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ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ 
Odpolední provoz družiny je v 6 odděleních: 
1. oddělení Zachová Zdeňka, Fridrichová Andrea  4.A + 4.B 
2. oddělení Bartáková Věra      2.B + 3.A 
3. oddělení Milfaitová Petra     3.B  
4. oddělení Mgr. Podlesná Lenka    2.A + 3.A 
5. oddělení Schönová Jana     1.B + 5.A, B, C 
6. oddělení Živná Petra     1.A + 3.A 
Ranní provoz je zajištěn ve 2 odděleních + kroužky flétny. 
Režim ve školní družině je nutno sladit s činností školních zájmových kroužků.  
Od r. 2008 pracujeme podle ŠVP ŠD. 
 
HLAVNÍ ÚKOLY VYCHOVATELEK 
a) dbát o bezpečnost a hygienu dětí 
b) vést žáky ke slušnému a ukázněnému chování ve škole, v jídelně, na ulici, v dopravním prostředku 
c) aktivně spolupracovat s rodiči, třídními učitelkami a výchovnou poradkyní 
d) studovat odbornou literaturu a časopisy a využívat dětských časopisů a internetu pro práci s dětmi. 
e) spolupracovat se školní knihovnou 
f) ovlivňovat prostředí, ve kterém děti žijí (udržovat ho a vylepšovat) 
g) vést děti k šetrnému zacházení se školním majetkem i pomůckami ve školní družině 
h) vést děti k dobrému hospodaření s vodou, elektrickou energií i pracovním materiálem 
i) zajistit dětem dostatek pohybu a sportovního vyžití s využitím školního dvora, hřiště a sportovního 

vybavení v halách 
 
ÚKOLY VÝCHOVNÉ PRÁCE 
- vycházet z potřeb školy a úkolů MŠMT 
- rozvíjet vědomosti, dovednosti a návyky u dětí ve všech činnostech školní družiny 
- posilovat osobnost každého dítěte 
- pěstovat v dětech smysl pro zodpovědnost, čestnost, pravdomluvnost, spolehlivost, 
- varovat před kriminálními jevy (drogy, šikana, kyberšikana, ...) 
- rozvíjet pracovní dovednosti a návyky a zvyšovat zájem o pracovní činnosti 
- podílet se na údržbě okolí školy (úklid) a výzdobě chodeb a kluboven 
- pěstovat v dětech estetické cítění a vkus (seznamování s výtvarnými díly)  
- vytvářet aktivní vztah k hudbě (nácvik písní a tanečků, poslech a zpěv lidových i současných písní) 
- klást velký důraz na sportovní aktivitu: 

zajistit dětem dostatek pohybu a sportovního vyžití (ráno průpravná cvičení, odpoledne hry a 
soutěže), využívat hřiště, chodby, venkovní prostory školy.    

- ochrana životního prostředí (zdůrazňovat ochranu přírody, vážit si jí, pečovat o zeleň ve škole, vést 
děti k třídění odpadu) 

 



 

KONKRÉTNÍ ÚKOLY 
 
1) výzdoba nástěnky ŠD    průběžně všechny vychovatelky 
 
2) návštěva muzea  celoročně zájemce (dle nabídky) 
 
3) „Čertovský den“ pro I. stupeň  prosinec všechny vychovatelky 
 
4) vánoční besídka  prosinec v jednotlivých odd. 
 
5) kulturní představení     leden - únor všechny vychovatelky 
 
6)  sportovní turnaj       březen-duben všechny vychovatelky 
 
7) vystoupení pěveckého kroužku a flétnových kroužků   12/2020, 5/2021  Zachová Z. 
 
 
Nabídka neplacených kroužků ŠD:  
 

• Flétny – začátečníci 

• Flétny – mírně pokročilí 

• Flétny – pokročilí 

• Pěvecký kroužek 

• Dovedné ruce – pokročilí 

• Dovedné ruce – začátečníci 

• Pohybové aktivity F 
 
 
 
 
V Ústí nad Labem 12.7.2020    Schönová Jana, vedoucí vychovatelka 


