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PŘÍSTAV DOBRÉ NÁLADY 
 

 

1 Identifikační údaje 
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Aktualizace září 2009, září 2012, září 2013, září 2014, září 2015, září 2016, září 2017, 

 září 2018 

 

 

 

 

 

 

zřizovatel Městský úřad Slavičín 

adresa zřizovatele 
Osvobození 25 

763 21  Slavičín 
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2 Charakteristika, umístění, vybavení školní družiny a školního klubu 

(dále jen ŠD a ŠK) 

Školní družina a školní klub je součástí Základní školy, nachází se v dřevěném pavilonu, kde pro 

svou činnost máme 5 kmenových místností. Ke svým aktivitám využíváme také počítačovou učebnu 

s internetem, tělocvičnu, školní hřiště a zahradu. 

Materiální podmínky jsou vyhovující. Průběžně je zlepšujeme a dovybavujeme např. 

odpovídajícím nábytkem, moderními hrami a různými pomůckami podporujícími aktivitu a tvořivost 

žáků. 

Respektujeme zájmy žáků a také potřeby rodičů. Ty informujeme o našich záměrech, příp. o 

výchovných problémech. Naše aktivity prezentujeme na webových stránkách školy, prostřednictvím 

Školních novin a Slavičínského zpravodaje, na výstavkách ve městě. Spolupracujeme i s dalšími 

subjekty ve městě (Myslivecké sdružení, Městská knihovna, Policie, Městský úřad - granty, Hasiči, 

Muzeum), s třídními učitelkami jsme v každodenním styku, vzájemně se informujeme o žácích a jejich 

problémech a závažné výchovné situace společně řešíme. 

3 Hygienické podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví 

Dbáme na:  

 vhodnou skladbu zaměstnání 

 pitný režim 

 zdravé prostředí užívaných prostorů 

 větrání, čistotu stěn, odpovídající světlo, teplo 

 ochranu žáků před úrazy 

 dostupnost prostředků První pomoci (kontakt na lékaře) 

4 Personální podmínky 

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými vychovatelkami a všechny máme pedagogické 

vzdělání s dlouholetou praxí. V rámci své profese se celoživotně vzděláváme v akreditovaných 

kurzech a samostudiem.  

5 Charakteristika dětí 

Program ŠD a ŠK je koncipován pro 120 žáků, které bydlí ve Slavičíně a přilehlých obcích. 

Vzděláváme žáky od 6 do 10 let – ŠD, od 11 do 15 let – ŠK. Obě zařízení mohou navštěvovat i 

nezapsaní žáci, kteří přijíždí ráno do školy (ranní družina) nebo po vyučování čekají na různé zájmové 

útvary a odjezdy autobusu (odpolední družina a klub). Předností naší družiny a klubu je i to, že na 

přání rodičů mohou sourozenci trávit čas společně v jednom oddělení, neplatí se poplatek za ranní 

družinu a rozmanitost zájmových útvarů.  

6 Obsahy a formy zájmového vzdělávání 

Zajišťujeme zájmové vzdělávání formou: 

Pravidelných činností: je dána týdenní skladbou zaměstnání a zpravidla to jsou organizované aktivity 

zájmového či tělovýchovného charakteru. 

Příležitostných akcí: nejsou součástí standardní týdenní skladby činností. Jsou to např. besídky, 

výlety, turnaje, výstavy, …zúčastňují se i nepřihlášení a veřejnost. 

Spontánních aktivit: nejsou přímo řízeny vychovatelkami – ranní hry, hry po obědě, koncová 

družina. 

Rekreačních činností: klidové činnosti – klid po obědě, individuální hry, ale i aktivní odpočinek – 

závodivé hry při pobytu venku nebo v tělocvičně. 

Přípravy na vyučování: didaktické hry, tématické vycházky, společné čtení, péče o květiny… 
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7 Cíle zájmového vzdělávání 

 rozvoj osobnosti žáka, jeho učení a poznávání, vnímavost a citlivé vztahy k lidem a 

přírodě; 

 získávání všeobecných poznatků, osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako 

svobodná osobnost působící na svoje okolí; 

 osvojování si základů hodnot; 

 výchova k smysluplnému využívání volného času a vybavování žáků dostatkem námětů 

pro jeho naplňování; 

 výchova k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem a jejich kulturám. 

8 Klíčové kompetence 

 dlouhodobý proces, souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci 

získávají v průběhu několikaleté docházky do ŠD a ŠK. Budou se prolínat všemi 

činnostmi zájmového vzdělávání. 

 

1. Kompetence k učení: žák se učí s chutí, práci dokončí, hledá souvislosti, klade si otázky, hledá 

na ně odpověď, experimentuje, poznatky využívá pro další učivo. 

2. Kompetence k řešení problému: žák si všímá okolí, co by se mohlo dělat jinak, plánuje řešení, 

uvědomuje si důsledky řešení (zodpovědnost), chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli. 

3. Kompetence komunikativní: žák má mít přijatelnou slovní zásobu, umí se vyjadřovat 

mimoslovně, naslouchat i zapojovat se do diskuse s vrstevníky i dospělými, využívá různé 

informační zdroje. 

4. Kompetence sociální a personální: žák se podřizuje skupině, v daných podmínkách se umí 

prosazovat, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, učí se plánovat, organizovat, 

k povinnostem přistupuje odpovědně, uvědomuje si práva svá i druhých. 

5. Kompetence občanské: žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, 

agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, dbá na své osobní zdraví a bezpečnost, i druhých, váží si 

tradic a kulturního dědictví, které chrání, podílí se na rozvoji kvalitního životního prostředí. 

6. Kompetence trávení volného času: žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného 

času, umí si vybrat činnosti dle svého zájmu a dispozic a dokáže odmítnout nevhodnou nabídku 

volného času. 

9 Podmínky pro vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními 

Žákům s přiznanými podpůrnými opatřeními budeme dle charakteru opatření při jejich začleňování 

do volnočasových aktivit věnovat průběžně zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných žáků 

nabízíme v družině a klubu doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmů např. formou těchto zájmových 

útvarů: dramatického, míčových her, výtvarného, tvořivých rukou, roztleskávaček, Slavičánku, 

mažoretky, Školního informačního centra, country kroužku. 

Věnujeme se i žákům z nepodnětného a sociálně slabého rodinného prostředí. 

10 Autoevaluace  ŠD a ŠK 

Časový plán ŠVP sestavujeme na dobu jednoho vzdělávacího cyklu; obsahuje výběr možných 

činností, ze kterých budeme čerpat dle aktuálního složení žáků v oddělení, se kterým pracujeme. 

Zjišťujeme rozhovory s žáky, zda jednotlivé formy zájmového vzdělávání odpovídají jejich potřebám, 

požadavkům a přáním. 

ŠVP zhodnotíme na konci školního roku. Znamená to, že porovnáme skutečný stav, kterého bylo 

ve školním roce dosaženo, se záměry a obsahem ŠVP pro ŠD a ŠK a vyvodíme praktické závěry pro 

svou další práci – v čem pokračovat, na co se příště více zaměřit, co dělat jinak.  
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Pedagogická dokumentace 

1. Třídní kniha. 

2. Zápisní lístky. 

3. Docházkový sešit. 

4. ŠVP. 

11 Plán zájmového vzdělávání a činností  

Základem zájmového vzdělávání ve školní družině a klubu je respektování požadavků 

pedagogiky volného času. Vycházíme a navazujeme na Školní vzdělávací program ZŠ 

Slavičín – Vlára. 
1.  Požadavek dobrovolnosti. 

2.  Požadavek pedagogického ovlivňování volného času. 

3.  Požadavek zajímavosti a zájmovosti. 

4.  Požadavek citovosti a citlivosti. 

5.  Požadavek seberealizace. 

12 Člověk a jeho svět 

Místo, kde žijeme – poznáváme nejbližší okolí, dům, rodinu, byt, známe adresu bydliště, nejbližší 

ulice, obchody, místo pro hry, telefon domů, vytváříme jednoduché orientační náčrtky města, 

seznamujeme se školou, družinou a jejími funkcemi, povídáme si neformálně s vedením školy, 

orientujeme se v okolí školy, určujeme významné budovy ve městě, navštěvujeme je (knihovna, 

Hasičská zbrojnice, Městský úřad, Muzeum), pátráme po významných osobnostech, poznáváme 

služby, bezpečnou cestu do školy, zajímáme se o dopravní značky v našem okolí, vyrábíme je, 

soutěžíme v jejich znalostech, povídáme si o dopravních předpisech, hrajeme hry s dopravní 

tématikou, didaktické hry, besedujeme a povídáme si o našem městě, o jeho historii, pověstech, 

tradicích, zpíváme valašské písně, tančíme jednoduché tanečky, pořádáme tématické vycházky, 

malujeme, stříháme, vytváříme kolektivní práce.        
2, 3, 5 

 
Lidé kolem nás – osvojujeme si zásady vhodného společenského chování, tolerance, vzájemné úcty, 

seznamujeme se s novými kamarády, se základními právy a povinnostmi budoucího občana, 

vytváříme kladný vztah ke spolužákům a pozitivní klima v oddělení, povídáme si o životě v jiných 

zemích, přemýšlíme o vandalismu, dodržujeme pravidla stolování, připravujeme pohoštění, hrajeme 

komunikativní hry, předcházíme šikaně, orientujeme se v příbuzenských vztazích, předvádíme 

povolání našich rodičů, vyrábíme dárečky, zařazujeme prvky mediální výchovy (co žáci shlédli, 

slyšeli, práce s internetem – vyhledávání informací), dodržujeme a seznamujeme se s tradičními 

svátky během roku, dramatizujeme, kreslíme, malujeme. 

2, 3, 4 

 
Lidé a čas – budujeme a dodržujeme správný denní režim, vytváříme pravidelné návyky, umíme 

využívat správně svůj volný čas, vyhledáváme staré domy, všímáme si, jak se mění naše město, lidé 

v něm, listujeme v kronice družiny a naší školy, srovnáváme staré pohlednice a fotografie se 

současností, besedujeme o životě dříve a dnes, navštěvujeme muzeum, připravujeme vystoupení pro 

rodiče, besedujeme s pamětníky, povídáme si o tom, jak pomáháme doma, hrajeme tématické scénky, 

lepíme, kreslíme, tvoříme, navrhujeme, soutěžíme, zpíváme lidové písně. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 
Člověk a příroda – chodíme a pobýváme v přírodě, pozorujeme změny a orientujeme se v ní, 

pečujeme o pokojové rostliny, sbíráme starý papír a kaštany, ekologická výchova – chráníme přírodu a 

životní prostředí, učíme se třídit odpad, využíváme encyklopedií, knih o zvířatech, rostlinách, 

kreslíme, malujeme, vystřihujeme, zpíváme, řešíme křížovky a kvízy, vyrábíme a stavíme z přírodnin, 
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besedujeme s městským hajným, seznamujeme se s pranostikami a jejich významem, povídáme si o 

zvířatech, dramatizujeme pohádky, pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a družiny. 
1, 2, 5  

 
Člověk a jeho zdraví  - poznáváme svoje tělo, pečujeme o zdraví, co nám prospívá, co škodí, 

snažíme se správně ve školní jídelně stolovat, zdravě jíst, sestavujeme zdravý jídelníček, učíme se 

sebeobslužné činnosti, zdravotní prevenci, provádíme osobní hygienu a očistu, dodržujeme základní 

hygienické návyky, seznamujeme se s prevencí úrazů, učíme se ošetřit drobná poranění, přivolat První 

pomoc, znát důležitá telefonní čísla, besedujeme s oborníkem o návykových látkách a nebezpečí, která 

nás mohou ohrozit, učíme se přiměřenému oblékání v místnosti i venku, pobýváme venku za každého 

počasí (forma otužování), učíme žáky co nejvíce nových pohybových her, sportujeme v létě i v zimě, 

soutěžíme, kreslíme, malujeme, hrajeme tématické hry, dodržujeme pitný režim. 

