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Charakteristika školní družiny
Školní družina má čtyři oddělení
1. A

vychovatelka Marcela Štěchová

1. B

vychovatelka Lenka Holubová Dvořáková

2. A

vychovatelka Dagmar Kozáková

2. B

vychovatelka Dana Tomsová

Děti z 3. tříd budou rozděleny do jednotlivých oddělení.
Do školní družiny jsou přijímány děti, které zaplatí poplatek a odevzdají zápisový lístek. Při větším
počtu dětí jsou přednostně přijímány děti, jejichž rodiče jsou zaměstnáni.
Školní družina je pouze pro děti z 1. – 3. ročníků. Výjimku tvoří starší děti, které mají mladší
sourozence ve školní družině, nebo mají bydliště mimo Jihlavu.
Platba školní družiny činí 200,- Kč měsíčně, platba za docházku pouze ráno 50,-Kč.
Platba probíhá ve dvou splátkách, první za září – prosinec a druhá za leden – červen. O výši poplatku a
termínu splatnosti jsou rodiče vždy písemně informováni.
Provoz školní družiny od 6.00 – 7.45 hod. a od 11.40 – 16.00 hod.
K družině patří malá dílna (společně se skladem materiálu) nacházející se v suterénu. V odpoledních
hodinách využíváme i ostatní prostory školy (tělocvična, kuchyňka, keramická dílna, počítačová
učebna, hřiště). Je využívána také školní zahrada.

Hlavním výchovným prostředkem školní družiny je hra
rozvíjí fantazii dětí
rozvíjí smysl pro logiku
rozšiřuje znalosti
cvičí pozorovací schopnosti a paměť
učí děti respektovat druhé a přizpůsobit se situaci při výhře nebo prohře
̶
̶
̶
̶
̶

Hlavní úkoly pro školní rok

̶

̶

̶

̶

organizovat pravidelnou zájmovou činnost, která bude probíhat ve všech odděleních a bude
zahrnovat tyto činnosti (výtvarná a kreativní, keramika, počítače, sportovní hry)
pořádat měsíční družinové akce (viz plán)
prezentovat práci školní družiny v rámci vánočního vystoupení žáků školy
uspořádat dvakrát ročně keramickou dílnu pro rodiče s dětmi
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ŘÁD ŠKOLNÍ

DRUŽINY

ZŠ Havlíčkova 71, příspěvková organizace
1. Provoz školní družiny začíná v 6.00 hod. a končí v 16.00 hodin.
2. Žák přichází do školní družiny hned ráno, nebo po skončení vyučování. Chce-li odejít dříve, přinese
potvrzení od rodičů. Za žáka, který byl ve škole, a do družiny se nedostavil, vychovatelka
nezodpovídá.
3. Do školní družiny jsou přijímáni žáci, které rodiče přihlásí řádně vyplněným zápisním lístkem
a zaplatí poplatek 200,- Kč měsíčně. Když žák navštěvuje družinu pouze ráno poplatek činí 50,- Kč.
Doba pobytu ve školní družině se řídí přáním rodičů uvedeným v zápisním lístku. Odchylky od
docházky žáka sdělí rodiče družině vždy písemně.
4. Žák pečuje o pořádek v družině, uklízí po sobě hračky a vypůjčené věci v pořádku odevzdá.
Svévolně poškozený inventář musí nahradit.
5. Děti v družině jsou povinny chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků.
6. K obědu přicházejí žáci 1. a 2. třídy společně pod vedením vychovatelky. Při obědě dbají všech
pravidel společenského chování. Děti z 3. tříd chodí na oběd samostatně po skončení vyučování.
Do školní družiny přicházejí po obědě.
7. Každý žák se účastní práce ve školní družině, jak nejlépe dovede. Je zdvořilý k vychovatelkám,
chová se přátelsky ke spolužákům a neubližuje jim.
8. Narušuje-li žák soustavně řád a kázeň ve školní družině, může být z družiny vyloučen.
9. Své věci musí mít každý označené jménem. Pro pobyt venku doporučujeme hlavně pro mladší děti
oděv na převlečení.
10. Cizím osobám kromě rodičů je vstup do školní družiny z hygienických důvodů omezen.
11. Po dobu pobytu dětí v družině vychovatelky zodpovídají za zdraví a bezpečnost dětí, dodržují
pokyny platné pro školní družiny. Příchod a odchod žáka jinak, než je uvedeno v přihlášce,
je zaznamenán, příchod do ranní družiny je zaznamenán v docházkovém sešitě.
12. Vedoucí vychovatelka vede v družině tuto dokumentaci:
1. zápisové lístky
2. přehled výchovně vzdělávací práce
3. docházkový sešit
13. Při činnosti mimo objekt školy jedna vychovatelka odpovídá za bezpečnost 25 dětí.
14. K činnosti školní družiny se využívají také odborné učebny dle rozvrhu až do 15.30 hod.
Datum: 1. 9. 2017
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Cíle vzdělávání
Září: téma Škola
Cíl: Zapojit děti do kolektivu, rozvíjet kamarádské vztahy a slušné chování ve škole i mimo školu,
vytvářet kladný vztah ke spolužákům. Rozvíjet osobnost dítěte, upevňovat hygienické a společenské
návyky, režim dne, správné stolování v jídelně.
Družinová akce: Indiánské odpoledne

