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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2018 / 2019 

 

dle § 7, odst. 1, Vyhlášky MŠMT ČR č. 15/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 

stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastní hodnocení školy 

 

 

Vypracovala: Mgr. Jiřina Kabrdová, ředitelka školy 



1.Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola Lísek, okres Žďár nad Sázavou 

Sídlo školy: Lísek 80, 592 45 

tel.: 566 551 846 

webové stránky: www. zslisek.cz 

e-mail: zs.lisek@seznam.cz 

IČO: 71 011 757 

Zřizovatel: Obec Lísek, Lísek 80, 592 45 

Školní družina: 1 oddělení, kapacita 18 dětí 

tel. ŠD: 732 157 744 

 

1. 1  Charakteristika školy:  

ZŠ Lísek je příspěvková organizace, škola s právní subjektivitou - málotřídní  

škola jednotřídní pro žáky 1. - 3. ročníku s celkovou kapacitou 18 žáků. 

V tomto roce školu navštěvovalo 10 žáků:  

⚫ 1. ročník – 4 žáci 

⚫ 2. ročník – 5 žáků 

⚫ 3. ročník – 1 žáků 

 

Škola vychází z dlouhodobé tradice existence v obci a je svou přívětivou 

atmosférou vhodným prostředím pro vstup dětí do výchovně vzdělávacího 

procesu základního školství. Při vzdělávání je dán důraz především na 

samostatnou tvůrčí práci v jednotlivých hodinách a vyučovacích předmětech. 

Málotřídní škola dává značný prostor pro pedagogickou inovaci. Převážně 

pracujeme formou skupinového vyučování, což vede žáky k větší samostatnosti, 

odpovědnosti za své učení i chování a k týmové komunikaci. Dále využíváme 

principu „otevřené třídy“, kdy spolupracují žáci více ročníků.  Ve velké míře 
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využíváme výhody menšího počtu dětí ve třídě k individuálnímu přístupu ke 

každému žákovi. 

Celkové zaměření školy není vymezeno důrazem na konkrétní vyučovací 

předmět (profilaci školy), ale spíše se chceme podílet na utváření a rozvíjení 

osobností všech žáků, na spolupráci s rodinami žáků a vzhledem k umístění 

školy a jejímu specifickému vybavení (venkovská škola) podporujeme 

environmentální výchovu v širších souvislostech. 

 

1 . 2  Materiální podmínky 

Pro zabezpečení výuky škola používá tyto prostory: 

✓ kmenovou učebnu, kde probíhá většina vyučování. Její vybavení je na 

velmi dobré úrovni (didaktické pomůcky, žákovské počítače, interaktivní 

tabule apod.).  

✓ k relaxaci o přestávkách slouží dětem vedlejší místnost vybavená 

sportovními pomůckami a hrami, kterou zároveň využíváme k dělené 

výuce angličtiny 

✓ k výuce TV využíváme tělocvičnu v budově MŠ Lísek  

✓ provoz ŠD je realizován v  učebně v přízemí budovy MŠ 

✓ obědy zajišťuje kuchyně MŠ Lísek, kde máme k dispozici vlastní jídelnu 

 

Stav budovy školy je celkem dobrý, k potřebným úpravám přistupujeme 

postupně. Během hlavních prázdnin došlo k celkové rekonstrukci verandy a 

vchodu do budovy, zakoupili jsme šatní lavičky a nástěnku pro zveřejňování 

informací u vchodu školy. V listopadu byla zřizovateli předána žádost o 

vybudování odborné učebny k rozvoji klíčových kompetencí a školní sborovny. 

V průběhu roku byly zakoupeny nové učebnice a pomůcky pro potřeby žákyně 

se SVP i učitelek, didaktické pomůcky a hry  do matematiky, českého jazyka, 

angličtiny (Mini Luk, LOGICO PICCOLO), nové knihy do školní knihovničky a 

sportovní pomůcky do TV. Do kmenové učebny bylo nově zakoupeno elektrické 

piano. Největší rozvoj jsme udělali v oblasti vybavení ITC zakoupením deseti 

tabletů, které žáci používali ve vyučování. 



Z truhlářské dílny pana F. Čížka jsme dostali sponzorský dar – dřevěné vagonky, 

které budou v dalších letech sloužit k výzdobě šatny školy. 

Také ŠD byla dovybavena novými pomůckami k relaxaci dětí hrám dětí  – 

relaxační vaky, stavebnice „cihličky“, lego atd. Revize školního zařízení 

odpovídají všem bezpečnostním předpisům. 

