Hodnocení školní družiny za školní rok 2018/2019
Školní družina v roce 2018/2019 pracovala ve 3.odděleních. Každé oddělení bylo naplněno
počtem 30 žáků. Věková hranice 1. - 9. ročník k pravidelné docházce, oddělení byla věkově
promíchána. Provoz probíhal ve 2 třídách s vychovatelnou. Třetí oddělení bylo umístěno ve čtvrté
třídě v druhém podlaží. Sociální zařízení je v prostorách školy u šaten a v patře.
Využívali jsme tělocvičnu, kuchyňku, školní jídelnu, prostory před školou a školní hřiště.
Několikrát jsme využili centrum pohybu v Bělé v pohybu.
Třídy ŠD jsou vybaveny televizí s domácím kinem (dataprojektorem), počítači, společenskými
hrami, které se průběžně obnovují. Součástí vybavení je i knihovnička a didaktické hry. Ve školní
družině pracují 2 vychovatelky se středoškolským pedagogickým vzděláním, jedna vychovatelka s
vysokoškolským vzděláním, od ledna 2019 i asistent pedagoga. Na ranní provoz docházela na
výpomoc asistentka, která s žáky odcházela do školní knihovny na Ranní čtení.
Výchovná činnost ve školní družině probíhá v souladu s ŠVP a Obsahem příležitostných činností
pro daný školní rok viz.příloha Uskutečněné akce ŠD ve školním roce 2018/2019 (celkem 68 akcí).
Přehled činnosti ŠD je pro rodiče k dispozici na internetových stránkách školy.
Vychovatelky dbají na dodržování hygieny před i po jídle a na zásady správného stolování. Vedou
žáky k řešení konfliktů, pořádku ve třídách, dokončení rozdělané činnosti a zodpovědnosti.
Činnost a náplň školní družiny navazuje a doplňuje informace získané ve škole v souladu s RVP.
Školní družina spolupracuje s Obecní knihovnou, SRPZŠ při pořádání víkendové akce nocování s
Andersenem, výstavě prací žáků ŠD a jejich kroužků. S veřejností spolupracuje zejména na
besedách. Školní družina se zapojuje i do celorepublikových akcí – Větrníkový den, Český den s
Českými vlajkami. Mezinárodních akcí – Záložka do knih, Krojované velikonoční tvoření, Dárky k
projektu Edison.
V letošním roce byly v rámci projektu Šablony II. uskutečněny pro žáky navštěvující školní družinu
tyto akce :
1) Výlet na státní hrad Bouzov – zde žáci absolvovali prohlídku s Ohnivcem, byli pasováni na rytíře
a nakonec plnili v Historickém areálu úkoly.
2) Zdobení perníčků s rodiči – tato šablony byla zaměřena na techniku zdobení perníčků bílkovou
polevou. Žáci si nejprve perníky upekli a poté pod vedením odborníka z praxe si vyzkoušeli vyrobit
kornout z celofánu a bílkovou polevu, kterou si mohli dobarvit. Poté již sami zdobili perníky.
3) Tvoření ze slaného těsta – žáci se pod vedením odborníka z praxe dozvěděli, jak se slané těsto
vyrábí a vyrobili si dárečky ve formě svícnu nebo anděla.
4) Košikaření – šablona byla zaměřena získání informací o košíkářské řemesle. Žáci si pod
vedením odborníka z praxe vyrobili tužkovník.
Články o činnosti ŠD jsou prezentovány prostřednictvím IS školy, v Jesenickém týdeníku a
Domašovském zpravodaji. Družina se zapojuje i do akcí školy – Rozsvěcení dýní, Jarmark, Dárky
pro prvňáčky k zápisu, Dárky na rozloučení s devátou třídu. Mezi nejoblíbenější akce patří již
zmíněné nocování s Andersene.
V letošním školním roce v rámci ŠD probíhalo celkem šest kroužků, které navštěvovalo 73 žáků –
Vystřihovánky, Florbal, 2x paličkování a keramika.
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Uskutečněné akce školní družiny ve školním roce 2018/2019
Pečení štrůdlu
Dárky k projektu Edison – mezinárodní akce
Podzimní tvoření
Byl jednou jeden Český král
Řemesla a povolání ve středověku
Řemeslníci a jejich nástroje
Středověký slovník
Záložka do knih – mezinárodní akce
Řemesla a povolání
Princové a princezny
Proč se stavěly hrady
Drakiáda
Výlet na státní hrad Bouzov – Šablony II.
Cech – Koudelník, Pernikář
Český den s Českými vlajkami – celorepublikový projektu
Hallowenské tvoření
Záložka do knih – celorepublikový projekt
Rytíři
Život na venkově
Svatomartinské tvoření
Větrníkový den – celorepublikový projekt
Zdobení perníčků – Šablony II.
Havířské povolání
Vánoční dílničky
Zimní tvoření
Anděl, čert, Mikuláš
Košíkářské řemeslo
Život ve městě
Cech – Rybářský
Tvoření ze slaného těsta – Šablony II.
Ježíšek v Bělé v pohybu
Vánoční besídka
Jak se obchodovalo
Lékařské povolání
Karneval
Klaunské masky
Cech – Vitrážová okna
Pekařské řemeslo
Pověsti z doby Karla IV.
Svatý Valentýn
Korunovační klenoty
Cech – Stavař, zedník
Jarní tvoření
Na hradě a v podhradí
Truhlářské řemeslo
Výstava – My šikovní Běláci
Cech – Knihovník
Košikaření – Šablony II.
Nocování a Andersenem
Středověké nástroje

Krojované velikonoční tvoření – mezinárodní akce ( Polsko)
Písařské povolání
Cech – Šperkař
Filipojakubská nocování
Výroba mečů
Den matek
Co jedli a pili ve středověku
Řezbářské řemeslo
Cech – Kovářský
Ševcovské řemeslo
Dárky ke Dni otců
Příběh Karla IV.
Darky pro devátou třídu
Cech – hudební, herní, rukodělný, výtvarný
Prázdninové paličkování