           1, 2, 3, 4, 5 
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13 Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ZŠ Slavičín – Vlára 

Účastníky zájmového vzdělávání jsou zpravidla žáci školy, dále jen žáci. 

I. Provozní doba školní družiny  

Ráno:   6.00 – 7.30 hod. v budově 1. stupně ZŠ (vstup bočním vchodem) 

Odpoledne:  po skončení vyučování ŠD a ŠK v dřevěném pavilonu do 16.30 hod. 

Vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK : Soňa Lysá 

    Provozní doba školního klubu  

 Denně     11.30 – 13.30 formou volného klubu 

            13.30 – 16.00 formou zájmových útvarů (dramatický, míčové hry, roztleskávačky, Tvořivé 

ruce, country kroužek, Slavičánek, ŠIC, mažoretky). 

Kontakt ŠD, ŠK: mobil 733 133 459  tel.: 577 341 304 – hospodářka přepojí do dřevěného 

pavilonu. 

V době vedlejších prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní…) bude ŠD v provozu, jen při počtu 10 žáků. 

V době konání třídních schůzek je provoz zařízení prodloužen dle potřeby rodičů. Provoz ŠD, ŠK  může 

změnit ředitel školy. 

II. Přihlašování žáků do ŠD a ŠK 

1. Žák je přihlášen do ŠD po odevzdání řádně vyplněného a podepsaného zápisního lístku zákonnými 

zástupci (včetně vyplnění zadní strany). Jakoukoliv změnu v docházce žáka nebo ve způsobu 

odchodu sdělí rodiče písemně. 

Žák je přihlášen do ŠK po odevzdání řádně vyplněného, rodiči podepsaného zápisního lístku, 

příchod a odchod je individuální, zaznamenán v docházkovém sešitě. 

2. Změna v uvolnění se povoluje pouze na PÍSEMNOU žádost zákonných zástupců. Písemná žádost 

musí obsahovat 

     jméno žáka, datum, čas odchodu, podpis zákonných zástupců a hlavně informaci, zda žák 

odchází sám/a/ nebo v doprovodu pověřené osoby – bez těchto údajů je žádost neplatná. 

Zákonný zástupce si může své dítě ze ŠD vyzvednout rovněž osobně. V mimořádných 

odůvodněných případech lze telefonicky sdělit změnu v čase nebo osobě doprovázející žáka. 

3. Odhlášení žáka z družiny a klubu je možné v pololetí, a to písemně s podpisem zákonných zástupců. 

4. Pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek nebo dlouhodobě svévolně ŠD a ŠK nenavštěvuje, 

může být vyloučen. 

5. Z rozhodnutí vedení školy mohou být do ŠD i ŠK  dočasně umístěni i žáci, kteří do ní nejsou 

přihlášeni (např. při neplánovaném přerušení vyučování, odpadnutí výuky, dělené hodiny…).  

III. Platba ve ŠD a ŠK 

1. Za pobyt žáka ve ŠD a ŠK se platí pololetně nebo do 15. dne každého měsíce. 

2. Nenavštíví-li žák ŠD a ŠK  dlouhodobě, poplatek se vrací pouze na písemnou žádost 

zákonných zástupců. 

3. Platba za ŠD a ŠK činí 50,- Kč měsíčně nebo 250,- Kč pololetně. 

4. Žáci navštěvující pouze ranní družinu poplatek neplatí. 

5. Žáci 5. ročníku navštěvující ŠK v krátkém časovém intervalu týdně platí měsíčně 10,- Kč. 

6. Žáci školního klubu navštěvující Školní informační centrum a zájmové útvary poplatek neplatí. 

IV. Docházka do ŠD 

1. Žáci přichází do ranní ŠD po příjezdu autobusových spojů či individuálně z domova. 

2. Po skončení vyučování převádí žáky 1. tříd do ŠD vychovatelky, žáky 2. – 4. tříd předávají 

vychovatelkám  

pí. učitelky. 

3. Přechází-li žák do dalších mimoškolních aktivit (ZUŠ, DDM, zájmové útvary apod.), vyžaduje 

vychovatelka od rodičů písemné sdělení o způsobu odchodu a tímto se řídí. 

4. Má-li být žák vyzvednut rodiči a ti se v uvedenou dobu nedostaví, spojí se s nimi vychovatelka 

telefonicky a vyčká s žákem na pracovišti do jejich příchodu. 
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V případě, že se nepodaří kontakt navázat, informuje po vyčkání vedení školy, které určí další 

postup. 

V. Organizace činnosti 

5. ŠD zřizuje v rámci své běžné činnosti zájmové útvary, jejíž členové mohou být i žáci, kteří nejsou 

přihlášeni do ŠD       k pravidelné docházce. 

6. Organizuje-li ŠD činnosti, které překračují rámec pracovní doby, informují vychovatelky rodiče 

písemně. 

7. Odchází-li vychovatelka se žáky mimo ŠD, umístí na viditelném místě cedulku s určením místa 

pobytu. 

8. Činností ŠK se mohou zúčastňovat i žáci do klubu nepřihlášení. 

VI. Práva žáků 

1. Podílí se na tvorbě měsíčních plánů a hodnocení denních činností. 

2. Účastní se činností. 

3. Využívají pomůcky a prostředky, které jsou jim určeny. 

4. Zvou na akce své rodiče a rodinné příslušníky. 

5. Mají právo se ke všemu vyjadřovat a být vyslyšeni vychovatelkou. 

 6.  Žáci mají právo využívat nápoje, které ŠD a ŠK zajišťuje nebo si přinášet nápoje vlastní. 

VII. Povinnosti žáků 

1. Řádně dochází do školního zařízení a dodržují vnitřní řád ŠD a ŠK, se kterým byli seznámeni. 

2. Řádně se chovají a plní pokyny pedagogických pracovníků. 

3. Dodržují pravidla slušného chování. 

4. Šetrně zachází s majetkem školy, ŠD a ŠK a svých spolužáků. 

5. Žáci bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD, ŠK. 

6. Žáci okamžitě hlásí vychovatelce každé zranění při činnostech. 

7. Žáci ŠK jsou povinni hlásit vychovatelce odchod. 

8. Žáci nenosí do ŠD,ŠK cenné věci. 

9. Žáci nesmí mít aktivováno a nesmí používat jakékoliv záznamové či zvukové zařízení (např.: 

mobilní telefon, mobilní hudební přehrávač, fotoaparát, diktafon…). 

VIII. Práva rodičů 

1. Být seznámeni se školským programem i krátkodobými činnostmi. 

2. Být informováni o vzdělávání svých dětí kdykoliv ve ŠD či ŠK nebo po domluvě s vychovatelkou. 

3. Právo účastnit se akcí pro děti. 

4. Podávat připomínky a návrhy k činnosti ŠD, ŠK. 

IX. Povinnosti rodičů 

1. Dbát, aby žák docházel řádně do ŠD, v případě uvolnění žáka ze ŠD předložit řádnou písemnou 

omluvenku (viz II.). 

2. Zdůvodňovat nepřítomnost žáka. 

3. Řádně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas nahlásit změny, které jsou pro ŠD a ŠK důležité. 

4. Včas vyzvedávat své dítě ze zařízení. 

5. Včas uhradit úplatu za ŠD, ŠK. 

6. Seznámit se s vnitřním řádem ŠD, ŠK. 

7. Informovat vychovatelky ŠD a ŠK o zdravotních obtížích žáka, které mají vliv na jeho vzdělávání. 

8. Přijít na pozvání ředitele školy k projednání závažných přestupků žáka. 

9. Řádně podepsat všechny věci žáka /peněženka, oblečení, pytlík na přezůvky, obuv, přezůvky…/.  

X. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

1. Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při 

jednotlivých činnostech ve ŠD, ŠK a v zájmových útvarech. 

2. Při užívání prostor ZŠ (tělocvična, počítačová učebna, jídelna…) se žáci řídí specifickým řádem, 

přemísťují se společně s vychovatelkou. 

3. Využívají-li se při rekreační činnosti prostory chodeb, zajistí vychovatelky dohled a bezpečnost 

žáků. 

4. S technickým vybavením manipulují pouze vychovatelky. 
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XI. Denní režim 

06.00 – 07.30  ranní družina (odpočinková činnost dle zájmu)      

11.25 – 12.15   převzetí žáků od vyučujících, přechod s žáky do ŠJ a ŠD, hygiena, oběd, sebe 

obslužná činnost 

12.15 – 12.45  odpočinková činnost 

12.45 – 13.00  odpočinková a rekreační činnost 

13.00 – 14.00 řízené zájmové vzdělávání (prosíme rodiče, aby v tuto dobu vyzvedávali 

žáky jen výjimečně, jelikož by byla narušena pravidelná činnost ŠD a 

ŠK) 

14.00 – 15.00 rekreační činnost, vycházky, pobyt venku (les Řehák, park, školní zahrada, 

školní hřiště) 

15.00 – 16.30 zájmová a rekreační činnost v místnosti 

 

...............................................................................................NÁVRATKA…………………………..………… 

 

Potvrzuji podpisem, že jsme se seznámili s Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu. 

Jméno, příjmení žáka………………………………….Třída………………………………. 

Datum……………………………………………….…Podpis zákonného zástupce : …………………… 

 

Účinnost od: 1. 9. 2018 

 

Vydáno dne: 31. 8. 2018       PaedDr. Petr Navrátil. 

          ředitel   

 

          Soňa Lysá 

          vedoucí vychovatel ŠD,ŠK
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14 Tematický plán příležitostných a opakujících se akcí zájmového 

 vzdělávání 

Plán je rozvržen do tří bloků: podzim, zima, jaro.  