 

1. 3  Školská rada: 

Na naší škole pracuje tříčlenná školská rada, ve které je vždy jeden zástupce 

pedagogů, rodičů a zřizovatele. 

Předsedkyní školské rady je jako zástupce rodičů zvolena na paní Ing. Zdenka 

Kubíková, zástupce pedagogů paní Mgr. Veronika Macháčková a zástupce 

zřizovatele pan Josef Lidmila.  

Schůzky školské rady se uskutečnily dvě a byly na nich projednány a schváleny 

potřebné dokumenty i organizační záležitosti. 

 

2. Přehled oborů vzdělávání 

Ve všech ročnících byla realizována výuka podle školního vzdělávacího 

programu: 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Otvíráme bránu…“  

2 . 1  Učební plán  ve školním roce 2018/ 2019 

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník  

  1. 2. 3. 

jazyk a jazykové komunikace 

český jazyk 9 9 8 

anglický jazyk 1 2 3 

matematika a její aplikace matematika 4 4 4 



informační a komunikační technologie informatika 0 0 0 

člověk a jeho svět 

prvouka 2 2 2 

přírodověda 0 0 0 

vlastivěda 0 0 0 

umění a kultura 

hudební výchova 1 1 1 

výtvarná výchova 1 1 1 

člověk a zdraví tělesná výchova 2 2 2 

člověk a svět práce praktické činnosti 1 1 1 

     

celkový týdenní počet hodin 21 22 22  

 

Nepovinné předměty: 

Ve všech ročnících byl vyučován nepovinný předmět náboženství pouze 
v prvním pololetí, kdy ho navštěvovalo sedm žáků.  Vyučovala paní katechetka 
Marta Žilková. Ve druhém pololetí z důvodu sníženého počtu dětí pod zákonný 
limit fungovalo náboženství jako zájmový útvar. 

 

2. 2 Údaje o žácích se SVP 

Jedna žákyně se SVP pracovala podle IVP s výstupy upravenými na minimální 
doporučenou úroveň dle RVP ZV se 4. stupněm PO. 

 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

Ředitelka školy: Mgr. Jiřina Kabrdová (celý úvazek, kvalifikovaná). 

Učitelka: Mgr. Veronika Macháčková (částečný úvazek, PP na dobu určitou, 

nekvalifikovaná - studuje). 



Vychovatelka ve ŠD: Mgr. Veronika Macháčková (částečný úvazek, PP na dobu 

určitou, nekvalifikovaná). 

Asistentka pedagoga: Dominika Kaštánková, DiS. (částečný úvazek, PP na dobu 

určitou). 

Školnice: Dana Handlová (částečný úvazek). 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

K zápisu přišlo dvanáct dětí, z toho jedno s žádostí o odklad školní docházky. 

Žádosti bylo vyhověno. Do prvního ročníku nastoupí jedenáct dětí. 

Do spádové školy ZŠ Nádražní 615 v Bystřici nad Pernštejnem po ukončení 3. 

ročníku přestupuje jeden žák, jeden žák přestupuje na žádost zákonných 

zástupců po ukončení 1. ročníku, jedna žákyně přestupuje do ZŠ Tyršova 106, 

Bystřice n. P. na žádost zákonných zástupců. 

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Výsledky vzdělávání byly vyhodnocovány průběžně.  

Prospěch všech žáků na konci školního roku byl s hodnocením prospěl 

s vyznamenáním. Nebylo uděleno žádné výchovné opatření.  

V národním testování žáků třetích ročníků jsou výsledky školy (ve skupině škol 

do deseti žáků v ročníku) špičkové a naše škola tak patří mezi 10 % 

nejúspěšnějších škol v testování. 



 



Škola v tomto školním roce neřešila žádnou oficiální stížnost ze strany 

rodičovské veřejnosti.  