Říjen: téma Cestománie
Cíl: Seznámit se zábavnou formou se světem okolo nás – cizí země, poznávání způsobu života.
Historie, svět vesmíru.
Družinové akce: Drakiáda, Halloween

Listopad: téma Zvířata
Cíl: Rozvíjet touhu po poznávání života na Zemi, navázat na učivo ZŠ, pozorování a poznávání
přírody, vztah k živým tvorům.
Družinové akce: Podzimní dílny, Keramická dílna pro rodiče s dětmi

Prosinec: téma Vánoce
Cíl: Seznámení s tradicemi, upevňování zvyků a tradic. Zaměřit se na dobré mezilidské vztahy,
snášenlivost, ohleduplnost. Rozvíjet u dětí fantazii.
Družinové akce: Vánoční dílny, prezentace výrobků na vánočním vystoupení žáků školy

Leden: téma Rodina
Cíl: Upevňovat kamarádské vztahy, zásady vhodného chování a jednání mezi lidmi, správné
vyjadřování, vytvářet kladný vztah k věcem, hračkám, udržování pořádku, pomoc mladším a slabším.
Družinová akce: Týden zdraví

Únor: téma Sport
Cíl: Rozvíjet fyzickou zdatnost, seznámit se s různými, i netradičními, druhy sportu, vést děti
k bezpečnosti při hrách, umět přijímat výhru i prohru, spolupracovat při kolektivních hrách.
Družinová akce: Zimní sportovní olympiáda

Březen: téma Příroda
Cíl: Seznámení s proměnlivostí přírody, navázat na učivo ZŠ
Družinová akce: Karneval, Velikonoční tvořivé dílny

Duben: téma Tradice
Cíl: Rozvíjet u dětí touhu po poznávání, dobrodružství formou četby knih, základy práce na PC,
videonahrávky.
Družinová akce: Čarodějnice, Den Země, keramická dílna pro rodiče s dětmi

Květen: téma Zdraví
Cíl: Upevňovat hygienické a společenské návyky, rozvíjet osobnost dítěte, učit vhodným způsobem
využívat volný čas.
Družinová akce: Dopravní soutěž – cyklista, chodec

Červen: téma Cestománie po Čechách
Cíl: Seznámení dětí se zajímavostmi v naší zemi, historie.
Družinová akce: Den dětí.

Vzdělávání vychovatelů
Vzdělávání vychovatelů bude zaměřeno na kurzy určené k činnosti školní družiny.
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Činnost školní družiny
Příležitostné akce:
září: Indiánské odpoledne
říjen: Drakiáda, Halloween
listopad: Podzimní dílny
Keramická dílna pro rodiče s dětmi
prosinec: Vánoční dílny
leden: Týden zdraví
únor: Zimní sportovní olympiáda - netradiční sporty
březen: Maškarní karneval
Velikonoční tvořivé dílny
duben: Čarodějnické odpoledne
Den Země
Keramika pro rodiče a děti
květen: Cyklistické závody, dopravní hřiště
červen: Den dětí

Zájmová činnost:
Zájmová činnost probíhá ve všech odděleních a je zaměřena na tyto aktivity:
Výtvarná dílna: během roku se děti naučí různé výtvarné techniky, kreslení a malování pastely, koláž
a kresba inkoustem, práce s hedvábným papírem, mramorování papíru, výrobu ručního papíru, práci
s razítky a obtisky.
Kreativní dílna: zhotovení výrobků z různých materiálů (papír, kůže, textil, plsť, dřevo, dráty,
provázky), procvičování a základy šití, stehování, zadní steh, obšívání, háčkování, tkaní na rámečku,
drátkování, úprava textilu, tisk, batika, savování.
Keramická dílna: seznámení dětí s tvárným materiálem (modurit, fimo, sádra, hlína, těsto), výroba
domácí plastelíny, hlína, barvení, glazování, finální úprava výrobků. Výrobky k různým příležitostem,
šperky.
Sportovní hry: co nejčastější pobyt všech dětí na hřišti, zlepšování obratnosti, základy míčových her
(vybíjená, házená, košíková, stolní tenis), seznámení s netradičními sporty (kroket, petangue, kuželky)
tělocvična (florbal, vybíjená)
Počítače: základy práce na PC, procvičování učiva.
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Září
Téma: Škola
seznámení se školou, kamarády (moje vizitka, hry na jména, náramky přátelství,
Kimova hra, škola snů)
cesta do školy, (okolí školy, vycházky, dopravní značky)
můj pokoj (výtvarné zpracování, nástěnka, stojánek na tužky)
aktovka do školy, udržování pořádku (výtvarné zpracování, šití peněženky, přívěsky
na klíče)
režim dne (výroba rozvrhu, hrnky a zvonky pro dobrou náladu)
sportovní miniolympiáda
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Hry na tento měsíc:
Kolektivní hry ve třídě – seznámení s novými kamarády
Družinová akce:
Indiánské odpoledne
výroba totemů, masek, výrobky z hlíny, ozdoby z kůže, poznávání přírody, orientace,
totemy, lapače snů
̶