 

1. blok – PODZIM – září, říjen, listopad 

  

Podzim plný her, soutěží a zábavy  
Zahájíme činnost v zájmových útvarech (dramatický, výtvarný, roztleskávačky, tvořivé ruce, ŠIC, 

Slavičánek, mažoretky, country kroužek)  

Seznamovací hry pro utváření a upevňování kolektivu  

BESIP – soutěžíme v jízdě zručnosti na kolech a koloběžkách  

Besedujeme s Policií ČR  

Mezidružinová pouť na školním hřišti  

Podzimní tvoření z přírodnin a podzimních plodů  

Zeleninový den s ochutnávkou  

Soutěžíme ve sběru starého papíru a kaštanů  

Drakiáda s rodiči  

Gurmánský den s ochutnávkou 

Navštívíme městskou knihovnu  

Dýňový den  

Barevný týden ve školní družině a klubu  

Soutěživé odpoledne v městské knihovně  

Promítáme v promítací místnosti  

Halloween party  

Módní návrháři – tvoříme a vyrábíme kreativní modely  

Podzimní módní přehlídka  

Slavičínský vorvaň – utkání V. a VI. tříd v netradičních disciplínách  

Zlínský vorvaň – meziškolní utkání v netradičních disciplínách  

Nocujeme ve školní družině  

Svatomartinský průvod městem  

 

2. blok – ZIMA – prosinec, leden, únor 

  

Zimní radovánky na sněhu i bez sněhu  
Čertoviny v Sokolovně  

Vystupujeme na akcích školy a města – taneční kroužek ŠK  

Malujeme a vyšlapáváme do sněhu  

Vánočně zdobíme oddělení a vestibul školy  

Připravujeme dárky k Vánocům  

Vánoční posezení s koledami  

Soutěžíme o nejhezčího vánočního anděla 

Pohádková tělocvična pro MŠ  

Účastníme se výtvarné soutěže školních družin Zlínského kraje  

Hádej, hádej hadači ve školním klubu  

Návštěva v Nadaci J. pivečky  

Karneval na ledě pro děti a širokou veřejnost  

Zvyky a tradice o masopustu, vyrábíme masky 

Masopustní rej s maskami 

Sněhové království – stavíme ze sněhu, soutěžíme v hodu sněhovou koulí  

Závodíme ve sjezdu na čemkoliv  

Olympiáda v netradičních disciplínách v tělocvičně ZŠ  

Ptačí strom – staráme se o zvířátka v zimě 
Soutěž: Vtipnější vyhrává  
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Bingo ve školním klubu 

Mějme se rádi – Valentýnky  

Turnaj ve volejbale s nafukovacím míčkem  

 

3. blok – JARO – březen, duben, květen, červen 

  

Vítáme jaro, těšíme se na prázdniny  
Zvyky a tradice Velikonoc, soutěž o nejoriginálnější velikonoční výrobek  

Stavitelé ve školní družině – originální stavby z kostek  

Velikonočně zdobíme oddělení ŠD, ŠK  

Pexesiáda ve školním klubu 

Březen – měsíc knihy – hrajeme si na spisovatele a ilustrátory  

Beseda o zvířátkách se zvěrolékařkou 

Týden s přírodou – beseda s myslivcem, promítání o životě v lese, Den Země  

Čarodějnický rej pro 1. - 3. ročník ZŠ na Sokolovně  

Malujeme na různá témata – výtvarná soutěž mezi odděleními ŠD a ŠK  

Vyrábíme dárečky pro budoucí prvňáčky  

Slavnostní pohádkový zápis do 1. tříd  

Družina má talent  

Puzzliáda ve školním klubu 

Prezentace výtvarných prací žáků ŠD, ŠK ve městě  

Besip – beseda s Policií ČR  

Vystoupení dramatického kroužku pro ZŠ, MŠ a rodiče  

Pirátské odpoledne na školním hřišti  

Canisterapie – pes přítel člověka  

Účast školního klubu na soutěži: O zlatý klíč k brumovskému hradu  

Navštívíme hasiče  

Vyrobíme dárky ke Svátku matek  

V zdravém těle zdravý duch – první pomoc s paní P. Sudkovou  

Setkání s kamarády ze školní družiny při ZŠ Malé Pole  

Kuličkiáda v parku  

Den dětí v parku pro 1. stupeň ZŠ  

Hrátky s vodou 

Táborák na rozloučenou se školním rokem  

Turnaj ve vybíjené a ve stolním tenise  

 Zumba ve školním klubu 
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15 Kroužky školní družiny a školního klubu 

Výtvarný kroužek ŠD  

Citlivě rozvíjíme výtvarné poznání a opíráme se především o výtvarné emocionální vztahy a 

smyslové prožitky. Umožňujeme realizovat vlastní tvůrčí záměr, od prvotního zrodu až k výslednému 

produktu a jeho prezentaci. Učíme se zacházet s výtvarnými materiály, skládat, překládat, trhat, stříhat, 

obkreslovat, lepit, hrát si s barvou, využíváme odpadových, přírodních i netradičních materiálů, 

různých výtvarných technik, kombinujeme je, vytváříme vlastní náčrty, rozvíjíme fantazii, 

seznamujeme se s výtvarnými postupy a formami: koláže, frotáže, různé kresby – kolorovaná, 

spontánní, dle předlohy, portréty, ilustrace, malby, decoupage, malování na sklo, hedvábí, textilie, 

drátování, kašírování, kolektivní práce, mramorování, savování, výroba dárků k různým příležitostem, 

estetické zkrášlování prostředí, výroba kulis, plošných loutek. 

Vedeme žáky k čistotě práce, pracovního místa, šetrnému zacházení s pomůckami a materiálem a 

k sebehodnocení. Navštěvujeme výstavy, dle možností galerie, zúčastňujeme se výtvarných soutěží a 

práce vystavujeme.               1, 2, 3, 6 

 

Dramatický kroužek ŠD, ŠK  

Prací v dramatickém kroužku pomáháme žákům zbavit se trémy, zábran, napětí, vedeme je 

k tvořivosti, představivosti, rozvíjíme komunikativní dovednosti, odvahu vystoupit před spolužáky, 

rodiči, veřejností, cvičíme jejich správné dýchání, paměť, artikulaci, techniku řeči, slovní zásobu, 

bohatost vyjadřování, učíme je nejen mluvě, ale i naslouchání, uplatňovat ve hře své nápady a 

respektovat nápady druhých, pracovat s rekvizitami, vnímat loutku jako postavu a oživit ji, různým 

hrám pohybového, uvolňovacího charakteru, vstupovat do jednoduchých rolí a přirozeně v nich jednat, 

navozovat kontakt s divákem. Svým veřejným vystupováním se učí „ herci“ působit radost druhým.  

Každoročně připravujeme vystoupení pro kamarády z mateřských škol ze Slavičína a okolí, pro své 

spolužáky ze ZŠ a rodiče. 

1, 2, 3, 4, 6 

 

Roztleskávačky 
Účelem sportovně-tanečního kroužku roztleskávaček je především podpora aktivního využití 

volného času žáků. 

Roztleskávačky (cheerleading) je sportovní odvětví, které původně vzniklo jako způsob 

skupinového povzbuzování se složitou choreografií. Vyjadřuje důraz na týmovou spolupráci, souhru, 

toleranci v rámci týmu a k jiným lidem. Je velmi rozmanitý a zahrnuje mnoho technik. Mezi základní 

prvky cheerleadingu patří skoky, skunty, pyramidy, akrobacie a tanec různých stylů např.disco, baletní 

prvky aj.). Neodmyslitelným doplňkem roztleskávaček jsou třásně neboli pompony a krátké sukně. 

 
1, 4, 6 

 

 

Míčové hry  

Cílem míčových her je fyzicky posilovat, pohybově rozvíjet, duševně osvěžovat a aktivně využívat 

volný čas.  

Učíme se manipulaci s míčem či jiným herním náčiním, spolupráci ve hře – zásady fair play: 

dodržujeme pravidla her a soutěží, poznáváme a označujeme zjevné přestupky proti pravidlům a 

přiměřeně na ně reagujeme, učíme se průpravným hrám, usilujeme o zlepšení tělesné zdatnosti, 

uplatňujeme vhodné a bezpečné chování, předvídání možných nebezpečí úrazu a přizpůsobíme jim 

svou činnost. Rozlišujeme a uplatňujeme práva a povinnosti vyplývající z role hráče, rozhodčího a 

organizátora, domlouváme se na spolupráci i jednoduché taktice, která vede k úspěchu družstva, a 

dodržujeme ji. Dodržujeme hygienu a vhodné obutí, bezpečnost při přípravě a ukládání nářadí, náčiní 

a pomůcek. 

Během roku organizujeme a hrajeme mezitřídní, meziklubové turnaje ve vybíjené, florbalu i sálové 

kopané. 

4, 5, 6 
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Tvořivé ruce  

Kroužek svým zaměřením vede děti k utváření a rozvoji manuálních zručností a vytváření 

pracovních dovedností, k tvorbě výrobků různými rukodělnými technikami jako je moaika, quilling, 

savování, decoupage, malba na sklo a textilie, batika a dekorace textilu, origami a filigrány. 

Cílem kroužku je rozvíjet u dětí vlastní fantazii, kreativitu a estetické cítění, samostatně a tvořivě 

přemýšlet, spolupracovat s ostatními a dodržovat obecné zásady bezpečnosti a hygieny při práci. 

V průběhu školního roku své práce vystavujeme a navštěvujeme výstavy dle možností galerie. 

                     1,2,4,6 

 

Slavičánek 

Snahou tohoto národopisného souboru je vybudovat v dětech lásku k folklórním tradicím svého 

regionu. Ve Slavičánku se děti hravou formou seznamují s písněmi, tanci, hrami a říkadly, ale také se 

zvyky a obyčeji Valašska. Každoročně vedoucí souboru organizují soustředění dětí, které vede 

k utužení kolektivu, nácviku složitějších prvků a kvalitní spolupráce. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Školní informační centrum (dále jen ŠIC) 

Činnost ŠICu navazuje na vzdělávací činnost ZŠ. Je určen k aktivnímu využití volného času žáků 

5. – 9. ročníku. Je koncipován jako klidová studijní místnost vybavená počítači s připojením na 

internet a knihovnou s bohatou nabídkou knižního fondu včetně encyklopedií a časopisů. Počítače jsou 

žákům k dispozici pro zpracování školních projektů, pro samostudium, pro vyhledávání informací, 

komunikaci. Knižní tituly s knihovny jsou žákům poskytovány jako výpůjčky domů nebo k prohlížení 

v prostorách ŠIC. 

V průběhu školního roku zde probíhají různé vědomostní či literární soutěže. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Mažoretky 

Více než dvacet let funguje na naší škole kroužek mažoretek. Jeho zakladatelkami byly paní 

učitelky Mgr. Marie Hrbáčková a Mgr. Věra Navrátilová. Ty se věnovaly souboru starších mažoretek 

a přípravu těch nejmladších zajišťovaly paní učitelky Mgr. Iva Filáková a Mgr. Helena Kovaříková. 

