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                                           Úvod 

 
   Školní družina má 3 oddělení, které navštěvují děti z 1., 2., 3. a 4. tříd. Provoz zajišťují 3 

vychovatelky – Miroslava Sojková, Hana Obršlíková a Ludmila Vyskočilová.                                 

I. oddělení tvoří žáci 2. a 4. třídy, II. oddělení navštěvují žáci 1. třídy, III. oddělení je složeno 

z žáků přípravné a 3. tříd. 
 Školní družina využívá pro svoji činnost I. patro a přízemí nové budovy na Komenského náměstí, 

počítačovou učebnu, jídelnu, školní dvůr a hřiště. 

 

 

 

1. Cíle výchovné práce:  
     

 

      1. Zvýšit zájem dětí o zájmovou činnost vhodnou motivací.        

2. Vytvářením a utvrzováním hygienických a společenských návyků posílit péči o zdraví,                   

hygienu a společenské chování dětí. 

3. Organizováním návštěv výstav, městské knihovny, exkurzí a pořádáním sportovních  

a vědomostních soutěží posilovat a rozvíjet vědomosti a dovednosti dětí. 

 

 

2. Úkoly výchovné práce: 
 

1. Respektovat práva dětí / řád školy a školní družiny /. 

2. Pečovat o děti se specifickými poruchami učení a chování. 

3. Zlepšovat materiální vybavení školní družiny. 

4. Spolupracovat s rodiči, učiteli, veřejností. 

5. Účastnit se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků / semináře, akce                  

akreditovaných pedagogických center, samostudium /. 

6. Podílet se na propagačních akcích školy / jarmarky, kulturní a sportovní akce /. 

 

 

3. Organizace: 

 
-  Informace o provozu školní družiny pro rodiče – řád školní družiny. 

-  Spolupráce vychovatelek s učitelkami I. a II. stupně. 

 

      

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Akce školní družiny: 

 
Září:                Člověče, nezlob se! 

                        Legohraní – tematický týden – Obršlíková 

                        Pohádkujeme s Asterixem a Obelixem – tematický týden –  Sojková 

                        Návštěva knihovny. 

                         

 

Říjen:                Halloweenský karneval 

                          Strašidelný týden – tematický týden – Sojková 

                          Strašidelný týden – tematický týden – Obršlíková 

                          Strašidelný týden – tematický týden - Vyskočilová 

                           

 

 

Listopad:           Světem letem – tematický týden – Sojková 

                          Cesta do pohádkového světa – tematický týden – Obršlíková 

 Poznáváme Ivančice – tematický týden - Vyskočilová 

                          Rekordyáda ŠD 

                            

 

Prosinec:           Vánoční besídka s diskotékou 

                          Výroba drobných dárků na Vánoce 

                            

                          

 

Leden:                Z pohádky do pohádky – tematický týden – Vyskočilová 

                           Paralympiáda.  

                           Zimní olympiáda. 

                           Máme rádi zvířata – tematický týden  - Obršlíková 

                            

 

 

Únor:                  Masopustní karneval. 

                           Šouparáda. 

                            

 

 

 

     Březen               Indiánský týden  – tematický týden – Sojková 

                          Legohraní – tematický týden – Vyskočilová 

                          Týden hudby a tance – tematický týden -  Obršlíková                                                                                        

                          Návštěva knihovny 

 

 

 

     Duben:                A je tu cirkus – tematický týden – Sojková 

 Červená, oranžová, zelená – tematický týden - Vyskočilová 

                                 Den Země – vědomostní a výtvarná soutěž 

                                 

  

 

 

 

 



 

Květen:               Hokejománie – tematický týden – Obršlíková, Sojková, Vyskočilová 

                            Návštěva knihovny 

                            Účast na OH ŠD v Oslavanech 

                            Návštěva Chřestových trhů 

                             

 

 

Červen:              Návštěva výstavy ZUŠ -  výtvarného oboru 

                           Barevný týden – tematický týden – Sojková, Obršlíková, Vyskočilová 

                           Rozloučení se školním rokem 

                            

 

Za organizaci a průběh akcí zodpovídá M. Sojková. 


