
Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2021/2022 

 
 
V naší ZŠ pracovala od 1. září 2021 tři oddělení školní družiny. 1. oddělení 

navštěvovali žáci přípravné třídy, II. třídy a IV. třídy, 2. oddělení navštěvovali žáci I. a 

V. třídy a 3. oddělení navštěvovali žáci III. třídy. Celkem bylo v září zapsáno 71 žáků. 

O žáky se staraly tři vychovatelky a čtyři asistentky pedagoga, které mají odbornou 

kvalifikaci a dlouholetou pedagogickou praxi.  

 

V tomto školním roce opět do školní družiny docházeli i žáci z přípravné 

třídy. V prvním měsíci školy se seznamovali s novým prostředím školní družiny a 

novými kamarády. Ve svém 1. oddělení měl každý předškolák svého většího 

kamaráda z II. nebo IV. ročníku a ten mu pomáhal při různých činnostech.  

 

   První oddělení školní družiny se nachází v přízemí školní budovy. Měli jsme 

možnost využívat i hernu a tělocvičnu, které se nacházejí v 1. patře budovy.  Herny 

jsou dobře osvětlené, vybavené barevným nábytkem odpovídajícím právě této věkové 

skupině. Ve ŠD byl také umístěn přenosný počítač s připojením na internet, tiskárna, 

dataprojektor a X Box. Tato skutečnost byla velmi vítaná, jelikož jsme si mohli 

promítnout například fotografie ze života ŠD a školy, poslouchat písničky, vyhledávat 

aktuální informace, tisknout různé šablony a omalovánky k daným měsičním tématům.  

I zabudovaný kamerový systém pro kontrolu cizích osob byl velmi pozitivním krokem 

-  s ohledem na bezpečnost dětí, vychovatelek i asistentek pedagoga.  

    

ŠD poskytovala dětem smysluplné a přitom zábavné i zajímavé využití 

volnočasových aktivit všech účastníků. Děti měly k dispozici hračky pro chlapce i 

děvčata, knihy, časopisy, stolní hry, sportovní potřeby, ale také zabezpečení pro 

výtvarné, pracovní, rekreační, hudební a odpočinkové činnosti. Družina využívala 

nejen tyto herny, ale také hrací prvky přímo před školní družinou na travnatém 

prostoru zahrady, kde se také nachází přírodní posezení a skalka. Na zahradě se 

nachází i hřiště s basketbalovým košem a ohniště s příjemným posezením.  

 

Ranní provoz družiny probíhal od 6.00 hod. do 7.30 hod., kde děti spolu s 

vychovatelkami přecházely z budovy ŠD do hlavní budovy ZŠ a na malou budovu ZŠ. 

Odpolední provoz začínal od 11.30 hod. každý den, kdy končili žáci přípravné třídy a 

k těm se vždy přidávali žáci končící po 4. vyučovací hodině. Žáci z hlavní budovy 

školy ukončovali výuku každý den ve 12. 35 hod. Provoz školní družiny byl ukončen 

denně v 16. 30 hodin. 

 

Mezi nejčastější aktivity ve školní družině patřila výtvarná činnost, zaměřená 

na různé techniky malování. Dále pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, stříhání 

a jiné práce s papírem a také hudební, kdy jsme si připomněli známé i méně známé 

písničky nebo koledy za doprovodu hudby z Youtube. Ke sportovní činnosti děti 

využívaly tělocvičnu a hernu v 1. patře.   

 

Prioritně jsme se snažili trávit s dětmi co nejvíce času venku. K tomu nám 

sloužila zahrada a hřiště ŠD.  Zde si děti hrály hry podle svého zájmu. Také poznávaly 

květiny, stromy, rostliny a zvířata.  

 

 



Měsíční akce školní družiny: 

 

ZÁŘÍ: Poznáváme se, pomáháme si 

 

• Seznámení nových žáků s provozem ŠD, novými spolužáky, cestou ze 

školy do ŠD a zpět 

• Seznámení žáků s dodržováním hygienických zásad a s důkladným 

mytím a dezinfekci rukou  

• Sběr kaštanů a šišek 

• Hubení vosího hnízda – pomoc hasičů Bohumín a deratizační firmy 

 

 

ŘÍJEN: Barevný podzim 

 

• Týden podzimního tvoření – tvoření z kaštanů a šišek 

• Zahájení kroužku „Šachy do škol” 

• Škola v přírodě – Malá Morávka 

• Podzimní úroda – tvoření, modelování 

• Hrabání listí a jehličí, sběr kaštanů a šišek  

 

 

LISTOPAD: Ať žijí duchové 

  

• Tvoříme z přírodnin – zvířata z listů, listové závěsy 

• Hejna ptáků – poznáváme ptáky, práce na iPadech  

• Advent začíná – adventní svícny z CD, vánoční stromečky z ruliček 

toaletního papíru  

 

 

PROSINEC: Těšíme se na Vánoce 

 

• Čertí týden – malování a tvoření čertů  

• Těšíme se na Ježíška – výroba ozdob z různých materiálů, výzdoba 

školní družiny  

• Vánoční zdobení stromečků 

• Výroba dárků pro MÚ v Bohumíně 

 

 

LEDEN: Královna zima 

 

• Celodružinové rozbalování dárečků 

• Tříkrálový týden – kdo to byli Kašpar, Melichar a Baltazar, společné 

hledání a čtení na Wikipedii, tvoření a malování 

• Týden zimních radovánek – výroba lyžařů, bruslařů  

• Mráz maluje – malování a vyrábění  

• Padá sníh – venkovní hry ve sněhu, stavby ze sněhu, zimní koulovaná  

• Týden s pohádkou – četba, kreslení komiksů 

 

 



ÚNOR: Bacilů se nebojíme! 