Společně vychovaly desítky mažoretek a některé z nich se k nám vrací jako vedoucí malých 

předškolaček – budoucích mažoretek. Od září roku 2014 převzaly vedení kroužku nové paní učitelky 

Mgr. Pavla Plšková a Mgr. Věra Dorúšková. V současné době kroužek mažoretek navštěvují děvčata 

I. stupně školy, která se scházejí k nácviku vždy jednou týdně v cvičné učebně v dřevěném pavilonu 

školy. Mažoretky reprezentují naši školu i město při mnoha školních i veřejných vystoupeních, 

oslavách, kulturních akcích organizací i města, při sportovních utkáních… 

. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

Country kroužek - RIGHT STEPS 

RIGHT STEPS je taneční kroužek, kde se děti učí country tanec. Naučí se základní kroky a 

postupně se přidají složitější variace. Tanečníci tančí ve stylovém stejnokroji – děvčata – bílá halenka 

+ sukně a taneční boty; kluci – rifle, bílá košile a klobouk.  Tento kroužek také slouží jako smysluplné 

využití volného času dětí. Podporuje pohyb, rytmické a hudební cítění, sebedůvěru, vede děti ke 

spolupráci. Je otevřen pro žáky 1. stupně (1. – 5. ročník ZŠ). Každý rok se děti naučí dva tance, se 

kterými se budou prezentovat na veřejnosti při různých akcích města Slavičín a okolí. Vystoupení 

pomáhá tanečníkům zvýšit své sebevědomí a zvládnout trému. Tanec určitě potěší každého. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

Vypracoval kolektiv vychovatelek 

Projednáno na pedagogické radě dne 28. 08. 2018 

 

PaedDr. Petr Navrátil 

ředitel školy 
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16 Autoevaluace 

16.1 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2007 – 2008 

Školní rok 2007/2008 utekl jako voda. A co se dělo u nás ve školní družince a klubu? 

Pracovali jsme první rok podle nového Školského vzdělávacího programu, který navazoval na 

ŠVP školy. A protože víme, že družina i klub by měly být místem, kde si žák najde prostor pro vlastní 

zájmy, relaxuje, hraje si s kamarády, něco nového se dozví, zařazovali jsme činnosti, které tomu 

odpovídaly, aby vyplnění volného času bylo pestré a podnětné. 

V průběhu školního roku jsme uspořádali hodně soutěží a her nejen mezi sebou, ale se školní 

družinou Malé Pole, školním klubem Valašské Klobouky (družinová pouť, florbal, výtvarné a taneční 

soutěže, ping pong, …), besed s p. Šcuglíkem, paní J. Holbovou, spolupracovali s Městskou 

knihovnou, Hasiči, s p. J. Manou, F. Slovákem. 

Připravili jsme společné akce nejen pro školní družinu a klub, ale i pro 1. stupeň ZŠ a 

mateřské školy (Čertoviny, Slet čarodějnic, Pouť v parku). 

Mezi oblíbené činnosti patřily módní přehlídky, Drakiáda s rodiči, Zpívá celá družina, 

Kuličkiáda, Pexesiáda, mitr v Člověče, nezlob se, turnaj v Dámě, Pohádková tělocvična, jízda 

zručnosti na kole, soutěž ve sběru papíru a kaštanů, O nejdelší vánoční řetěz a šálu, výroba dárků 

budoucím prváčkům, slavnostní zápis, stavby z přírodnin – Krakonošova zahrádka, celodenní výlety 

ŠD a ŠK (Ranč v Kostelanech, Aqvapark a chata v Uh. Brodě). Tyto úspěšné akce budeme opakovat, 

protože se líbili nejen žákům, ale dle účasti a ohlasů i rodičům. 

Také jsme umožnili žákům talentovým i z méně podnětného prostředí, aby se zapojili do 

činností zájmových kroužků v rámci školní družiny a klubu – maňáskový kroužek, sportovní, 2 

výtvarné, džezyna, aerobik, mažoretky. Výsledky svého snažení pak děvčata i chlapci předvedli svým 

spolužákům, rodičům a veřejnosti na akcích družiny, školního klubu, školy a města. 

Odpolední činnosti jsme zaměřovali hlavně na pobyt venku, procházky městem, na sportovní 

vyžití na zahradě, v tělocvičně, na hřišti. Hráli jsme terénní hry a naučili se nové hry. Navštěvovali 

jsme počítačovou učebnu a kinosál. Pro děti, které rády kreslí a vyrábí, jsme připravili netradiční 

materiály a techniky (savování triček, výrobky z korálků, ze dřeva, z plastu a jiného odpadového 

materiálu,…), práce jsme prezentovali na výstavce na městě, informovali rodiče na webových 

stránkách školní družiny, ve Slavičínském zpravodaji a Školních novinách. 

Denně jsme se snažili činnosti hodnotit v odděleních, zjišťovat rozhovory s žáky, jak se jim 

činnost líbila, plánovali společně akce dalšího týdne. Rozhory s rodiči jsme zjišťovali, jak jsou 

s nabídkou aktivit v ŠD a ŠK spokojeni. O kladech i záporech jsme diskutovali mezi sebou, hledali 

nové metody, které by postupně vedly ke kvalitnějším výsledkům. 

Denně jsme byli v kontaktu s pí. učitelkami a konzultovali s nimi nejen problémy žáků, ale i 

jakou nenásilnou formou procvičovat probírané učivo. 

Zájmové vzdělávání nám narušovalo časté vyzvedávání žáků rodiči mimo dohodnuté 

odchody. 

Finanční prostředky na společné akce jsme čerpali z grantů města a ze Sdružení rodičů. 

I v tomto školním roce jsme se snažili doplňovat oddělení novými moderními hrami, hračkami 

a různými pomůckami podporující aktivitu a tvořivost žáků. Místnosti jsme vybavili novými koberci a 

byl zakoupen jeden CD přehrávač. Do ŠK bychom si moc přáli v blízké budoucnosti nový 

pingpongový stůl. 

V tomto roce činil poplatek na ŠD 30,- Kč měsíčně, po domluvě s ředitelem školy plánujeme 

jeho zvýšení na 50,- Kč. 

Ludmila Ptáčková 

vedoucí vychovatelka 
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16.2 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2008 – 2009 

Školní družina i školní klub je součástí základní školy, nachází se v dřevěném pavilonu, kde 

má pro svou činnost 4 kmenové místnosti. Ke svým aktivitám využívá také počítačovou učebnu 

s internetem, tělocvičnu, školní hřiště a zahradu. Respektuje zájmy žáků a potřeby rodičů. Ti jsou 

pravidelně informováni o aktivitách ŠD a ŠK na webových stránkách školy. Zájmové vzdělávání bylo 

řízeno 4 kvalifikovanými vychovatelkami, které mají pedagogické vzdělání. V rámci své profese se 

dále vzdělávaly v akreditovaných kurzech a seminářích. 

Program ŠD a ŠK byl koncipován pro 150 žáků 1. – 9. ročníku ZŠ. Činnost ve všech 

odděleních vycházela z postupného ověřování Školního vzdělávacího programu. Zařazovaly se 

aktivity pro relaxaci a plnohodnotné vyplnění volného času. Žáci se mohli zapojit do činností 

zájmových kroužků v rámci družin a klubu – maňáskový, sportovní, dva výtvarné kroužky, 

džezgymnastika, mažoretky. Výsledky svého snažení předvedli svým spolužákům, veřejnosti i 

rodičům na akcích družiny, školy a města. Odpolední činnosti se zaměřovaly hlavně na pobyt 

v přírodě, sportovní vyžití na zahradě, v tělocvičně, na hřišti a hraní terénních her. 

Pokračovala spolupráce se ŠD při ZŠ Malé Pole /pouť v parku, návštěva a výměna zkušeností 

s dramatickým kroužkem/, školním klubem Valašské Klobouky /taneční soutěž ve Štítné nad Vláří, 

florbal, ping-pong/, městským hajným panem J. Ščuglíkem, bývalou vychovatelkou paní J. Holbovou 

/besedy/, panem J. Manou /pletení pomlázek, výlet ŠD/, panem F. Slovákem /výtvarné soutěže v rámci 

města i okresu/, rodiči /Drakiáda, opékání na zahradě/, městskou knihovnou, hasičským sborem, 

Policií ČR /výcvik psů, prohlídka služebny, ukázka vozidel/, s Junákem – seznámení žáků s jeho 

činností formou návštěv a zajímavých besed. 

Velmi zdařilé byly akce pro žáky konané ve spolupráci s rodiči – Karneval na ledě a Drakiáda. 

Na tradičních předvánočních Čertovinách jsme uvítali nejen žáky I. stupně naší školy, ale také děti 

z Dětského domova ze Smoliny. Maňáskový kroužek vystoupil se svým adventním pásmem v rámci 

kulturního programu při rozsvicování vánočního stromku a na divadelní přehlídce Podzimní listí. 

Svým koledováním udělal radost také bývalým zaměstnancům školy během společného setkání. 

 
Přehled dalších činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2008/2009 

Sběr kaštanů /1 250 kg/, starého papíru /6 500 kg/ 

Pohádková tělocvična – akce pro děti MŠ 

Vystoupení maňáskového kroužku 

Pohádkový svět- účast dětí během zápisu do 1. třídy 

Kulturní program Čertoviny a Slet čarodějnic v Sokolovně 

Divadelní přehlídka Podzimní listí – vystoupení maňáskového kroužku 

Vystoupení aerobiku 

Získání 6. místa v soutěži Vorvaň ve Zlíně  

Turnaj v malé kopané – 3. místo 

Vystoupení žáků na Hrátkách 

Terénní hry: Razítková, Vlčí smečka 

Krakonošova zahrádka, jízda zručnosti 

Hallowen – podzimní tvoření z přírodnin 

Zábavné módní přehlídky 

Soutěže: Dvojčata, Zpívá celá družina, Kuličkiáda 

Výlety ŠD a ŠK – Tarzánie, Kopánky, Aqapark v Uherském Brodě 

 

Během školního roku jsme oddělení doplnili o nové hry, hračky, hrací koberce / Twister /a CD 

přehrávač. 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 
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16.3 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2009 – 2010 

Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo ŠD a ŠK 153 žáků 1. – 9. ročníku.  

Zájmové vzdělávání bylo řízeno 4 kvalifikovanými vychovatelkami, které se dále vzdělávaly 

v akreditovaných kurzech a seminářích, úzce spolupracovaly s učitelkami ZŠ. 

Již třetím rokem jsme pracovali podle Školního vzdělávacího programu. Zařazovali jsme 

aktivity pro relaxaci a plnohodnotné vyplnění volného času. Využívali jsme počítačovou učebnu 

s internetem, tělocvičnu, školní hřiště, zahradu, kinosál. Zájmům žáků jsme vycházeli vstříc a o 

činnosti a aktivitách ŠD a ŠK jsme rodiče pravidelně informovali na webových stránkách školy. 

Žáci se mohli vzdělávat v zájmových kroužcích družiny a klubu – maňáskový, míčové hry, 

výtvarné kroužky I, II, aerobik, mažoretky a roztleskávačky. Výsledky své poctivé práce předvedli 

svým spolužákům, rodičům i veřejnosti na akcích družiny, klubu, školy a města. 

