
Příloha č. 5 
Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2017/2018 

 
Plán výchovně vzdělávací činnosti školní družiny vycházel z celoročního plánu školy 

pro školní rok 2017 – 2018 a ŠVP školní družiny.                                                                                                    
Veškerá dokumentace byla vedena na jednotlivých odděleních, dle měsíčních a týdenních 
plánů.                                                                                                                 
Důraz byl kladen zvláště na bezpečnost provozu, bezpečnost při výchovných činnostech (hry 
na školní zahradě, cesta na divadelní představení a bezpečnostní pravidla při cestě do ŠD         
a odchodu domů). Děti byly seznamovány s bezpečností při všech činnostech, které se 
průběžně dopisovaly do třídní knihy. Děti si zopakovaly čísla na telefonní linky 150,155,158 
a názorně si procvičily pomoc při modelové nebezpečné situaci s vychovatelkami. V červnu 
vychovatelky seznámily děti s bezpečností v době hlavních prázdnin. Dále je poučily    
o bezpečnosti při nálezu použitých jehel a odmítnutí požití drogy. Dále o bezpečnosti 
v silničním provozu a bezpečnosti na letních táborech.                                              
Internetové stránky školní družiny byly měsíčně aktualizovány. Činnosti a akce byly 
prezentovány na internetové stránce školy. 

Důsledně byly dodržovány hygienické návyky a pravidla správného stolování. Při 
výchovně vzdělávací činnosti vycházely vychovatelky ze zájmů, potřeb a individuálních 
zvláštností dětí. Byl kladen důraz na sjednocení výchovného působení na děti.  Děti měly 
zajištěn dostatek pohybu formou pohybových her a tanečních činností. Klidová část byla 
zajištěna individuálně. Vychovatelky spolupracovaly s rodiči a třídními učiteli.  

Kulturně – estetické zájmy dětí byly uspokojovány v jednotlivých činnostech              
a výchovách. Více než polovina dětí se přihlásila na zájmové útvary organizované školou        
a některé děti navštěvovaly samostatný atletický kroužek.                                                                                           
Děti navazovaly na získané vědomosti z vyučování i z poznatků vlastních.  

V měsíci září proběhl „Den kamarádství“, děti se seznámily s novými kamarády          
a ostatními dětmi. Poznávaly prostředí školy, školní družiny a školní jídelny. Byly seznámeny 
s bezpečností ve školní družině. 

V měsíci říjnu kreslily děti obraz vodního světa, který vyzdobil spolu se školou hlavní 
šatnu. Halloween oslavily děti vydlabáním a zapálením obrovských dýní na školní zahradě.   

V prosinci předvedly, co se naučily od září na vánoční besídce. Spolu s paní 
učitelkami z 1. ročníku tančily a zpívaly pro radost rodičů. Děti vytvořily vánoční perníčky    
a vyrobily vánoční dekorace pro „Vánoční jarmark“.  

V únoru si užily „Maškarní diskotéku“ v tanečním rytmu. 
  V březnu děti vykrajovaly velikonoční perníčky a vyráběly velikonoční ozdoby pro 
sebe i pro „velikonoční jarmark“ školy.  Na přelomu března dubna, kdy do ŠD nastoupily       
2 praktikanty vyšší odborné školy se děti naučily nové pohybové a taneční hry. Děvčata 
uspořádala pro děti sportovní soutěže se sladkou odměnou. Děti se také zúčastnily 
velikonočního pochodu pořádaného ve spolupráci s Domem dětí a mládeže. 

V dubnu k zápisu dětí do školy jsme spolu s dětmi vytvořily dárečky pro budoucí 
prvňáčky. Děti ze třetích tříd se zúčastnily akce „Hmyzí domeček“. Domek se velmi povedl,   
i když naše škola nevyhrála. Stále slouží pro učební účely na školní zahradě. 



V květnu děti malovaly „rodné město“ a dominující památky (radnice, městské domy 
na náměstí, lékárnu). V rámci projektu  „Člověk a příroda, příroda nás učí“ – malovaly „Můj 
strom“, rostliny a živočichy. Učily se zásady bezpečnosti při pobytu v přírodě. Do ŠD 
nastoupila praktikantka ze Střední pedagogické školy v Mostě. Děti ukázaly, že jsou pozorné 
a předvedly, co nového se naučily ve škole i ve ŠD. Praxe byla zakončena oslavou Dne dětí se 
soutěžemi a občerstvením.                            

V červnu děti navštívily „Den hasičů“, akce měla u dětí veliký úspěch a moc se jim 
líbila. Celý měsíc se připravovaly na závěrečné vystoupení pro rodiče.                
Děti z prvních tříd v každém ročním období kreslily strom ve velikosti plakátu, aby si 
připomněly jednotlivé odlišnosti roku.                                                          
Po celý školní rok se činnosti prolínaly podle skladby ročního a týdenního plánu. 
HV - rytmizace a melodizace známých říkadel, jmen dětí, logopedické básničky apod., zpěv 
s hudebně rytmickými nástroji – hry na zpěváky a orchestr. Zpěv a rytmizace byly zapojovány 
do všech výchovných činností.  
Tv – byly zařazovány tělovýchovné chvilky do odpoledních činností provázané s pohybovými 
hrami na školní zahradě, taneční činnosti s hudbou (hra na auta, hra na modelky, tanec), aby 
děti vyjádřily své pocity a taneční nadání.  
Lv – dramatizace známých pohádek, rozvíjení vlastní fantazie při výstupech dětí, 
dokončování příběhů, ale i poslechová činnost při odpočinku. Rozvíjení slovní zásoby formou 
poslechu krátkých literárních útvarů. Rytmus a melodie jazyka byly procvičeny formou 
známých říkadel. Děti byly vedeny k samostatnosti (odstranění ostychu) a kolektivnímu cítění 
při dramatizaci.  
Bohužel málo dětí se přihlásilo k návštěvě divadelních představení 1x měsíčně v Městském 
divadle v Žatci. Ale jednotlivá představení děti navštěvovaly.  
Prvouka – formou didaktických her procvičovaly znalosti z matematiky, společenského 
chování (kouzelná slovíčka) a upevňováním znalostí z přírody byly děti vedeny k soutěživosti 
větších i menších kolektivů, ale i individuálně s ohledem na ostýchavé děti.                                                       
Ve všech výchovných činnostech bylo přihlédnuto k individualitě dětí i celého kolektivu – 
lásce k rodině, k rodnému městu, k přírodě, toleranci k minoritám. Při vycházkách do okolí 
školy, nebo při cestě do divadla se děti seznamovaly s památkami města.  
Na konci školního roku 2017 - 2018 děti předvedly, co se naučily vystoupením pro rodiče 
s názvem „Rozloučení se školním rokem“ – zahradní slavnost. Vystoupení navštívilo velké 
množství rodičů i dětí. Dívky, které navštěvují kroužek „Mažoretky“ předvedly krásné 
vystoupení. Na závěr pan školník opekl vuřty a všichni si pochutnali i na pečených dobrotách, 
které pro děti i rodiče připravily vychovatelky. 
V novém školním roce je třeba se zaměřit na hygienu před jídlem, pořádek v šatně a na 
stolování dětí, nekoordinované činnosti, pěstování úcty ke starším a sebeúcty dětí. 
V neposlední řadě i na společenské chování, jako je pozdrav a poděkování.                             
 
                                                                                                       Zpracovala: Dana Dvořáková 
                                                                                                              vedoucí vychovatelka 
 


