
Výroční zpráva o činnosti

 školní družiny

v roce 2019/2020

  

Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Hugo Sáňky,

Rudice, okres Blansko

Vypracovala: Lucie Sedláková

V Rudici 1. 7. 2020                                                          Mgr. Klaibová Lenka

                                                                                                 ředitelka školy
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1. Charakteristika ŠD

   Ve školním roce 2019/2020 pracovala školní družina při Základní škole a Mateřské škole 
Hugo Sáňky pod vedením ranní vychovatelky Mgr. Marie Trojáčkové a odpolední vychovatelky
Lucie Sedlákové. Tvoří ji jedno oddělení po 25 dětech.

Poplatek v tomto roce byl placen měsíčně ve výši 80,- Kč u vedoucí školní jídelny a byl v plné 
míře využit na pomůcky potřebné ve školní družině (výtvarný materiál, sportovní potřeby, 
hry, knihy …) a na neinvestiční náklady provozu družiny.

 Provoz školní družiny probíhal ve dvou blocích:

                                   ranní družina                 6,45 – 7,45 hodin

                                   odpolední družina        11,45 – 15,40 hodin

   Kapacita školní družiny byla jako každoročně maximálně naplněna, školní družinu 
navštěvovalo 25 dětí 1. - 3. ročníku ZŠ, z toho 14 dívek a 11 chlapců. Jelikož zájem o družinu 
byl vyšší, než je možná kapacita, byli žáci přijímáni dle stanovených kritérií (věk žáka).

   Prostory ŠD tvoří 2 místnosti. Vybavení je přiměřené a je přizpůsobeno pro potřeby 
mimoškolních aktivit. Nábytek je opotřebovaný. Vzhledem k velikosti místnosti ŠD jsme 
kromě tohoto prostoru  ke svým činnostem využívali i tělocvičnu, učebnu hudební výchovy a 
kmenovou třídu pro 1. ročník, kde je i interaktivní tabule. Při aktivitách venku jsme také ve 
velké míře využívali hřiště, školní zahradu, na které je umístěna chatka, pískoviště, houpačky  
a prolézačky. Plně také přes rok využíváme dětské  hřiště na Tumperku, kde jsou houpačky a 
prolézačky pro větší děti.
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2. Vzdělávání pedagogických pracovníků

   Během školního roku probíhalo vzdělávání a rozvoj pedagogických činností pracovníků 
formou samostudia. Vychovatelky se podílely na přípravě školních akcí (pohádkový les, 
soutěže, výlety, vánoční jarmark, lyžařský výcvik, vánoční rozsvěcení stromu, rozloučení s p. 
učitelkou….) a vykonávaly dozor při obědě, kde dbaly na dostatečné stravovací návyky. V 
případě onemocnění učitele jej vychovatelka zastoupila ve vyučování.

3. Výchovná a vzdělávací činnost, údaje o aktivitách 

   Naše činnost vycházela z pedagogiky volného času,z ŠVP naší školy a to z kapitoly „ Člověk a
jeho svět“,  uspořádané do 5 tématických okruhů (Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás, Lidé a 
čas, Rozmanitosti přírody a Člověk a jeho zdraví)a z vypracovaných měsíčních plánů. 

   Jedním z nejdůležitějších cílů zájmového vzdělávání bylo vést žáky ke smysluplnému trávení 
volného času v době před vyučováním a po vyučování, před odchodem domů nebo do jiných 
zájmových aktivit. Snažily jsme se o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování. Aktivity
byly rozděleny na odpočinkové, zájmové, rekreační a přípravu na vyučování. Zařazena v nich 
byla činnost rozvíjející znalosti, zručnost, dovednost, fyzickou zdatnost, ale také činnost při 
nichž děti relaxují a regenerují své síly a to vše v souladu s požadavky na psychohygienu. 
Nezapomněli jsme ani na vštěpování základů slušného chování, úctě k sobě i druhým, vedení 
ke kulturním hodnotám, ke vzájemnému respektu a solidaritě k druhým lidem, prostě na 
mezilidské vztahy (hlavní složkou je pomoc staršího mladšímu).

   Většina zájmových činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her a soutěží, při 
procházkách do okolí a dotkla se všech oblastí výchovy, tj. výtvarné, dramatické, hudební a 
pohybové. Zájem o družinu a správné chovaní u dětí zvyšoval bodový systém, přihlédli jsme 
při něm adekvátně k žákům se specifickými vzdělávacími potřebami. Vyhodnocení mělo 
proběhnout na konci školního roku. 

   Aktivity školní družiny probíhaly jako v ostatních letech nejen v rámci družiny, ale i ve 
spolupráci s třídními učiteli, Mateřskou školou, školní jídelnou, Mládežníky, rodiči a za účasti 
ostatních žáků školy, kdy rodiče a žáci vyšších ročníků ochotně pomáhali s organizací 
pořádaných akcí. Rodiče byli o plánovaných akcích a činnosti ŠD informováni prostřednictvím 
deníčků a pomocí webových stránek školy.