Odpolední činnosti byly zaměřeny hlavně na pobyt v přírodě, sportovní vyžití v tělocvičně, na 

hřišti, na zahradě a hraní terénních her. 

Spolupracovali jsme se ŠD při ZŠ Malé Pole (mezidružinová pouť s navazováním nového 

kamarádství), školním klubem Valašské Klobouky (míčový trojboj), městským hajným panem J. 

Ščuglíkem (návštěva muzea), bývalou vychovatelkou paní J. Holbovou (besedy), panem J. Manou 

(pletení pomlázek, výlet ŠD), Panem F. Slovákem (výtvarné soutěže) v rámci města i kraje, 

instalování veřejné výstavky výtvarných prací našich žáků ve městě, opékání na zahradě, Slet 

čarodějnic, Městskou knihovnou, Hasičským sborem, Policií ČR. 

Velmi zdařilé byly již tradiční Čertoviny, kdy předvánoční čas tady spolu prožili mladší žáci 

naší školy s dětmi z Dětského domova ze Smoliny. Roztleskávačky školního klubu vystoupily na 

těchto akcích: Mikulášská laťka, Čertoviny, Rozsvícení vánočního stromu. Maňáskový kroužek se 

svým programem vystoupil na divadelní přehlídce Podzimní listí. 

Během školního roku jsme doplnili oddělení o nové hračky, hry, CD přehrávač, stůl na stolní 

tenis, stolní kopanou, DVD přehrávač, digitální fotoaparát. 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 
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16.4 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2010 – 2011 

Ve školním roce 2010 – 2011 navštěvovalo ŠD a ŠK 150 žáků 1. – 9. ročníku ZŠ. 

Všechna oddělení se nachází v dřevěném pavilonu. Zájmové vzdělávání žáků probíhalo v 

souladu se Školním vzdělávacím programem a bylo řízeno 4 kvalifikovanými vychovatelkami, které 

se vzdělávaly v akreditovaných kurzech a seminářích. 

Do programu byly zařazovány činnosti pro relaxaci a plnohodnotné vyplnění volného času. 

Žáci ke svým aktivitám mohli využívat tělocvičnu, školní hřiště a zahradu, počítačovou učebnu i nově 

otevřenou multimediální učebnu s internetem, dále kinosál k promítání pohádek a filmů. 

O aktivitách ŠD a ŠK byli žáci i rodiče pravidelně informováni na webových stránkách školy. 

Žáci přivítali nabídku zájmových kroužků družiny a klubu – maňáskový, dva výtvarné kroužky, 

míčové hry, aerobik a roztleskávačky. Svoji práci předvedli spolužákům, rodičům i veřejnosti na 

akcích družiny, klubu, školy a města. Námětem odpoledních činností bylo hlavně pobývání venku, 

sportovní vyžití na hřišti, na zahradě, v tělocvičně, hraní terénních her a práce na počítačích v učebně. 

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce se školní družinou při ZŠ Malé Pole 

(tradiční a oblíbená pouť v parku), školním klubem Valašské Klobouky (turnaj ve florbalu), s paní J. 

Holbovou (povídání z historie našeho regionu), panem J. Manou (výroba pomlázek, výlet ŠD), Fr. 

Slovákem (výtvarný kroužek II, výtv. soutěže v rámci města, instalace výstavky prací ŠD, ŠK ve 

městě, výlet ŠD), městským hajným panem J. Ščuglíkem (besedy o přírodě, videoprojekce), rodiči 

(Drakiáda, recitační soutěž, Čarodějnický rej pro širokou veřejnost), Městskou knihovnou, hasiči, 

Policii ČR, Junákem – besedy a hry s dětmi. 

 

Připravili jsme a účastnili jsme se akcí nejen pro školní družinu a klub, ale i pro všechny žáky 

naší školy: módní přehlídky, jízdy zručnosti, terénní hry, soutěž ve sběru starého papíru a kaštanů – 

3000 kg papír, 110 kg kaštany, soutěže: O nejdelší vánoční řetěz, výtvarná soutěž zlínských družin – 

1. místo, vánoční výtv. soutěž Nadace J. Pivečky, závod ve sjezdu na bobech, turnaj ve vybíjené 6. 

tříd, pětiboj v tělocvičně, mezinárodní krajská soutěž škol – Zlínský vorvaň – 3. místo, O zlatý klíč k 

brumovskému hradu – 8. místo, výroba dárečků budoucím prvňáčkům, slavnostní zápis do 1. tříd, 

Čertoviny pro 1. stupeň a děti z Dětského domova Smolina, Andělská tělocvična – pro děti 

mateřských škol, maňáskové představení pro MŠ a 1. a 2. ročník ZŠ, Křišťálová studánka, Kuličkiáda, 

cyklosoutěž v Luhačovicích, Pojďme chytit notu, turnaj ve stolním tenise, malování na chodníku, 

celodenní výlet ŠD a ŠK – Fr. Lhota, Pulčín, Valašské Klobouky, nácvik pásma maňáskového 

kroužku na Hrátky ZŠ, vystoupení aerobek a roztleskávaček na akcích školy a města. 

Nové a úspěšné akce:  

nocování ve školní družině 

soutěž ve sběru suchého pečiva pro zvířátka v zimě 

turnaj v NINIJAGO 

Některé akce se školní družině a klubu nepodařilo uskutečnit z důvodu nepříznivého počasí 

(branný závod hlídek, stavby ze sněhu, karneval na ledě). 

Všechna oddělení byla během roku doplněna o nové hry a hračky.  

 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 
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16.5 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2011 – 2012 

Školní družinu a klub v tomto školním roce navštěvovalo 150 žáků 1. – 9. ročníku ZŠ. 

Podle Školského vzdělávacího programu jsme pracovali již pátým rokem. Dá se říci, že zcela 

úspěšně. 

Zájmové vzdělávání žáků bylo řízeno 4 kvalifikovanými vychovatelkami, které pro 

zkvalitnění své profese využívaly nabídku různých vzdělávacích seminářů. Byly v kontaktu s paní 

učitelkami, s kterými konzultovaly nejen problémy a úspěchy žáků, ale i formy procvičování učiva. 

K aktivitám, relaxaci a vhodnému vyplnění volného času jsme využívali multimediální 

učebnu, Školní informační centrum, tělocvičnu, školní hřiště, zahradu, kinosál… 

Respektovali jsme zájmy žáků i potřeby rodičů. Ti byli pravidelně informováni o záměrech 

ŠD a ŠK na webových stránkách školní družiny, dále ve Slavičínském zpravodaji a Školních 

novinách. Žáci se mohli zapojit do zájmových kroužků v rámci družiny – výtvarný I a klubu – 

maňáskový, výtvarný II, Roztleskávačky I a II, Zumba, míčové a pohybové hry. Výsledky své píle pak 

předvedli svým spolužákům, rodičů a veřejnosti na akcích družiny, klubu, školy a města. 

V průběhu školního roku jsme uspořádali hodně soutěží a her nejen mezi sebou, ale i se ŠD 

Malé Pole (mezidružinová pouť), školním klubem Valašské Klobouky (míčový trojboj a dvojboj), 

spolupracovali s paní J. Holbovou (vánoční a velikonoční povídání), Městskou knihovnou, Policií ČR, 

hasiči, panem J. Manou (výroba pomlázek, výlet ŠD), Fr. Slovákem (výtvarný kroužek II, soutěže, 

instalace výstavky prací ŠD a ŠK ve městě, výlet ŠD), panem J. Ščuglíkem (návštěva muzea), rodiči 

(Drakiáda, sběr papíru a kaštanů, Čarodějnický rej). 

Mezi oblíbené a úspěšné akce pořádané nejen pro družinu a klub, ale i pro žáky 1. 

stupně ZŠ a mateřské školy zcela určitě patřily: terénní hry, módní přehlídky, jízda zručnosti, sběr 

papíru a kaštanů – 2 900 kg papíru,  

200 kg kaštanů, Magická noc, soutěž O nejdelší vánoční řetěz, vánoční turnaj ve vybíjené, 

stavby ze sněhu, závod ve sjezdu na bobech, Zlínský vorvaň – 5. místo, Čertoviny pro 1. stupeň ZŠ a 

děti z Dětského domova ze Smoliny, výroba dárků pro budoucí prvňáčky, slavnostní zápis do 1. tříd, 

Pohádková tělocvična, maňáskové představení, Pojďme chytit notu, Netradiční olympiáda, turnaj 

v Ninja – go, výtvarná soutěž zlínských družin – 2. a 3. místo, výtvarná soutěž: Vítání jara, akce 

Interaktivní výstava dětem Z. Milera, O zlatý klíč k brumovskému hradu – 1. místo, malování na 

chodníku, celodenní výlet ŠD a ŠK – Smraďavka ranč Nevada, taneční soutěž TanceR Cup – 3. místo, 

Okresní taneční soutěž ve Zlíně – 2. a 3. místo, vystoupení Roztleskávaček I a II a Zumby na akcích 

školy a města. 

 

K novým akcím patřily: TALENTMÁNIE 

             VTIPNĚJŠÍ VYHRÁVÁ 

 

Denně jsme činnosti v odděleních hodnotili (sebehodnocení), rozhovory s žáky i rodiči jsme zjišťovali 

spokojenost s nabídkou aktivit. 

Zájmové vzdělávání nám narušovalo časté vyzvedávání žáků rodiči mimo dohodnutou dobu odchodu. 

Z důvodu nepříznivého počasí se nám nepodařilo některé akce uskutečnit (karneval na ledě, branný 

závod hlídek).  

I v letošním roce byla oddělení doplněna novými hrami a hračkami. 

 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 
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16.6 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2012 – 2013 

     Školní družina i školní klub jsou součástí základní školy. Nachází se v dřevěném pavilonu, kde má 

pro svou činnost 4 kmenové místnosti. Zájmové vzdělávání bylo ve školním roce řízeno čtyřmi 

kvalifikovanými vychovatelkami, které se dále vzdělávaly v akreditovaných kurzech a seminářích a 

úzce spolupracovaly s vyučujícími školy. V tomto školním roce 2012/2013 navštěvovalo školní 

družinu 120 žáků 1. – 4. ročníku, v kroužcích školního klubu pracovalo 150 žáků 5. – 9. ročníku ZŠ.  

      Paní vychovatelky pracovaly podle ŠVP školní družiny a školního klubu s názvem Přístav dobré 

nálady. Ke svým aktivitám využívaly moderních učeben a zařízení školy jako např. učebnu PC, Školní 

informační centrum, kinosál, tělocvičnu a sportovní areál. Paní vychovatelky vycházely vstříc žákům a 

o činnosti a aktivitách ŠD a ŠK pravidelně informovaly na webových stránkách školy, ve Školních 

novinách a Slavičínském zpravodaji. 

