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A/ CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

 

školní družina: 

 smysluplně obohacuje denní program dítěte 

 zajišťuje odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti dětí 

 pomáhá uspokojovat potřeby a rozvíjet schopnosti žáků 

 svou činností napomáhá prevenci negativních sociálních jevů  

 je partnerem pro děti, jejich rodiče i vyučující 

 

 

B/ ORGANIZAČNÍ,  EKONOMICKÉ, MATERIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ  PODMÍNKY 

 

Školní družina má dvě oddělení. Každé oddělení může navštěvovat až 26 dětí. Činnost školní 

družiny probíhá buď v prostorách školní družiny, nebo v areálu školy (na školním hřišti s umělým 

povrchem, školní zahradě). 

Provoz školní družiny je zajištěn v době od 11:40 hod do 16:30 hod. Družina také připravuje 

činnosti, které probíhají i mimo běžnou provozní dobu ŠD. Školní družina zajišťuje i tzv. ranní 

družinu, do které mohou docházet děti z obou oddělení společně při dodržení kapacity 26 dětí.  

Pobyt dětí ve školní družině je za úplatu, jejíž výše je určena směrnicí ředitelky školy a je určena na 

pokrytí částečných neinvestičních nákladů ŠD. Provozní náklady jsou hrazeny z rozpočtu školy. 

 

Školní družina je určena pro žáky, kteří navštěvují ZŠ v Moutnicích a kteří se k docházce do ŠD 

přihlásí prostřednictvím zákonných zástupců. Dítě může být přijato k docházce po odevzdání žádosti 

a řádně vyplněného zápisního lístku. Informace o zápisu jsou vyvěšovány před začátkem školního 

roku na nástěnce a webových stránkách školy. V případě žádosti o přihlášení během školního roku 

podá informace a rozhoduje ředitelka ZŠ. 

 

Kritéria pro přijetí žáka ZŠ a MŠ Moutnice, okres Brno-venkov k docházce do školní družiny: 

 

V případě, že počet žádostí o přijetí do školní družiny překročí kapacitu obou oddělení, bude 

ředitelka školy rozhodovat o přijetí podle těchto bodovaných kritérií:  

 

1. Rodič žáka je zaměstnaný samoživitel – 5 bodů 

2. Oba rodiče žáka jsou zaměstnáni – 5 body 

3. Žák do školy dojíždí – 5 bodů 

4. Rodič žáka je držitelem průkazu ZTP – 5 bodů 

5.  Žák má v ŠD sourozence – 1 bod 

6.  Žák je dítětem zaměstnance ŠD a ZŠ – 3 body 

 

Docházka žáka do školní družiny je ukončena společně s ukončením daného školního roku. 

Docházka žáka však může být ukončena také během školního roku, a to na základě předložení 

písemné odhlášky zákonnými zástupci žáka. V případě nerespektování vnitřního řádu školní družiny, 

neplnění pokynů vychovatelky, ohrožování zdraví svého nebo jiných žáků, z důvodu opakovaných 

pozdních vyzvedávání dětí ze školní družiny, nebo z důvodu neuhrazení poplatku může být žák 

z družiny vyloučen. S novým školním rokem se žáci prostřednictvím svých zákonných zástupců 

přihlašují znovu k docházce vyplněním nového zápisního lístku na daný školní rok. 

 

Vybavení : 

 

Prostory, v nichž probíhá hlavní výchovně vzdělávací práce školní družiny, jsou vybaveny    

nábytkem, který odlišuje prostředí vyučovacích tříd od třídy školní družiny. Je zde prostor pro 



relaxaci, odpočinková místnost. K dispozici je televize a video a DVD  přehrávač. Využít lze i 

radiomagnetofon s CD přehrávačem, počítače a interaktivní tabule, které jsou umístěny v  učebnách 

školy. 

 

Personální obsazení: 

 

Výchovnou činnost zajišťují dvě vychovatelky.  

 

Komunikace  s rodiči: 

 

Na https://www.skolamoutnice.cz mohou rodiče získat důležité informace týkající se chodu a 

činnosti družiny, případně zhlédnout fotografie z těchto činností. Komunikace je možná 

telefonickým, případně přímým kontaktem s vychovatelkou. 

 

Spolupráce s ostatními subjekty: 

 

Školní družina velmi dobře spolupracuje se spolky obce a také s místní knihovnou a Jednotou Orel. 

 

 

 

C/ OBSAH A CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD 

 

 

Obsahové vymezení: 

 

Ve školní družině nabízíme dětem smysluplné využití jejich volného času, zajišťujeme pro ně 

odpočinkové, zájmové a rekreační činnosti. Dáváme každému dítěti možnost rozvíjet svou 

výtvarnou a manuální zručnost, fyzickou zdatnost a psychické a sociální schopnosti. 

 

Na čem je založena práce ŠD: 

 

 

Ve školní družině pracujeme v duchu „Respektovat a být respektován“. 

 

Formy vzdělávání: 

 

- individuální činnosti – výtvarné práce, sportovní soutěže, řešení hlavolamů 

- skupinové činnosti – výtvarné práce, sportovní hry 

- příležitostné akce – spolupráce s místní knihovnou, návštěvy kina a výstav, výlety,  

- rozhovory, diskuse – reakce na aktuální události a témata, řešení konfliktů v kolektivu 

- poslech – poslech četby, poslech mluveného slova z CD 

 

Cíle: 

- rozvíjet kladné osobnostní a morální vlastnosti 

- vést k demokratickému myšlení 

- rozvíjet komunikační dovednosti dětí 

- rozvíjet a upevňovat sociální cítění 

- vést žáky k samostatnosti a tvořivosti 

- vést k upevňování zdravého životního stylu 

- rozvíjet výtvarné a pracovní dovednosti¨ 

- rozvíjet ekologické cítění dětí 

- upevňovat a rozvíjet získané vědomosti a dovednosti 

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení a logickému uvažování 



 

 

D/ EVALUACE 

 

 

Evaluace práce ŠD je součástí autoevaluační činnosti školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Roční tematický plán práce 

 

 

Motto: KAMARÁD JE MOJE DRUHÉ JÁ 

 

 

 
 

 

Měsíc Téma  

 

Září Poznáváme se Sebepoznávací hry. Pravidla 

ŠD. 

Říjen Barvy podzimu Práce z přírodnin. Podzim 

čaruje. 

Listopad Sportem ku zdraví 

Svět v obrazech 

Sportovní aktivity. Kolektivní 

hry. 

Prosinec  Kouzlo Vánoc Vánoční zvyky a obyčeje, 

pečení cukroví, výroba dárků, 

koledy. 

Leden Zimní království Zimní sporty, stavby a hry na 

sněhu. Sněhová nadílka. 

Únor Znám svou obec? Orientace v naší obci. Kulturní 

dění v obci. 

Březen Jarní probuzení Velikonoční tradice. Dekorace. 

Přírodovědné činnosti. 

Duben Děti a doprava Vycházky- dopravní značky. 

Kvízy s dopravní tématikou, 

Bezpečná jízda na kole. 

Květen Včelí svět Pozorování změn v přírodě. 

Užitečnost včel. Návštěva u 

včelaře. 

Červen Líná kůže, málo zmůže Atletický trojboj, den dětí, 

zábavné soutěže, hry s vodou. 

Těšíme se na prázdniny. 

 


