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1. Základní charakteristika zařízení  - školní rok 2017/2018 
 
sídlo školy:    Dvorce u Bruntálu, Olomoucká 353 
 

název školy:    Základní škola a mateřská škola Dvorce, okres Bruntál 
 

právní forma:    příspěvková organizace 
 

IČO:     70979383 
 

vedení školy:    Mgr. Olga Vlachová, ředitelka školy 
             Mgr. Miroslava Lazová, zástupkyně ředitelky  
                        Dagmar Indreiová, vedoucí vychovatelka 
 

zřizovatel:    Obec Dvorce 
 

právní forma:    příspěvková organizace 
 

kapacita:    75 dětí 
 

 
Školní rok Počet 

tříd 
Celkový počet dětí Průměrný počet na 

třídu 
Průměrný počet na 
učitelku (podle úvazku) 

2016/2017 2 60 30 30 

 
 
2. Provoz školní družiny 
 

Školní družina byla v provozu každý pracovní den od 6.00 do 8.15 hodin, kdy děti 
odcházely na hlavní budovu a po ukončení vyučování jednotlivých tříd od 11.15 do 16.00 hodin. 
V období školních prázdnin byla školní družina pro nedostačující počet přihlášených dětí 
uzavřena.  

Do školní družiny bylo přihlášeno 60 dětí.  
 
 
3. Poslání školní družiny a vzdělávací programy 
 
 Název ŠVP : Školní vzdělávací program pro školní družinu, platný od 1. 9. 2007 

Program ve školní družině je zajišťován mimoškolní zájmovou výchovnou vzdělávací 
činností, není tedy pokračováním školního vyučování a má svá specifika. Hlavním posláním školní 
družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. Pracujeme podle vlastního 
školního programu, který je každoročně obměňován (plán práce ŠD). Obsah výchovně vzdělávací 
činnosti je založen na činnostech vyplývajících především ze zájmů dětí. 

Školní družina vyplňuje odpolední volný čas dětí. Je základním článkem výchovy mimo 
vyučování. Činnost školní družiny je upravována podle akcí a provozu ZŠ, podle rozvrhu hodin 
jednotlivých tříd a podle kapacity místností školní družiny. U žáků podporujeme citlivé vztahy 
k lidem, přírodě, učíme je chránit si své zdraví. Vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme 
schopnost spolupracovat a respektovat druhé. Prostřednictvím hry vytváříme u žáků vlastní 
tvořivost a rozvíjíme fantazii. Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků. Rozvíjíme 
schopnosti rozhodování, hodnocení a sebehodnocení. Specifickým cílem školní družiny je výchova 
k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem námětů pro jeho naplňování. 



Cílem naší práce je položit základy ke klíčovým kompetencím komunikativním, sociálním, 
občanským a pracovním, nebo schopnostem umět trávit volný čas, řešit problémy, komunikovat, 
spolupracovat, projevovat se jako svobodná osobnost, působící na své okolí.  
 
 
4. Údaje o pedagogických pracovnících 
 

 
5. Materiálně technické podmínky  
                       

učebny a herny 5 tříd pro žáky – kuchyňka, herna pohybu, herna 
k odpočinku, výtvarná dílna, hudebna 

zahrady zahrada za budovou 

vybavení nábytkem postupně dovybavit třídy novým nábytkem 
nedostačující je vybavení prostor školní zahrady 
(lavičky, pískoviště, sportovní vybavení) 

vybavení hračkami, pomůckami, sportovním 
nářadím apod. 

vybavení se v průběhu roku podle finančních možností 
školy obnovuje, byly zakoupeny hračky, stolní a 
společenské hry, stavebnice a sportovní vybavení 
herny pohybu  

investiční rozvoj  
 
 
požadavek 

zakoupení hraček, her a sportovních potřeb 
 

1. záclony, dekorační látky, koberce 
2. vybavení školní zahrady – pískoviště, lavičky, branky                              
na kopanou, stojan na volejbal a košíkovou 
3. připojení televizních programů 
4. stav budovy je v neuspokojivém stavu 

  

 
 
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků 
 

pracovník instituce název akce financování 

Indreiová Dagmar Edupraxe Práce se žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami ve ŠD 

 

 
 
7. Údaje o aktivitách 
Na začátku školního roku jsme se všichni seznámili s novými žáky, provozním a vnitřním 
řádem školní družiny, jak jít bezpečně do školy a také bezpečnost práce. 

Pedagogičtí pracovníci funkce úvazek praxe stupeň vzdělání 

Indreiová Dagmar vedoucí vychovatelka 1,0 14 ÚSO 

Waleczková Petra vychovatelka 1,0 14 SVV 



Celý rok jsme se věnovali tvoření ve výtvarné dílně, soutěžím, pohybovým aktivitám, 
společné četbě, spontánním hrám, a protože letos bylo moc krásné počasí, tak hodně času 
dovádění na zahradě na čerstvém vzduchu. 
 
 

Název akce určeno 

Podzimní úklidové práce družinové zahrady dětem ŠD 

Podzim na školní zahradě, soutěže dětem ŠD 

Obrazová galerie výzdoba chodby ŠD 

Helloweenský rej dětem ŠD 

Výroba vánočních ozdob a girlandy ŠJ, ŠD 

Vyrábíme na Vánoční trhy rodičům a dětem 

Výzdoba vánočního stromu dětem ŠD 

Výzdoba herny na karneval pro MŠ, výroba šašků, 
a kašpárků jako dáreček dětem ze školky 

dětem MŠ 

Kabelkový a kravatový bál dětem ŠD 

Turnaj ve stolních a deskových hrách ve školní 
družině 

dětem ŠD 

Zimní dovádění v herně pohybu dětem ŠD 

Velikonoční trhy rodičům, dětem a veřejnosti 

Dárečky pro budoucí prvňáčky ZŠ – zápis do 1. třídy 

Den knihy dětem ŠD 

Jarní hry a soutěže dětem ŠD 

Den Země dětem ŠD 

Stavebnicová kostková mánie – Jak vypadají 
Dvorce očima dětí 

dětem ŠD 

Letní hrátky na zahradě pro děti ŠD 

 
 
8. Kontrolní činnost 
 
Činnost školní družiny je kontrolována vedením školy, v průběhu roku nebyly zjištěny žádné vážné 
nedostatky, drobné nedostatky byly ihned odstraněny. 
 
 
Projednáno na Školské radě 27. 8. 2018 
Projednáno na pracovní poradě 24. 8. 2018   ______________________ 
        Zpracovala: Indreiová Dagmar 