Říjen
Téma: Cestománie
cestujeme po mapě (pohlednice z cest, hlavní města, skládačky, doplňovačky, kvízy)
moře + mořští živočichové
svět vesmíru (planety, Slunce – různé výtvarné techniky, orientace)
dopravní prostředky (skládačky z papíru, výroba letadel, hledání v jízdním řádu)
poznávání exotického ovoce (kuchyňka, moje první vaření)
cestujeme do pravěku (historie, dinosauří odpoledne)
Kamarádi z jiných zemí
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Hry na tento měsíc:
Hry s cestovními katalogy, pohlednice z cest
Družinová akce:
Hallowen, Drakiáda
̶

výroba lampiček z dýní, zdobení dýní, vaření v kuchyňce, strašidelné odpoledne
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Listopad
Téma: Zvířata
zvířata lesa (kvízy, soutěže, poznávání, výtvarné zpracování, encyklopedie, poznávání
stop)
zvířata v ZOO (zajímavosti, modelování)
domácí zvířata (výrobky z vlny, včelího vosku)
příprava zahrady na zimu
podzimní příroda (výrobky z přírodnin)
̶
̶
̶
̶
̶

Hry na tento měsíc:
Hry se čtverečkovaným papírem
Družinová akce:
Týden podzimního tvoření
výroba netradičních podzimních dekorací z přírodnin a keramické hlíny
̶

Prosinec
Téma: Vánoce
Mikulášské odpoledne
výrobky na výzdobu oken a stromečku
Advent - věnce, výroba svíček
dárky na poslední chvíli
zhotovení přáníček, jmenovek, dárkového papíru
krmítka pro zvířátka
hry na vánoční prázdniny
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Hry na tento měsíc:
Hry našich babiček a rodičů
Družinová akce:
Vánoční dílny
̶

výroba dárků a dekorací
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Leden
Téma: Rodina
moje rodina (výtvarné zpracování, rodokmen, domovní znamení, schránka na noviny)
hry na osobnosti (Kdo jsem?)
povolání (exkurze, práce mých rodičů)
nejlepší víkend naší rodiny
zhotovení hračky pro mladšího sourozence, kamaráda
zimní galerie – tvoření ze sněhu
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Hry na tento měsíc:
Společenské hry pro celou rodinu
Družinová akce:
Týden zdraví
̶

zdravý životní styl, první pomoc

Únor
Téma: Sportujeme
̶
̶
̶
̶
̶

hry v tělocvičně (míčové hry, soutěže v obratnosti, závodivé hry)
hry ve třídě (rozcvičky, jóga, hadrové míčky, pálkovaná)
cvičení s hudbou (zumba)
zimní sporty (bruslení, bobování, sáňkování)
sportovní turnaje – stolní tenis, vybíjená

Hry na tento měsíc:
Hry s netradičními sportovními pomůckami
Družinová akce:
Zimní sportovní olympiáda
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Březen
Téma: Příroda
pozorování přírody (jarní rostliny, stromy, brouci, obtisky)
barvy přírody (paletky, výtvarné zpracování – motýli)
záhon na zahradě ŠD, vysázení semen
pokojové rostliny – péče o ně, přesazování
výrobky ze dřeva, kůry, dýhy
léčivé rostliny (vaření čaje)
listnaté a jehličnaté stromy (kůra)
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Hry na tento měsíc: Kuličkiáda
Družinová akce:
Karneval, Velikonoční tvořivé dílny

Duben
Téma: Tradice
̶
̶
̶
̶
̶
̶

návštěva knihovny
čtení knihy na pokračování
kvízy (dětské knížky, filmy)
dramatizace pohádek (výroba loutek)
dětské časopisy
šarády, slovní hádanky

Hry na tento měsíc:
Hlavolamy, doplňovačky, křížovky
Družinová akce: Čarodějnické odpoledne
Den Země
Keramika pro rodiče a děti
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Květen
Téma: Zdraví
životospráva (moje první vaření - zdravé svačinky)
první pomoc (základy, lékárnička)
léčivé rostliny (poznávání, sběr, vaření čaje)
režim dne (zhotovení pexesa, metr – jak rostu)
stolničení (zhotovení prostírání, vaření v kuchyňce)
jedeme na výlet
základy táboření v přírodě
vytváření mandal
učíme se hospodařit s penězi (hry, pokladnička, peněženka)
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Hry na tento měsíc:
Hry na obratnost, turnaje
Družinová akce:
Dárky pro maminky

Červen
Téma: Cestománie po Čechách
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

zajímavosti přírodní rezervace na Jihlavsku
Jihlava (hradby, brána, katakomby, věž)
pověsti o Jihlavě
vytvoření mapy (tipy na prázdninové výlety)
hrady a zámky (pověsti)
zhotovení alba na foto
kniha her na prázdniny
výroba hračky na prázdniny

Hry na tento měsíc:
Tábornické hry v přírodě
Družinová akce:
Dětský den, rozloučení se školou

Mgr. Radim Foit –ředitel školy
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