Vedení školy nebylo požádáno o informace dle Zákona 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

 

5. 1 Plnění plánu činnosti 

V letošním roce byl plán činnosti téměř stoprocentně splněn, podle aktuální 

nabídky byl rozšířen o další aktivity. V některých činnostech se prolínal 

s plánem EVVO a Programem minimální prevence.  

září  

✓ slavnostní zahájení školního roku za účasti pana starosty 
✓ zahájení činnosti školní družiny, zahájení výuky nepovinného předmětu 

Náboženství 
✓ zahájení dodávek v rámci projektu „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“ 
✓ projekty „Den pro mě“, „Školní pravidla“, „Přírodní učebna“ 
✓ informativní třídní schůzka 
✓ atletické dopoledne na stadionu T. Dvořáka v Bystřici n. P. 
✓ zapojení do programu „Sazka olympijský víceboj“ 
✓ řemeslné dopoledne v Edenu 
✓ „Bramborový den“ zaměřený na zdravý životní styl, projektová výuka 

 
říjen 
✓ schůzka školské rady 
✓ přednáška Mgr. M. Hubatky „Kompas úspěšné výchovy“ – „Projekt ZŠ 

Lísek“ – 6. tematické setkání rodičů 
✓ exkurze do sklárny Škrdlovice – „Vandrování za řemesly“ 
✓ cvičení v přírodě „Po stopách posledního vlka“ se zaměřením na první 

pomoc a zvládání krizových a mimořádných situací, první pomoc 
v návaznosti na školní preventivní program 

✓ noc ve školní družině 
 

listopad 

✓ návštěva předškoláků z MŠ „Škola nanečisto“ 
✓ loutkové divadelní představení J. Hrubce 



✓ konzultační hodiny 
✓ tvořivá dílna – výrobky na adventní jarmark 
✓ pedagogická rada za 1. čtvrtletí 
✓ výtvarná soutěž „Novoročenka“ - vyhlášení 
 

prosinec 

✓ Dny otevřených dveří 
✓ program v centru Eden – adventní a vánoční zvyky 
✓ vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Novoročenka“ 
✓ vánoční jarmark – prodej výrobků, výtěžek vložen do DF 
✓ novoroční přání pro partnery školy 
✓ projektový týden „Vánoce přicházejí…“ 
✓ vánoční prázdniny 
✓ 3. a 4. 1. ředitelské volno 

 
leden 

✓ 3. a 4. 1. ředitelské volno 
✓ „Přírodní učebna“ – vycházka 
✓ staráme se v zimě o ptáčky 
✓ pedagogická rada za 1. pololetí 
✓ Divadelní představení „Tři bratři“ v Bystřici n. P., knihovnická lekce 

v Městské knihovně v Bystřici n. P. 
✓ vysvědčení za první pololetí 
✓ pololetní prázdniny 
✓ ukončení realizace projektu „Projet ZŠ Lísek“ – šablony I 

 
únor 

✓ zahájení realizace projektu šablony II – „Projekt II ZŠ Lísek“ 
✓ sportovní dopoledne „Zimní radovánky“ 
✓ Dny otevřených dveří pro předškolní děti a jejich rodiče“ 
✓ preventivní program „Veselé zoubky“ 
✓  „Lísek čte dětem“ – četl pan František Mitáš, herec Horáckého divadla 

Jihlava z knihy Staré pověsti české 
✓ jarní prázdniny 

 
březen 
✓ jarní prázdniny 
✓ schůzka školské rady 



✓ projektový den „Jaké příběhy přináší voda“ – areál Zámku Žďár n. S. – 
„Projekt II ZŠ Lísek“ 

✓ „Učící se malotřídky“ – čtenářská gramotnost, setkání v ZŠ Písečné 
duben 

✓ zahájení plaveckého kurzu 
✓ aprílový „Den naruby“ – žáci v roli učitele 
✓ zápis do prvního ročníku pro školní rok 2019 / 2020 
✓ pedagogická rada za 3. čtvrtletí 
✓ konzultační hodiny rodičů – tripartita 
✓ zahájení plaveckého kurzu 
✓ zájezd do Divadla Radost Brno – představení Kubula a Kuba Kubikula 
✓  „Přírodní učebna“ 
✓ projektový týden „Zeměkoule patří všem“ se zaměřením na ekologii 
✓ sběr odpadového papíru 

 
květen 

✓ školní fotografování 
✓ Den otevřených dveří, besídka k Svátku matek 
✓ odvoz odpadového papíru 
✓ školní výlet do zábavného parku Bruno 
✓ jarní úklid okolí školy 
✓ otvírání studánky Mišánky -  cvičení v přírodě 

 
červen 

✓ atletické dopoledne + návštěva ZŠ Nádražní (seznámení žáků třetího 
ročníku s budoucími spolužáky) 

✓ beseda se členem Policie ČR 
✓ ukončení plaveckého kurzu 
✓ Školní výlet společně se ZŠ Věcov – Olešnice (dílna modrotisku) – Kunštát 

(zámek) – Býkovice (Porčův mlýn) 
✓ pedagogická rada za 4. čtvrtletí 
✓ divadelní představení Divadla Beze Jména „Ledové království“ v KD 

Bystřice n. P. 
✓ cyklistický výlet do blízkého okolí + rozloučení se ŠD 
✓ slavnostní ukončení školního roku 
✓ ředitelské volno z organizačních a provozních důvodů 
✓ projektový den ve škole – multikulturní výchova, adopce na dálku, 

sponzorství školní docházky chlapce z Keni 



 

6. Prevence sociálně patologických jevů 

Škola se aktivně snaží svou přátelskou atmosférou a dobrou spoluprací 

s rodinami žáků sociálně patologickým jevům předcházet.  



