Činnost školní družiny ve školním roce 2016/2017
1. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Školní družina je součástí Základní školy a mateřské školy v Řečanech nad Labem.
Má dvě oddělení, které se nachází v přízemí budovy školy. Vybavení místností je
přizpůsobeno charakteru činností ve školní družině. Nábytek je nový. Část pokrytá kobercem
je vyhrazena pro odpočinkové činnosti a hry. Stolečky a židličky jsou uspořádané tak, aby
žáci na sebe viděli, mohli si spolu hrát, něco vytvářet nebo vzájemně komunikovat.
Vybavenost knihami, hrami, hračkami, sportovním náčiním a výtvarnými potřebami je dobrá,
dle možností se průběžně doplňuje. Na výzdobě družin se podílí žáci svými výtvory.
K uskutečňování zájmových činností jsou využívány i jiné prostory - počítačová
učebna, keramická dílna, cvičná kuchyně a tělocvična. K rekreačním účelům slouží stoly
na stolní tenis a stolní fotbal v suterénu školy. Pro sportovní účely je k dispozici prostorný
a přehledný areál školy, jehož součástí je fotbalové, volejbalové a basketbalové hřiště,
běžecký ovál, doskočiště a průlezky.
Ve školním roce 2016/2017 byly do obou oddělení zakoupeny nové židličky
a stolky, do II. oddělení navíc sedací lavice s úložným prostorem. Pro větší bezpečnost žáků
při hrách, jsme do obou oddělení nechali nainstalovat nové kryty na radiátory. Od školního
roku 2016/2017 družina využívá kamerový systém, který napomáhá starat se o bezpečnost
žáků.
2. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
Ve školní družině je vedoucí vychovatelkou Jiřina Andrlová. Má požadovanou
odbornou kvalifikaci. Ve školním roce 2016/2017 pracovala na celý úvazek.
Druhá vychovatelka Marcela Hloušková pracovala ve školní družině do 29. 1. 2017.
V průběhu školního roku si doplňovala požadované vzdělání na střední pedagogické škole.
Pracovala na snížený úvazek 0,86.
Od 30. 1. 2017 nastoupila po mateřské dovolené paní vychovatelka Aneta Šimáková.
Pracovala na snížený úvazek 0,86. Má požadované odborné vzdělání.
Paní vychovatelky si během školního roku prohlubovaly svoji odbornou kvalifikaci
samostudiem pedagogické literatury, četbou odborných časopisů (odebíráme Speciál pro
školní družiny) a na odborných seminářích pořádaných CCV Pardubice a NIVD Pardubice.
Tematické zaměření seminářů:
Zásady koncepční práce vychovatele ve školní družině
Keramika o Vánocích s drátováním
Keramika do bytu
3. PRŮBĚH ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ


POČET PŘIHLÁŠENÝCH ŽÁKŮ

Ve školním roce 2016/2017 bylo k pravidelné docházce do školní družiny zapsáno
celkem 50 žáků z 1. – 3. ročníku. Kapacita družiny byla zcela naplněna.
Rozdělení žáků do oddělení:
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I. oddělení - celkem 25 žáků z tříd 1.A, 1.B a 3.A.
II. oddělení - celkem 25 žáků ze 2. tř. a 3.B


vychovatelka Marcela Hloušková,
od 30.1. 2017 Aneta Šimáková
vychovatelka Jiřina Andrlová

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz školní družiny probíhal ráno od 6.00 do 7.40 hod. a odpoledne od 11.30
do 16.00 hod.


CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

Školní družina naplňuje vyhlášku č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání formou
organizace pravidelné činnosti, nabízí práci v zájmových útvarech, pořádá příležitostné akce,
nabízí spontánní aktivity, umožňuje žákům odpočinek a přípravu na vyučování formou
didaktických her.
Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání
Tvoříme a žijeme spolu, který je platný od 3. 9. 2007. V roce 2016 byl aktualizován
a upraven. Obsah je zaměřen na oblast Člověk a jeho svět a rozdělen do tematických okruhů.
Cílem našeho ŠVP je umožnit žákům odreagovat se a uvolnit po vyučování, naučit je aktivně
a smysluplně využívat volný čas, pomáhat žákům uplatnit své potřeby a zájmy – nabízíme
zájmové kroužky, pořádáme příležitostné akce (besídky, výlety, soutěže, turnaje, tvořivé
dílničky, sportovní akce aj.). Chceme, aby se žáci cítili ve družině bezpečně
a spokojeně. Snažíme se upevňovat vzájemné přátelské vztahy dětí, učíme je respektovat
jeden druhého, pomáhat si, rozvíjíme týmovou spolupráci. Podporujeme u žáků fantazii
a dovednosti. Umožňujeme jim seberealizovat se – organizujeme výstavky tvořivosti pro
rodiče a veřejnost a akademie. Vštěpujeme žákům základy slušného chování a vystupování.
Učíme je zdravému životnímu stylu, vedeme je k ochraně svého zdraví. Věnujeme se také
ekologické tématice, navozujeme pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí.