     Žáci se mohli zapojit do činností zájmových kroužků v rámci družiny a klubu – výtvarný I, 

Slavičánek, ŠIC /Školní informační centrum/, maňáskový, výtvarný II, míčové hry, zumba a 

roztleskávačky. Svoji poctivou práci předvedli spolužákům, rodičům i veřejnosti na akcích družiny, 

klubu, školy a města. Odpolední činnosti se zaměřovaly hlavně na pobyt v přírodě, sportovní vyžití na 

zahradě, v tělocvičně, na hřišti a hraní terénních her.  

     Pokračovala spolupráce se školní družinou při ZŠ Malé Pole (mezidružinová pouť), školním 

klubem Valašské Klobouky (dvojboj ve florbalu a vybíjené), panem J. Manou (pletení pomlázek 

z vrbového proutí, výlet ŠD), F. Slovákem (výtvarný kroužek II, výtvarné soutěže v rámci města, 

instalování veřejné výstavky dětských prací ve městě, výlet ŠD), rodiči (Drakiáda, sběr papíru a 

kaštanů, Zpívá celá družina, Čarodějnický rej), městskou knihovnou (Povídačky s ježibabkou Katkou, 

Mongolsko očima dobrovolníka, Týden čtení – soutěže s Červenou Karkulkou), hasičským sborem.  

     Velmi zdařilá byla tradiční akce pro děti konaná ve spolupráci s vyučujícími I. stupně – Čertoviny. 

Uvítali jsme nejen žáky I. stupně naší školy, ale také děti z Dětského domova ze Smoliny.  

     Během školního roku se obohatil inventář pomůcek o nové hry, hračky , sportovní vybavení a nový 

koberec do ranní družiny. 

Denně jsme činnosti v odděleních hodnotili (sebehodnocení), rozhovory s žáky i rodiči jsme zjišťovali 

spokojenost s nabídkou aktivit. Zájmové vzdělávání nám narušovalo časté vyzvedávání žáků rodiči 

mimo dohodnutou dobu odchodu. Z důvodu nepříznivého počasí se nám nepodařilo uskutečnit 

karneval na ledě a  závod branných hlídek. 

K novým akcím patřily: ŠIPKIÁDA 

                                    VLASOVÉ STUDIO 

 

 

Přehled  činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2012/2013 

Sběr kaštanů (320 kg ), starého papíru (4 040 kg) 

Andělská tělocvična – předvánoční akce ŠK pro děti MŠ 

Vystoupení maňáskového kroužku pro děti 1. – 2. tříd a mateřských škol 

Pohádkový svět - účast dětí školního klubu během zápisu do 1. třídy  

Kulturní program Čertoviny v Sokolovně 

Kulturní program pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ na Sokolovně – Čarodějnický rej 

Vystoupení kroužků zumby a roztleskávaček na akcích školy a města 

Získání 3. místa v mezinárodní soutěži Vorvaň ve Zlíně a 1. místa za nejlépe fandící publikum 

Jízda zručnosti 

Terénní hry: Razítková, Tygr v džungli 

Barevné nocování se strašidly a hostem paní Kramářovou – malování obličejů 

Talentmánie 

Zábavné módní přehlídky 
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Zimní závody ve sjezdu na bobech, stavby ze sněhu 

Soutěže: Zpívá celá družina 

Turnaj ve vybíjené a stolním tenise 

Soutěž  ŠK: O zlatý klíč k brumovskému hradu - 2. místo (účast 10. škol) 

Dětský den s jarmarkem pro žáky 1. – 4. ročníku 

Výlety ŠD a ŠK – Koryčany, Buchlovice 

Aktivní činnost výtvarného kroužku p. Františka Slováka  

Účast obou výtvarných kroužků v soutěži škol Zlínského kraje – ocenění získala A. Cekotová z 2. B 

Akce ŠK: Pexesiáda 

Vtipnější vyhrává 

Soutěž NINJAGO 

Malování na chodníku 

Turnaj v kopané na rozloučení se školním rokem 

Nové akce ŠD, ŠK – soutěž : Šipkiáda, Vlasové studio 

 

 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 
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16.7 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2013 – 2014 

 

Školní družina i školní klub jsou součástí základní školy. V tomto školním roce 2013/2014 

navštěvovalo školní družinu 120 žáků 1. – 4. ročníku, v kroužcích školního klubu pracovalo 66 žáků  

1. – 4. ročníku a 105 žáků 5. – 9. ročníku ZŠ. Pro velký počet žáků 1. a 2. ročníku bylo zřízeno nové 

prostorné oddělení školní družiny.  

Všechna oddělení ŠD a ŠK se nachází v dřevěném pavilonu, kde mají pro svou činnost 5 kmenových 

místností. Zájmové vzdělávání bylo ve školním roce řízeno pěti kvalifikovanými vychovatelkami, 

z nichž jedna si rozšířila své vzdělání studiem na V0Š Kroměříž – obor vychovatelství. 

 Paní vychovatelky se dále vzdělávaly v akreditovaných kurzech a seminářích a úzce spolupracovaly 

s vyučujícími školy. 

     Paní vychovatelky pracovaly podle ŠVP školní družiny a školního klubu s názvem Přístav dobré 

nálady. Ke svým aktivitám využívaly moderních učeben a zařízení školy jako např. učebnu PC, Školní 

informační centrum, kinosál, tělocvičnu a sportovní areál. Paní vychovatelky vycházely vstříc žákům a 

o činnosti a aktivitách ŠD a ŠK pravidelně informovaly na webových stránkách školy, ve Školních 

novinách a Slavičínském zpravodaji. 

     Žáci se mohli zapojit do činností zájmových kroužků v rámci družiny a klubu – výtvarný I, 

Slavičánek, ŠIC /Školní informační centrum/, maňáskový, výtvarný II, míčové hry, zumba a 

roztleskávačky. Svoji poctivou práci předvedli spolužákům, rodičům i veřejnosti na akcích družiny, 

klubu, školy a města. Odpolední činnosti se zaměřovaly hlavně na pobyt v přírodě, sportovní vyžití na 

zahradě, v tělocvičně, na hřišti a hraní terénních her.  

     Pokračovala spolupráce se školní družinou při ZŠ Malé Pole (mezidružinová pouť), klubem, panem 

J. Manou (pletení pomlázek z vrbového proutí, výlet ŠD), F. Slovákem (výtvarný kroužek II, výtvarné 

soutěže v rámci města, instalování veřejné výstavky dětských prací ve městě, výlet ŠD), rodiči 

(Drakiáda, sběr papíru a kaštanů), městskou knihovnou (Kdo je kdo v pohádkovém světě, Masopust, 

ZOH za kamny, U nás ve Strašidlákově), hasičským sborem a Policií ČR.   

     Velmi zdařilá byla tradiční akce pro děti konaná ve spolupráci s vyučujícími I. stupně – Čertoviny. 

Opět jsme pekelně pobavili nejen žáky I. stupně naší školy, ale již popáté také děti z Dětského domova 

ze Smoliny.  

     Během školního roku se obohatil inventář pomůcek o nové hry, hračky, sportovní vybavení a nový 

koberec do nového oddělení. 

Denně jsme činnosti v odděleních hodnotili (sebehodnocení), rozhovory s žáky i rodiči jsme zjišťovali 

spokojenost s nabídkou aktivit. Zájmové vzdělávání nám narušovalo časté vyzvedávání žáků rodiči 

mimo dohodnutou dobu odchodu. Z důvodu nepříznivého počasí se nám nepodařilo uskutečnit 

karneval na ledě, závod branných hlídek, sjezd na bobech a stavby ze sněhu. 

K novým akcím patřily:  Miniolympiáda v tělocvičně 

                                      ZOH v družině 

Výroba skleněných šperků pro maminky 

 

Přehled  činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2013/2014 

Sběr kaštanů  (422 kg), starého papíru (4 660 kg) 

Pohádková tělocvična – předvánoční akce ŠK pro děti MŠ 

Vystoupení maňáskového kroužku pro děti 1. – 2. tříd a mateřských škol 

Pohádkový svět - účast dětí školního klubu během zápisu do 1. třídy  

Kulturní program Čertoviny v Sokolovně 

Kulturní program pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ na Sokolovně – Čarodějnický rej 

Vystoupení kroužků zumby a roztleskávaček na akcích školy a města 

Získání 3. místa v mezinárodní soutěži Vorvaň ve Zlíně v konkurenci 31 škol Zlínského kraje  

Bramborový den s výrobou podzimních bramboráčků 
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Terénní hry: Razítková, Liška a Budulínek  

Zvířátkové nocování s noční hrou Šifra 

Talentmánie – 3. ročník 

Zábavné módní přehlídky 

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky 

Soutěž:  Křišťálová studánka - recitace  

Šipkiáda – 2. ročník 

Soutěž  ŠK: O zlatý klíč k brumovskému hradu   

Dětský den s jarmarkem pro žáky 1. – 4. ročníku 

Výlet ŠD a ŠK – ranč Rovná u Huštěnovic 

Aktivní činnost výtvarného kroužku p. Františka Slováka  

Účast obou výtvarných kroužků v soutěži škol Zlínského kraje –  

ocenění získaly V. Hanáková z 1.C,  K. Machů ze 4.A  

Akce ŠK:  Minivolejbal s nafukovacím míčkem 

Vtipnější vyhrává – 3. ročník 

Nácvik pásma na Hrátky 

Malování na chodníku 

Turnaj ve vybíjené na rozloučení se školním rokem 

Kuličkiáda 

 
 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 
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16.8 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2014 – 2015 

     Školní družina i školní klub jsou součástí základní školy. Všechna oddělení školní družiny a klubu 

se nachází v dřevěném pavilonu, kde je pro zájmové vzdělávání žáků umístěno 5 kmenových 

místností. V tomto školním roce bylo zájmové vzdělávání řízeno pěti kvalifikovanými 

vychovatelkami, které se dále vzdělávaly v akreditovaných kurzech a seminářích a velkou měrou 

spolupracovaly s ostatními vyučujícími školy. V tomto školním roce 2014/2015 navštěvovalo školní 

družinu 120 žáků 1. – 4. ročníku, v zájmových útvarech školního klubu pracovalo 30 žáků 1. – 4. 

ročníku a 71 žáků 5. – 9. ročníku ZŠ. Zájmové vzdělávání žáků bylo řízeno vychovatelkami podle 

ŠVP školní družiny a klubu nazvaným Přístav dobré nálady, který je každý nový školní rok 

aktualizován.  Ke svým aktivitám využívaly moderních učeben a zařízení školy jako např. učebnu PC, 

Školní informační centrum, kinosál, tělocvičnu a sportovní areál. Paní vychovatelky vycházely vstříc 

žákům a o činnosti a aktivitách ŠD a ŠK pravidelně informovaly na webových stránkách školy, ve 

Školních novinách a Slavičínském zpravodaji. 

     Žáci se mohli zapojit do činností zájmových útvarů v rámci družiny a klubu – výtvarný kroužek,  

Slavičánek, ŠIC /Školní informační centrum/, maňáskový kroužek, míčové hry, zumba a tvořivé ruce. 

