosti – oslava Dne Země – ochrana přírody, třídění odpadu, soutěže 

Výtvarné činnosti – velikonoční přání, dekorace, kraslice 

 

Květen – červen : „O hrách a hraní“ 

Tělovýchovná činnost – pohybové hry a pobyt venku, míčové hry 

Přírodovědná činnost – NH “Na domečky“, „Na domov“ v břízkách, poznávací a přírodovědné 

procházky po okolí 

Dramatická činnost – příprava programu na besídku ke Dni matek 

Hudební činnost – příprava a účast na akci Noc kostelů 

Sebeobslužná činnost – bezpečnost chování během prázdnin, nocování ve škole 

Výtvarná činnost – portrét maminky, přání ke Dni matek a výroba dárků 

MDD – na místním fotbalovém hřišti – soutěže, poznávání lesní zvěře a chování v lese 

 

Obě vychovatelky úzce spolupracují s vedením školy a celým pedagogickým sborem. 

Účastní se všech školních akcí. Absolvují také potřebná školení: 

Obě vychovatelky si prohloubily své znalosti při školení v rámci dalšího vzdělávání pedagogů – 

Seminář s názvem: Právní vědomí vychovatele ŠD. 



 

 

FOTODOKUMENTACE Z AKCÍ: 

 

Den Dětí 

 

Den dětí 



 

Dětský karneval 

 

Odměny do soutěží 



 

Soutěže při dětském karnevalu 

 

Vystoupení dětí v KD 

V Dolní Branné, 30. 9. 2017   Jiřina Klinerová a Bc. Lucie Čermáková 

 