AKTIVITY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Zájmové kroužky
Ve školním roce 2016/2017 pracovaly při školní družině 4 zájmové kroužky:
Pohybový
Dramatický
Keramika
Flétnička
Pohybový a Dramatický kroužek vedla do 29. 1. 2017 paní vychovatelka Hloušková.
Od 30. 1. 2017 převzala činnost těchto kroužků paní vychovatelka Šimáková.
Keramický kroužek a zájmový kroužek Flétnička pracoval pod vedením paní
vychovatelky Andrlové.
- Příležitostné akce
Každý měsíc jsme pořádali 1 - 2 příležitostné akce společné pro obě oddělení družiny.
O všech akcích a činnostech školní družiny proběhly informace na webových stránkách školy,
ve školním zpravodaji a na vývěskách v obci.
-
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Přehled akcí:
Rekordyáda
Kouzelná planeta
Jablíčkový týden
Barevný podzim - podzimní výstavka pro rodiče a veřejnost
Křeslo pro hosta
Mikulášská diskotéka s nadílkou
Výtvarná soutěž
Pohádkový karneval
Návštěva knihovny
Velikonoční jarmark (společná akce se ZŠ)
Den Země – zapojení ŠD do projektu školy
Dopravní soutěž
Atletický trojboj
Oslavy Dne dětí
Akademie školní družiny
Zprávy z uskutečněných akcí:
REKORDYÁDA
Na 14. září jsme si ve družince naplánovali akci pod názvem Rekordyáda. Žáci se na ni
připravovali týden dopředu. Trénovali připravované disciplíny: kroužení obručí, podbíhání
pod švihadlem, hod na cíl. Soutěž proběhla v tělocvičně a zúčastnili se jí téměř všichni žáci.
Vítězky obdržely diplom a medaili. Ostatní zúčastnění získali malou sladkou odměnu
za snahu.
KŘESLO PRO HOSTA
19. října jsme ve družince uspořádali akci Křeslo pro hosta. Pozvali jsme si pana Jiřího
Kouska,
tatínka
jedné
naší
žačky,
který
je
povoláním
žokej.
Pan Kousek vyprávěl o své lásce ke koním i jezdeckých zkušenostech. Ochotně odpovídal
na všetečné otázky. Na ukázku dětem přinesl jezdeckou výstroj, kterou si mohly osahat,
a dokonce i vyzkoušet, a trofej, kterou získal v letošním ročníku Velké pardubické.
Bylo to hezké odpoledne a pro všechny nevšední zážitek.

KOUZELNÁ PLANETA
Po loňském úspěchu fotograficko-filmové projekce cestovatelky Kateřiny Motani o ostrově
Madagaskar, jsme si na 2. listopad objednali další program z cyklu Kouzelná planeta,
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tentokrát na téma Keňa a Uganda. V průběhu šedesátiminutové projekce doprovázené živým
komentářem autorky jsme zavítali do africké divočiny, kde je možné spatřit spousty divokých
afrických zvířat. Ocitli jsme se v masajské vesnici, kde bojovní Masajové ještě stále bydlí
v chatrčích postavených z bláta a kravího trusu. Nahlédli jsme do afrických škol. Podnikli
jsme dobrodružné hadí safari a prožili napjaté chvíle při odběru hadího jedu. Podívali jsme se
do Ugandy provoněné zeleným čajem, kde jsme mohli vidět horské gorily. Na závěr pořadu
proběhla soutěž o ceny, ukázka artefaktů z cest a beseda s autorkou.
Děti si na památku zakoupily upomínkové předměty a fotografie. Program se nám opět velmi
líbil
JABLÍČKOVÝ TÝDEN
proběhl ve II. oddělení družiny od 7. do 10. listopadu. Prolínalo se v něm hned několik
činností. Začali jsme besedou o tom, jak je jablíčko zdravé, a přečetli si pohádku.
V tvořivé dílničce jsme zhotovili obrázky a vyráběli plachetničky z jablíček a plátkového
sýra. Na závěr jsme si zazpívali písničku Měla babka čtyři jabka a vyzkoušeli si zatančit
mazurku. Proběhly i různé hry a soutěže s jablíčky.
BARVY PODZIMU
Na toto téma jsme 15. listopadu uspořádali pro rodiče výstavku tvořivosti dětí ze školní
družiny.

