
Hodnocení činnosti ŠD 2009/2010 

V letošním roce bylo naplněno oddělení žáky od přípravného ročníku až po 4. třídu. 
Snažili jsme se o různorodost činností, především zájmových. V odpočinkových 
činnostech docházelo spíše ke spontánním hrám žáků. Vzdělávali jsme se dle 
kompetencí, snažili jsme se plnit cíle, které jsme si vytyčili. Vkládali jsme činnosti, 
které rozvíjeli učení a poznávání žáků, volili jsme různé hry, didaktické či sportovní 
(ve třídě nebo na zahradě). Preferovali jsme   kolektivní spolupráci,  možnost 
projevení žáka jako samostatné osobnosti. Uplatňovali jsme znalosti o životním 
prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví . Vytvářeli jsme spoustu podnětů pro 
trávení volného času. Každou činnost jsme vhodně motivovali, vždy zhodnotili. Do 
činností jsme se snažili zapojovat všechny žáky, i méně aktivní. Přihlíželi jsme 
k fyziologickým potřebám žáků a předcházeli vzniku sociálně patologických jevů. 
Využívali jsme didaktické hry, obrázkový materiál, pomůcky a hračky v ŠD, mediální 
výchovu, soutěže , výukové programy, zpívali písně s využitím kytary a 
instrumentálních nástrojů. Také jsme se učili, jak se máme chovat ve společnosti, 
k lidem i sobě samotným, vyráběli, četli. V 1. pololetí jsme využívali především 
činnosti ve školní družině, v 2. pololetí jsme chodili na výukové programy s různým 
zaměřením – zpěv písní, o přírodě, dopravní výchově,..kde se prolínaly všechny 
kompetence. Také jsme se zapojili do sportovní olympiády školních družin a soutěže 
školních družin – Superstar, kde jsme se dokonce v městském kole umístili na 
3. místě. Připravili jsme Vánoční besídku pro rodiče, kdy žáci předvedli bohatý 
program, ale vyrobili rodičům i dáreček. Bohužel, se nám stále nedaří spolupráce se 
všemi rodiči. 

 Letos došlo ke značnému vybavení školní družiny, což napomáhá k větší pestrosti 
při výběru činností. Ale i nadále je nutné pokračovat ve vybavenosti ŠD. 

Stále je nutné prohlubovat větší spolupráci s rodiči, respektování mezi žáky, 
prohlubovat vhodnou komunikaci, respekt k etnickým skupinám. 
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