   Výrobky, které žáci v ŠD vytváří, jsou používány k výzdobě ŠD, školy ale i při akcích, 
pořádaných mimo školu (výstavy, jarmark apod.). 

   ŠVP je otevřený dokument, který se může v průběhu roku dle zájmů dětí či změnou okolností 
doplnit nebo upravit.
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Údaje o aktivitách:

ZÁŘÍ: *Seznámení dětí s organizací ŠD, poučení o bezpečnosti v ŠD *Sestavení    družinových 
pravidel *Kamarádi - seznamování dětí, každý si hledá své kamarády *Rok - roční období, 
měsíce, podzim je tu - znaky, pranostiky atd.*Úklid školní zahrady

ŘÍJEN: *Drakiáda – výroba draka, pouštění, odměny *Pohádkový les - výzdoba lesa (lucerny), 
poznáváme pohádky  *„Dýňáci“ - vyřezávání dýní, výzdoba školy, družiny *Sběr jablek z 
obecní zahrady do školní jídelny

LISTOPAD: *Podzimní les - poznáváme stromy, plody a sběr kaštanů a žaludů, hrátky s plody a 
listy stromů *Ochutnávka – poznáváme chutě, procvičujeme zrak a čich *Vyrábíme věci na 
vánoční jarmark *Hrabání listí

PROSINEC: *Vánoční jarmark *Dopis Ježíškovi *Těšíme se na čerty - Mikulášská nadílka, 
čertovský rej (diskotéka) *Těšíme se na Vánoce – vánoční dekorace, pečeme cukroví, 
poznáváme zvyky, pouštíme koledy *Vánoční večírek -  nadílka *Vánoční nadílka pro zvířátka 
– procházka do lesa, zdobení stromu

LEDEN: *Příroda v zimě - pozorujeme zimní přírodu, počasí, zkoumáme led a sníh *Zimní 
dekorace *Krmíme ptáčky – výroba krmítek, ptačího zobu *Lyžařský výcvik  - bezpečnost 
*Loučíme se s p.uč. Míšenskou – učíme se básničky, kreslíme obrázek

ÚNOR: *Zimní radovánky – hry na sněhu, bobování, válení se a stavění ve sněhu * Ruční 
práce – pleteme na prstech, rukách, čepice a šály na pletacím stroji *Maškarní karneval – 
navrhujeme a vyrábíme masky, kostýmy a dekoraci

BŘEZEN: *Jaro je tady – dekorace,experimenty se semínky *Měsíc látek – učíme se šít, 
vytváříme šablony, šijeme zvířátka 

! ZBYTEK AKCÍ ZRUŠEN Z DŮVODU MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ UZAVŘENÍ ŠKOL, NAŘÍZENÉ 
VLÁDOU 10.3.2020!

! 25.5.2020 OBNOVENA ČINNOST ŠD NA ZÁKLADĚ DOBROVOLNOSTI!

KVĚTEN A ČERVEN: *Procvičování učiva *Máme rádi pohádky – sledovaní animovaných a 
filmových pohádek *Ruční práce – učíme se háčkovat, šijeme, výroba a ozdoba květin  *Bu, 
bu, bu – sledujeme a vyrábíme příšerky * Den dětí – vycházka, cukrárna a krmení labutí a 
káčátek, prostě prima den *Práce na zahradě – úprava mini-zahrádky, poznáváme květiny a 
bylinky *Hurá prázdniny – rozloučení, drobné dárky

4. Covid 19 - M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í 

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona 
č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 
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odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto 
mimořádné opatření:

I. Zakazuje se s účinností ode dne 11.března 2020:

– osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

– - osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:

Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace 
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v 
Evropě.Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany 
před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání představuje vyšší 
riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném 
prostoru.Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora 
uvedených zákonů.Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření 
onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České 
republiky.Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika 
vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a 
proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.

                                                                     Mgr. Adam Vojtěch, MHA ministr zdravotnictví 

5. Hodnocení dětí a kontrolní činnost 

   Větší výchovné problémy, které by vedly k přísnějším postihům se nevyskytly. Děti se 
většinou chovaly zcela v souladu s řádem ŠD. Většina přestupků se vyřešila domluvou. Mírný 
sklon k fyzickému násilí u některých, se pomocí spolupráce mezi vychovatelkou, třídní 
učitelkou a rodiči podařilo potlačit a byl navozen kamarádský a družný vztah, což se projevilo 
při společných hrách a pracích. Starší pomáhali mladším.

   Činnost školní družiny je kontrolována vedením školy, v průběhu roku nebyly zjištěny žádné 
vážné nedostatky, drobné nedostatky byly ihned odstraněny.
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