MIKULÁŠSKÁ DISKOTÉKA S NADÍLKOU
Jako každý rok, tak i letos, jsme pro děti z naší družinky připravili MIKULÁŠSKOU
DISKOTÉKU S NADÍLKOU. Navštívil nás Mikuláš s andělem, a za pěknou básničku či
písničku předával dětem nadílku. Potom přišly na řadu různé soutěže. Velmi jsme se pobavili
a děti si to opravdu užily.
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VÁNOČNÍ PŘEKVAPENÍ
I o letošních Vánocích našly děti ve družince pod stromečkem nové hry a hračky, které si
přály, a měly z nich radost. Že se ale promění celá družinka, neměly tušení. Byly velmi
překvapené, když po vánočních prázdninách otevřely dveře, a spatřily v obou odděleních
nové stolky a židličky, které krásně doplňuji ostatní nábytek. Dostali jsme krásný dárek,
všichni z něj máme radost. V tak hezkém prostředí se určitě budeme cítit dobře.
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ
10. a 11. ledna proběhla ve družině výtvarná soutěž na téma: KOUZELNÁ PLANETA.
Z vytvořených prací jsme připravili v přízemí školy výstavku.
POHÁDKOVÝ KARNEVAL VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
22. února se ve družině uskutečnil karneval. Sešlo se zde opravdu hodně pohádkových
postaviček - princezny, králové, čarodějnice, kouzelníci, motýlci, myšky, kočičky, objevil se
i trpaslík, mušketýr aj. Karneval jsme zahájili společným Tancem princezen. Během
karnevalu se nejen tančilo, ale i soutěžilo. Takže si to všichni užili. Na závěr bylo
vyhodnoceno10 nejlepších masek. Malou odměnu si však odnesli všichni.
NÁVŠTĚVA ŠKOLNÍ DRUŽINY V KNIHOVNĚ.
U příležitosti Měsíce knihy jsme do březnových akcí družiny zařadily návštěvy I. i II.
oddělení v knihovně v Řečanech n.L. Slečna knihovnice si zde pro nás připravila program
Duhové pohádky.
DÁREČKY PRO MALÉ KAMARÁDY.
Začátkem dubna jsme ve družince vyráběli dárečky pro nové kamarády k zápisu do 1.třídy.

VELIKONOČNÍ JARMARK
11. dubna proběhl na naší škole VELIKONOČNÍ JARMARK. Svými výrobky přispěla i
družina. Navíc pro návštěvníky jarmarku připravila výstavku výtvarných prací žáků školní
družiny.
DEN ZEMĚ
20. dubna se uskutečnila akce Den Země, kterou organizoval Ekotým školy pod vedením
pí. uč. Pušové. Zapojila se i družina s výtvarnými dílničkami z odpadových materiálů.
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ
proběhla ve školní družině ve dnech 26. a 28. dubna. Obtížnost soutěže byla odstupňována
podle věku dětí. Prvňáčci absolvovali závod na koloběžkách, řešili kvíz a dopravní situace
na obrázcích. Děti z druhé třídy jezdily na jízdním kole na čas a doplňovaly dopravní kvíz.
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Třeťáci si vyzkoušeli jízdu zručnosti na kole, doplňovali kvíz a poznávali dopravní značky.
Body, které malí závodníci získali v praktických i teoretických disciplínách, se sečetly.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO BUDOUCÍ PRVŇÁČKY
17. května navštívili naší školu budoucí prvňáčci. Děti ze školní družiny pro ně vyrobily
dárečky.
ATLETICKÝ TROJBOJ
Ve dnech 24. – 26. května proběhl ve školní družině ATLETICKÝ TROJBOJ. Soutěžilo se
v hodu kriketovým míčkem, ve skoku do dálky a v běhu na 50 m.
AKCE KE DNI DĚTÍ
V rámci oslav Dne dětí jsme ve družince uspořádali dva programy. 1. 6. proběhlo
KOUZELNICKÉ ODPOLEDNE. Do naší družinky zavítal kouzelník Waldini. Předvedl
velmi hezké a zábavné vystoupení, do kterého zapojoval i naše malé „kouzelníky.“ Na závěr
pro děti „vykouzlil“ dáreček, z kterého měly velkou radost - zvířátka z nafukovacích
balónků. 2. 6. se uskutečnilo ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE. Připravili jsme pro děti šest
zábavných disciplín: stavění komína z kostiček na špachtličku v ústech, hod míčkem do
plastových kelímků, namotávání motýlků na šňůrce, „lyžování“ na papírových „lyžích“,
slalom se sáčkem rýže na hlavě, skákání s míčkem mezi koleny. Za splněné úkoly děti čekala
osvěžující odměna. Odpoledne jsme si užili a pobavili se.
AKADEMIE ŠKOLNÍ DRUŽINY
19. června jsme pro rodiče uspořádali akademii. Vystoupily zde děti, které v letošním školním
roce navštěvovaly zájmové kroužky při školní družině. Dramatický kroužek vystoupil
s pohádkami O veliké řepě a O Palečkovi a jeho kamarádech. Nejmladší děti z kroužku výuky
hry na zobcovou flétnu zahrály dětské písničky s doprovodem na Orffovy nástroje. Pokročilí
žáci a žákyně přednesli lidové písničky a melodie z pohádek. Do programu jsme zařadili i
dva tanečky na písničky Míši Růžičkové, které mají děti moc rády. Akademii jsme zakončili
slavnostním předáváním odměn, hudebních vysvědčení a upomínkových diplomů. Za zdařilé
vystoupení i celoroční úspěšnou práci v kroužcích si je všechny děti zasloužily. Velice mile
nás překvapila bohatá účast rodičů. Děkujeme za kladnou odezvu a slova uznání za
připravené vystoupení. Moc si toho vážíme a motivuje nás to v další práci s dětmi.
Jiřina Andrlová, vedoucí vychovatelka ŠD
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