K rozvoji dobrých vztahů žák – žák, žák – učitel slouží i školní projekty „Den pro 

mě“ a „Školní pravidla“ uskutečněné na začátku školního roku, dále exkurze, 

školní výlety, besídky.  

V případě výskytu rizikového nebo problematického chování je vše 

bezodkladně individuálně řešeno jak s žáky, tak v případě potřeby i s jejich 

rodiči. 

Aktivity zaměřené na zdravý životní styl: 

✓ vycházky do přírody a cvičení v přírodě („Přírodní učebna“) 
✓ děti jsou vedeny k aktivnímu odpočinku (pobyt venku o hlavní přestávce, 

relaxační chvilky během výuky) 
✓ plavecký výcvik 
✓ zapojení do programů Ovoce do škol, Veselé zoubky, Zelená škola 
✓ projektové dny, projektový týden „Zeměkoule patří všem“ 
✓ zapojení do projektu Sazka olympijský víceboj – Olympijský diplom, kde 

jsme dosáhli 100 % zapojení žáků a získali zlatý certifikát 
 
 



 

Spolupráce s rodiči: 

✓ 1 x proběhly třídní schůzky a 2 x konzultační hodiny (z toho 1 x formou 
tripartity učitel – rodič – žák) 

✓ informativní schůzka s rodiči žáků, kteří školu budou navštěvovat 
v příštím školním roce, za účasti starosty obce pana Josefa Zicha 

✓ možnost individuálních konzultací po dohodě 
✓ Dny otevřených dveří 
✓ tvořivá dílna 
✓ jarmark, do kterého rodiče přispěli svými výrobky, výtěžek z jarmarku byl 

uložen do Dětského fondu, který spravuje předsedkyně školské rady a je 
využíván k financování některých aktivit 

✓ Lísek čte dětem 

✓ setkání v rámci projektu Šablony I - „Projekt ZŠ Lísek“ 

 

Spolupráce s dalšími subjekty: 

✓ zapojení do projektu „Učící se malotřídky“, který pořádá Vysočina 
Education Jihlava, účast na seminářích, spolupráce s okolními 
malotřídními školami 

✓ MŠ Lísek (divadelní představení, „Škola nanečisto“- vzájemné návštěvy ) 
✓ PPP a  SPC Žďár n. S. 
✓ „Projekt II ZŠ Lísek“ – spolupráce s odborníky ve výuce 
✓ Obec Lísek (výtvarná soutěž, zahájení a ukončení šk. roku, Lísek čte 

dětem, sběr, úklid okolí komunikací v obci a některých veřejných prostor, 
„adopce na dálku“) 

✓ ORP Bystřice n. P., projekty MAP, účast na seminářích, konzultace k 
realizaci šablon, zapojení do programu „Vandrování za řemesly“, zapojení 
do programu „Rodilí mluvčí do škol“ (1 x měsíčně 
dvě hodiny anglického jazyka s rodilým mluvčím 
Davidem Friserem) 

✓ firma REMA, zapojení do programu „Zelená škola“ 
(recyklace nebezpečného elektroodpadu) – 
v letošním školním roce jsme k recyklaci odeslali 91, 
35 kg elektroodpadu 

✓ firma NaJa – sběr odpadového papíru za letošní 
školní rok byl 1 620 kg 

✓ Fond Sidus – dobročinné sbírka 
✓ ZŠ Nádražní v Bystřici n. P.  
✓ ZŠ TGM v Bystřici n. P. 



✓ HZS Nové Město na Moravě 
✓ Zámek Žďár nad Sázavou 
✓ Centrum Narovinu 
✓ Policie ČR – Bystřice n. P. 

 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů 

✓ porada ředitelů 

✓ semináře projektu „Učící se malotřídky“ – čtenářská gramotnost,  (V. 