 

• Valentýnský týden – srdíčková čelenka, proplétání papírů do tvaru 

srdíčka 

• Týden s písničkou – hledání na YouTube, zpívání dětských písní, 

soutěž ve zpěvu a přednesu 

• Vstávej semínko – poznávání fází kvetení rostlin, sázení semínek do 

eurofolií a pozorování růstu 

• Život zvířat v ZOO – tvoření zvířat, četba zajímavosti z encyklopedií a 

práce s iPady  

  

 

BŘEZEN: Vstávej sluníčko 

 

• Motýlí týden – povídáme si o motýlech, vyrábíme z různých materiálů 

motýlky 

• Malí zahradníci – seznamujeme se pracemi na školní zahradě, úklid 

skalky a zahrady 

• Účast na Šachyádě – DDM Bohumín (soutěž za školní rok 2020/2021) 

• Svátky jara – vítání jara ve školní družině 

• Výroba dárečků k zápisu do I. třídy 

 

 

 

DUBEN: Hurá na zahradu 

  

• Velikonoční tvoření – malování voskem, zajíci z PET láhví, práce 

s papírem 

• Zdobení velikonočního stromečku – hlavní třída v Bohumíně 

• Týden s čarodějnicemi – četba a hledání na internetu pověstí o pálení 

čarodějnic, výroba čarodějnic 

• Poznávání jarní přírody 

• Pobyt na zahradě – hry s míči, koloběžky, hry v písku, využívání 

herního zařízení na zahradě 

 

 

 

KVĚTEN: Jaro na zahradě 

 

• Naše maminky – tvorba suchými pastely, vytváření koláží, přání 

• Návštěva dětí ze školní družiny ČSA – společné seznámování, hraní her 

na školní zahradě 

• Jaro na zahradě – tvoření ze šišek, pozorování přírody 

• Domácí mazlíčci – seznamujeme se se zvířaty, která žijí s námi doma 

• Canisterapie – beseda na zahradě, ukázka výcviku psů 

• Malí kuchaříci – povídáme si o chutích, zdravá strava, výroba a 

modelování jídel 

 

 



ČERVEN: Hurá prázdniny! 

 

• Z pohádky do pohádky – pexesová soutěž 

• Týden dětí – autoportrét, práce s barevnými papíry 

• Dovádění na zahradě – úklid zahrady a místnosti s hračkami 

• Účast na Šachyádě – DDM Bohumín 

• Hmyzí týden – pozorování hmyzu v přírodě, výroba létajícího hmyzu 

• Těšíme se na prázdniny – koláž plavců, malování letní obuvi 

 

 

  

 Všechny akce školní družiny jsme zaznamenávaly s vychovatelkami a 

asistentkami pedagoga na fotky a ty zveřejňovaly na Facebooku školní družiny, 

v bohumínských novinách OKO a v kronice ŠD.  

 

 Pravidelně jsme zajišťovali dětem pitný režim – pití jsme vzhledem k situaci 

nalévaly žákům přímo do jejich láhví na pití a zajišťovali hygienické podmínky pro 

děti třeba i nákupem papírových kapesníků. 

 

 Celý školní rok byl zaměřený hlavně na pobyt na zahradě školní družiny. V 

těchto akcích se mohli žáci vydovádět, předvést své znalosti z kroužků, které 

navštěvují. Také jsme dodržovali zásady správného mytí a dezinfekce rukou.  

 

  V tomto školním roce jsme opět odebírali časopis Informatorium, kde byly 

různé náměty pro práci, spousta různých otázek a odpovědí pro činnost ŠD. Dále 

časopis „Dráček“, ve kterém jsou různé návody a nápady na výtvarnou a pracovní 

činnost. Různé pohádky a doplňovačky. Pro starší žáky jsme odebírali časopis ABC a 

mladší žáky Mateřídouška. Žáci v těchto časopisech rádi luští dětské křížovky, rébusy, 

hádanky a čtou zajímavé články o přírodě, vědě a technice. Také rádi vystřihují různé 

modely aut, domů nebo kostry zvířat. 

   

 Tento školní rok nebyly v ŠD prováděny žádné velké opravy a úpravy budovy 

ani okolí školní družiny. Malé opravy jsme řešili s vedením školy a opravy prováděl 

BM Servis (tečení topení a WC, zajištění nových svorek na plot).   

  

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 

V Bohumíně 1. září 2022                                    Zpracovala: Petra Kosarzová 

           vedoucí ŠD  