Svoji poctivou práci předvedli spolužákům, rodičům i veřejnosti na akcích družiny, klubu, školy a 

města. Odpolední činnosti se zaměřovaly hlavně na pobyt v přírodě, sportovní vyžití na sportovním 

areálu, v tělocvičně, v parku a hraní terénních her.   

     Nadále pokračovala spolupráce se školní družinou při ZŠ Malé Pole (mezidružinová pouť),  panem 

J. Manou (pletení pomlázek z vrbového proutí, výlet ŠD), F. Slovákem ( instalování veřejné výstavky 

výtvarných prací žáků v městském  infocentru, výlet ŠD), rodiči (Drakiáda, sběr papíru a kaštanů), 

městskou knihovnou (Tajemství skřítků a strašidýlek, Výprava do země sněžného mužíka Yettíka, 

Hradní klání s bílou paní ),  hasičským sborem, Policií ČR a panem J. Ščuglíkem ( návštěva muzea).   

     Velmi zdařilá byla tradiční akce pro děti konaná ve spolupráci s vyučujícími I. stupně – Čertoviny. 

Opět jsme pekelně pobavili nejen žáky I. stupně naší školy, ale již pošesté také děti z Dětského 

domova ze Smoliny a Návojné.  

     Během školního roku se obohatil inventář pomůcek o nové hry, hračky, sportovní vybavení a 

výtvarný materiál. 

Denně jsme činnosti v odděleních hodnotili (sebehodnocení), rozhovory s žáky i rodiči jsme zjišťovali 

spokojenost s nabídkou aktivit. Zájmové vzdělávání nám velmi narušovalo časté vyzvedávání žáků 

rodiči mimo dohodnutou dobu odchodu. Z důvodu nepříznivého počasí se nám nepodařilo uskutečnit 

karneval na ledě.  

K novým akcím patřily:  Svatomartinský průvod pro veřejnost 

                                     Výroba dárečků z keramiky pro maminky – spolupráce s DDM 

    Pampeliškové pletení 

 

Přehled činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2014/2015 

Sběr kaštanů (960 kg), starého papíru (5 600 kg) 

BESIP – jízda zručnosti na koloběžce 

Pohádková tělocvična- předvánoční akce ŠK pro okolní MŠ se Sněhurkou a trpaslíky 

Akce ŠK: Slavičínský vorvaň 

Získání 2. místa v mezinárodní soutěži Vorvaň ve Zlíně v konkurenci 24 škol Zlínského kraje  

Kulturní program Čertoviny v Sokolovně 

Taneční vystoupení kroužku zumby na akcích školy a města 
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Pohádkový svět – účast žáků školního klubu na zápisu do 1. třídy 

Závod ve sjezdu na bobech  

Závod hlídek v parku: Skautík 15 

Vystoupení maňáskového kroužku pro děti1. – 2. tříd, mateřských škol a rodiče  

Indiánské nocování s hledáním pokladu 

Soutěž: O nejdelší vánoční řetěz 

Zábavné módní přehlídky 

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky 

Kulturní program pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ na Sokolovně – Čarodějnický rej 

Šipkiáda – 3. ročník, Dvojčata 

Soutěž  ŠK: O zlatý klíč k brumovskému hradu   

Dětský den s jarmarkem pro žáky 1. – 4. ročníku 

Výlet ŠD a ŠK – ranč Nevada u Smraďavky, KOVOZOO ve Starém Městě 

Výtvarná soutěž ŠD a ŠK: Můj zvířecí miláček  

Účast žáků  ve výtvarné  soutěži škol Zlínského kraje – Svět kolem nás - ocenění získala M. Ptáčková 

z 5.A 

Akce ŠK:  Turnaje ve stolním tenise, Turnaj v malé kopané 

Vtipnější vyhrává – 4. ročník 

Akce ŠK: Cvrnkaná s pet vršky, Pexesiáda 

Malování na chodníku 

Turnaj ve vybíjené na rozloučení se školním rokem 

Kuličkiáda 

 
 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 
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16.9 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2015 – 2016 

Školní družina i školní klub jsou součástí základní školy. V tomto školním roce 2015/2016 

120 žáků 1. – 4. ročníku, v zájmových útvarech školního klubu pracovalo 71 žáků 1. – 4. ročníku a 64 

žáků 5. – 9. ročníku ZŠ. Všechna oddělení ŠD a ŠK jsou umístěna v dřevěném pavilonu, kde se pro 

zájmové vzdělávání žáků nachází 5 kmenových místností. Zájmové vzdělávání žáků bylo řízeno 5 

kvalifikovanými vychovatelkami, které se dále vzdělávaly v seminářích a úzce spolupracovaly 

s ostatními vyučujícími školy. Pracovaly s žáky podle ŠVP školní družiny a klubu – Přístav dobré 

nálady, který je každoročně aktualizován. Pro práci s žáky využívaly moderních učeben a zařízení 

školy jako např. Školní informační centrum, kinosál, tělocvičnu a sportovní areál. Paní vychovatelky 

vycházely vstříc žákům a o činnosti a aktivitách ŠD a ŠK pravidelně informovaly na webových 

stránkách školy, ve Školních novinách a Slavičínském zpravodaji. 

Žáci se mohli zapojit do činností zájmových útvarů v rámci družiny a klubu – výtvarný 

kroužek, Slavičánek, ŠIC (Školní informační centrum), dramatický kroužek, roztleskávačky, tvořivé 

ruce, míčové hry. Výsledky své poctivé práce předvedli spolužákům, rodičům i veřejnosti na akcích 

družiny, klubu, školy a města. Odpolední činnosti byly zaměřeny hlavně na sportovní využití a pobyt 

v přírodě – sportovní areál, tělocvična, park. 

Pokračovala spolupráce se školní družinou při ZŠ Malé Pole (mezidružinová pouť), rodiči 

(sběr papíru a kaštanů), panem F. Slovákem (instalování výstavky prací žáků v infocentru pro 

veřejnost, výlet ŠD), městskou knihovnou (Malí detektivové, Kouzla paní Zimy, S ježibabou za 

zábavou), panem J. Ščuglíkem (návštěva muzea ve městě), Policií ČR a hasičským sborem. 

Tradiční akce pro děti konaná ve spolupráci s vyučujícími I:stupně naší školy – Čertoviny, 

opět pobavila v předvánočním období žáky 1. – 4. Ročníku a tíž posedmé děti z Dětského domova ve 

Smolině a Návojné. Během školního roku se obohatil inventář pomůcek o nové hry, hračky, sportovní 

vybavení, výtvarný materiál, žíněnkové matrace, cihličky, které žáky velmi zaujaly a nový paraván 

s oponou do dramatického kroužku a CD přehrávač. 

Denně jsme činnosti v odděleních hodnotili (sebehodnocení), rozhovory s žáky a rodiči jsme 

zjišťovali spokojenost s nabídkou aktivit. Zájmové vzdělávání bylo narušováno častým vyzvedáváním 

žáků rodiči mimo dohodnutou dobu odchodu. 

  

K novým akcím patřily:  Cosmetic day 

    Vláda strašidel 

    Kouzlení s DUO VALDINY 
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Přehled činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2014/2015 

Sběr kaštanů (793 kg), starého papíru (5 965 kg) 

Jízda zručnosti na koloběžce – dopravní výchova 

Ovocný den s ochutnávkou 

Akce ŠK: Slavičínský vorvaň – 7. místo v soutěži Zlínský vorvaň v konkurenci 29 škol Zlínského kraje 

a Slovenské republiky – 16. ročník soutěže v netradičních disciplínách 

2. ročník Svatomartinského průvodu pro veřejnost 

6. ročník nocování ve škole se správnými námořníky 

Kulturní program Čertoviny v Sokolovně 

Pohádková tělocvična – předvánoční akce ŠK pro okolní MŠ 

Soutěž: O nekrásnější vánoční řetěz s girlandami 

Taneční vystoupení kroužku roztleskávaček na akcích školy a města 

Účast žáků školního klubu na Slavnostním zápisu do 1. tříd 

Účast žáků v Krajské výtvarné soutěži školních družin – čtyři roční období 

Turnaj ve volejbale s nafukovacím balonkem, Pexesiáda, Člověčiáda – akce ŠK 

Výroba dárečků pro budoucí prvňáky 

Zábavné módní přehlídky 

Vtipnější vyhrává – 5. ročník zábavné soutěže 

Šipkiáda – 4. ročník 

Výtvarná soutěž ŠD a ŠK na téma: Oblíbená pohádková bytost – 3. Ročník 

Zpívá celá družina 

Kulturní program pro žáky 1. – 3. Ročníku ZŠ na Sokolovně – Čarodějnický rej 

Návštěva u záchranného hasičského sboru ve Slavičíně 

Prvenství v 10. ročníku soutěže ŠK: O zlatý klíč k broumovskému hradu 

Vystoupení dramatického kroužku pro žáky 1. – 2. tříd, mateřských škol s premiérou pohádky z vlastní 

tvorby hereček Míši Rakové a Elišky Zálešákové „O ztracené sestře“ 

Dětský den pro žáky 1. – 4. Ročníku – Pouť v parku 

Výlet ŠD a ŠK – Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Luhačovice 

Kuličkiáda, Malování na chodník 

Plastohrátky na školním hřišti 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 
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16.10 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2016 – 2017 

Školní družina i školní klub jsou součástí základní školy. V tomto školním roce  2016/2017 

navštěvovalo školní družinu 120 žáků 1. – 4. ročníku, v zájmových útvarech školního klubu pracovalo 

152 žáků 1. – 9. ročníku a ve Školním informačním centru 50 žáků 5. – 9. ročníku. Všechna oddělení 

ŠD a ŠK jsou umístěna v dřevěném pavilonu, ŠIC v přízemí hlavní budovy ZŠ. Zájmové vzdělávání 

žáků probíhalo v souladu se Školním vzdělávacím programem nazvaným Přístav dobré nálady, který 

je každoročně aktualizován. Řízeno bylo 5 kvalifikovanými vychovatelkami, které se dále vzdělávaly 

v seminářích a úzce spolupracovaly s ostatními vyučujícími školy. Do programu zájmového 

vzdělávání byly zařazovány aktivity pro plnohodnotné vyplnění volného času i relaxaci žáků, ke 

kterým se využívalo moderních učeben a zařízení školy jako např.: Školní informační centrum, 

kinosál, tělocvičnu a sportovní areál. Paní vychovatelky vycházely vstříc žákům a o činnosti  

a aktivitách ŠD a ŠK pravidelně informovaly na webových stránkách školy, ve Školních novinách  

a Slavičínském zpravodaji. 

Žáci se mohli zapojit do činností zájmových útvarů v rámci družiny a klubu – výtvarný 

kroužek, Slavičánek, ŠIC (Školní informační centrum), dramatický kroužek, roztleskávačky, tvořivé 

ruce, míčové hry a nově badatelský kroužek. Výsledky své poctivé práce předvedli spolužákům, 

rodičům i veřejnosti na akcích družiny, klubu, školy a města. Odpolední činnosti byly zaměřeny 

hlavně na sportovní využití a pobyt v přírodě – sportovní areál, tělocvična, park. 

Pokračovala spolupráce se školní družinou při ZŠ Malé Pole (mezidružinová pouť), rodiči 

(sběr papíru a kaštanů, Drakiáda), městskou knihovnou (Literární koulovačka, Děti ani muk – přijde 

Čáryfuk), panem J. Manou (pletení velikonočních pomlázek), Policií ČR  

a hasičským sborem. 

Tradiční akce pro děti konaná ve spolupráci s vyučujícími I. stupně naší školy – Čertoviny, 

opět pobavila v předvánočním období žáky 1. – 4. ročníku a též poosmé děti z Dětského domova ve 

Smolině. Během školního roku se obohatil inventář pomůcek o nové hry a výtvarný materiál do 

výtvarných a pracovních činností. 

Denně jsme činnosti v odděleních hodnotili (sebehodnocení), rozhovory s žáky  

a rodiči jsme zjišťovali spokojenost s nabídkou aktivit. Zájmové vzdělávání bylo narušováno častým 

vyzvedáváním žáků rodiči mimo dohodnutou dobu odchodu. 

  

 

K novým akcím patřily:  Barevný týden, Halloween párty, Canisterapie, návštěva v Nadaci  

     J. Pivečky, hra: Na spisovatele a ilustrátory, SUPERSTAR ve zpěvu  

     a tanci, Hravé cvičení jógy a Magický den, Sváťovo dividlo. 

 

 

K akcím ŠICU patřily: Beseda s reprezentantem R. Goreckým ve slavičínské kuželně, 

   beseda FC Fastav Zlín s I. ligovými hráči, 

   Život na vozíku před a po /jak se žije s handicapem/, 

   vědomostní a literární kvízy pro 8. a 9 ročník, 

   Den s kosmetičkou, EKODEN pro 5. ročník, Piloxing s instruktorkou sportu. 

 

 

 

Akce, které se nepodařilo uskutečnit z důvodu nepříznivého počasí i provozních změn, budou 

uskutečněny v příštím školním roce 2017/2018. 
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Přehled činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2016/2017 

Sběr kaštanů (200 kg), starého papíru (5 000 kg) 

Seznámení žáků 5. – 6. ročníku s činností  ŠK a nabídkou zájmových útvarů, seznamovací hry 

Ovocný den s ochutnávkou 

Akce ŠK: Slavičínský vorvaň, v soutěži Zlínský vorvaň – 3. místo v konkurenci 27 škol Zlínského 

kraje a Slovenské republiky – soutěž v netradičních disciplínách 

3. ročník Svatomartinského průvodu pro veřejnost 

7. ročník nocování ve škole – Pohádkové nocování 

Kulturní program Čertoviny v Sokolovně 

Pohádková tělocvična – předvánoční akce ŠK pro okolní MŠ 

Závod ve sjezdu na bobech, Sněhové království – soutěž ve stavbách ze sněhu 

Karneval na ledě pro děti a veřejnost 

Účast žáků školního klubu na Slavnostním zápisu do 1. tříd 

Účast žáků v Krajské výtvarné soutěži školních družin – Cesta do pravěku 

Turnaj ve volejbale s nafukovacím balonkem, Pexesiáda,  Puzzliáda  – akce ŠK 

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky 

Taneční vystoupení kroužku roztleskávaček na akcích školy a města 

Šipkiáda – 5. ročník 

Kulturní program pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ na Sokolovně – Čarodějnický rej 

Pásmo na Hrátky 

Vystoupení dramatického kroužku pro ŠD, ŠK, žáky 1. – 2. tříd, okolních mateřských škol, rodiče 

Soutěž ŠK: O zlatý klíč k brumovskému hradu – 5. místo 

Návštěva u záchranného hasičského sboru ve Slavičíně 

 Dětský den pro žáky 1. – 4. ročníku: Jarmark na hřišti 

Výstava prací žáků ŠD a ŠK na radnici 

Soutěž: Malování na chodníku, Kuličkiáda 

Táborák s kytarou na rozloučení se školním rokem 2016/2017 

 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 
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16.11 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2017 – 2018 

Školní družina i školní klub jsou nedílnou součástí základní školy. Ve školním roce 

2017/2018 navštěvovalo školní družinu 120 žáků 1. – 4. ročníku, v zájmových útvarech 

školního klubu pracovalo 155 žáků 1. – 9. ročníku a ve Školním informačním centru 45 žáků 

5. – 9. ročníku. Všechna oddělení ŠD a ŠK jsou umístěna v dřevěném pavilonu, ŠIC se 

nachází v přízemí hlavní budovy. Zájmové vzdělávání žáků probíhalo v souladu se Školním 

vzdělávacím programem nazvaným Přístav dobré nálady. Bylo řízeno 5 kvalifikovanými 

vychovatelkami, které se dále vzdělávaly v seminářích a úzce spolupracovaly s ostatními 

vyučujícími školy. Do programu zájmového vzdělávání byly zařazovány aktivity pro 

plnohodnotné vyplnění volného času i relaxaci žáků. Využívalo se místností školní družiny a 

klubu, nově zřízené promítací místnosti na dřevěném pavilonu, Školního informačního 

centra, odborných učeben a zařízení školy jako např. tělocvična, sportovní hřiště s umělým 

povrchem a obě školní zahrady. Paní vychovatelky o činnosti a aktivitách ŠD a ŠK 

pravidelně informovaly na webových stránkách školy, ve Školních novinách a Slavičínském 

zpravodaji. 

Žáci se mohli po vyučování zapojit do činností zájmových útvarů v rámci družiny 

a klubu – výtvarný kroužek, Slavičánek, ŠIC, dramatický kroužek, roztleskávačky, tvořivé 

ruce a míčové hry a nově také country kroužek RIGHT – STEPS. Odpolední činnosti žáků 

byly zaměřeny hlavně na sportovní vyžití a pobyt v přírodě – sportovní areál, tělocvična, 

park, zahrady. 

Pokračovala spolupráce se školní družinou při ZŠ Malé Pole (Mezidružinová pouť),  

s rodiči (sběr papíru a kaštanů, Drakiáda), s Městskou knihovnou ve Slavičíně (Olympijské 

sportování za kamny), s panem Janem Manou (pletení pomlázek), s hasičským sborem  

a Policií ČR ve Slavičíně. Už jedenáctým rokem úspěšně pokračuje spolupráce s Dětským 

domovem ve Smolině (Čertoviny na Sokolovně). 

Během školního roku byl obohacen inventář pomůcek o  nové hry, hračky a výtvarný 

materiál pro výtvarné a pracovní činnosti.  K relaxaci a sportování na školním hřišti bylo 

zakoupeno nové sportovní náčiní. 

Vychovatelky ŠD denně hodnotily činnosti zájmového vzdělávání a prostřednictvím 

rozhovorů s žáky a rodiči zjišťovaly odezvu a spokojenost s nabídkou aktivit. Jejich práci 

však narušovalo časté vyzvedávání dětí jejich rodiči mimo dohodnutou dobu odchodu.  

Ve školním roce 2017/2018 se podařilo uskutečnit mnoho nových aktivit. Jednalo se o tyto: 

Zeleninový den s ochutnávkou, Módní návrháři, Vánoční posezení s koledami, Ptačí strom 

v lese, ZOH v tělocvičně, Karnevalový rej s maskami, Družina má talent, Týden s přírodou a 

beseda s myslivcem, Štěňátko Ronja, Indiánské dny, První pomoc – beseda s paní Sudkovou, 

Představení pro děti – divadelní kroužek ŠD Malé Pole.  

Celoškolní plán aktivit byl splněn, kromě Karnevalu na ledě pro děti a veřejnost, který se 

neuskutečnil pro nepříznivé počasí. 
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K aktivitám Školního informačního centra patřili: vstupní besedy 5. a 6. ročníků, logické 

olympiády, vědomostní soutěže pro 5. – 9. ročník, soutěž v luštění sudoku, vánoční origami 

s žáky 5. ročníku, beseda lidí s handicapem pro žáky 8. ročníku, skládání netradičních 

záložek, výtvarná soutěž pro žáky 5. – 9. ročníku, skrývačky ve větách pro žáky 4. ročníku,  

Ekotvoření se ŠICem s žáky 5. ročníku. 
 

Přehled činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2017/2018 

Sběr kaštanů (60 kg), starého papíru (podzimní i jarní sběr -  I. stupeň cca 8 tun) 

Besedy pro žáky 5. a 6. tříd k seznámení s činností školního klubu a nabídkou zájmových útvarů 

Barevný týden, Halloween party 

Organizace Slavičínského vorvaně 

Účast ve Zlínském vorvani – 6. místo v konkurenci 26 škol Zlínského kraje a Slovenské republiky 

Módní přehlídka s novými modely 

Pletení pomlázek 

4. ročník Svatomartinského průvodu pro veřejnost 

8. ročník nocování ve škole s názvem Strašidelné nocování 

Kulturní program Čertoviny na Sokolovně 

Pohádková tělocvična – předvánoční akce školního klubu pro okolní mateřské školy 

Závod ve sjezdu na bobech, Sněhové království – soutěž ve stavbách ze sněhu 

Piloxing hravou formou 

Beseda v Městské knihovně Slavičín 

Taneční vystoupení kroužku roztleskávaček na akcích školy a města 

Canisterapie podruhé 

Účast žáků v Krajské výtvarné soutěži školních družin – Na křídlech duhy 

Účast žáků školního klubu na zápisu do 1. tříd 

Puzzliáda, Pexesiáda 

Výtvarná soutěž mezi odděleními: O velikonoční vajíčko, Veselá bota 

Výroba dárečků pro budoucí prvňáčky 

Vystoupení dramatického kroužku pro děti ŠD a ŠK, rodiče, žáky 1. – 2. ročníku a mateřských škol  

Návštěva u záchranného hasičského sboru ve Slavičíně 

Taneční vystoupení country kroužku RIGHT – STEPS na akcích školy a města 

Kulturní program pro žáky 1. – 3. ročníku ZŠ na Sokolovně – Čarodějnický rej 

Účast v soutěži O zlatý klíč k brumovskému hradu – akce pořádaná městem Brumov-Bylnice  

Program a tvoření ke Dni Země  

Beseda s myslivcem, Květinový den 

Dětský den pro žáky 1. – 4. ročníku – tradiční Jarmark v parku 

Výtvarná soutěž: Malování na chodníku 

Představení pro děti – divadélko divadelního kroužku ŠD Malé Pole 

Výstava výtvarných prací dětí ŠD a ŠK v Infocentru ve městě 

Výlet do Kroměříže – Dětský svět a Podzámecká zahrada 

Kuličkiáda na rozloučení se školním rokem 

 

Zpracovala Soňa Lysá 

vedoucí vychovatelka 

 