Macháčková, J. Kabrdová) 

✓ semináře projektu šablony II „Projet II ZŠ Lísek“:  

o vzájemná spolupráce pedagogů, kolegiální podpora - tandemová 

výuka realizovaná v rozsahu 10 hodin (J. Kabrdová, V. Macháčková) 

o polytechnické vzdělávání – seminář „Celodenní dílny k poznávání 

neživé i živé přírody prostřednictvím pokusů“ (V. Macháčková) 

✓ semináře MAP II  

o kurz Zdravotník zotavovacích akcí (J. Kabrdová) 

o seminář „Využití ICT na 1. stupni ZŠ“ 

✓ konference škol ORP Bystřice n. P. 

 

8. Prezentace školy na veřejnosti, zapojení do soutěží a jiných aktivit 

Škola se snaží nabídnout dětem zapojení do různých akcí všestranného 
charakteru. K jejich prezentaci jsme využívali webové stránky školy, 
regionálního tisku, třídních schůzek aj. (dny otevřených dveří, Lísek čte dětem).  
Aktivity: 

o pokračování v projektu organizovaném MAS Zubří země „Znám 
křišťálovou studánku…“, ve kterém jsme patronem studánky „Mišánka“ 
poblíž naší obce 

o tradiční  jarmark pro veřejnost 
o zapojení do projektu „Zelená škola“ – zajišťování odvozu drobného 

elektroodpadu 



o zapojení do programu Sazka olympijský víceboj  
o výtvarná soutěž „Novoročenka“ pořádaná Obcí Lísek  

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Údaje o vykonaných inspekcích a kontrolách 

Ve dnech 18. – 19. 10. a 6. 11 2018 se v naší škole konala inspekce se 

zaměřením na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

podle školního vzdělávacího programu a kontrolu dodržování právních 

předpisů, kdy nebylo zjištěno jejich porušování. Jako silné stránky školy ČŠI 

shledala vzájemnou kolegiální podporu pedagogických pracovníků realizací 

tandemové výuky, týmovou spolupráci asistentky pedagoga s učitelkou a 

vytváření příznivého sociálního klimatu ve škole. Doporučením ke zlepšení je 

realizovat využívání tabletů ve výuce – posílit užívání digitálních technologií. 

 

Při kontrole hospodaření  provedené zřizovatelem závady shledány nebyly.  

10. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

V tomto školním roce jsme ukončili realizaci projektu šablony OP VVV „Projekt 

ZŠ Lísek“, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0003799.  

Od 1. 2. 2019 jsme zahájili v rámci OP VVV šablony II realizaci projektu „Projekt 

II ZŠ Lísek“ registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.018_063/0010953, výše podpory: 

458 514 Kč. 

Doba realizace projektu: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2021 



Realizací projektu se zaměříme na podporu těchto oblastí v ZŠ a ŠD: 

• Personální podpora (školní asistent) 

• Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (vzdělávání 

pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ, 

tandemová výuka, zapojení odborníka z praxe do výuky) 

• Aktivity rozvíjející ICT v ZŠ (zapojení ICT technika do výuky v ZŠ, 

využití ICT ve vzdělávání v ZŠ) 

• Extrakurikulární a rozvojové aktivity v ZŠ (projektový den ve škole, 

projektový den mimo školu) 

• Spolupráce s rodiči žáků ZŠ a veřejností (komunitně osvětová setkávání) 

• Zájmové a rozvojové aktivity ve ŠD (kluby pro účastníky ŠD – klub 

zábavné logiky a deskových her, badatelský klub) 

Škola je zapojená do projektu „Učící se málotřídky“ zaměřeného na kolegiální 

podporu a vzdělávání pedagogů málotřídních škol v regionu. V rámci projektu 

jsme absolvovali semináře zaměřené na čtenářskou gramotnost. 

 

11. Vlastní hodnocení školy 

V letošním školním roce neproběhlo dotazníkové šetření hodnocení školy 

rodiči. Zpětnou vazbu jsme získávali během konzultací (dotazník zaslaný 

emailem) a osobního jednání. 

Na konci školního roku pravidelně žáci vypracují jednoduchý hodnotící 

dotazník, který slouží škole jako podklad pro plánování další činnosti a 

hodnocení uplynulého období. 

Veškeré dotazníky jsou založeny ve školní dokumentaci. 

 

12. Základní údaje o hospodaření 

Celkové příjmy: 1 782 006 Kč 

Celkové výdaje: 1 778 914 Kč 

Výsledek hospodaření školy za rok 2018: 



1) Státní finanční prostředky poskytnuté MŠMT ČR UZ 333 53  - přímé náklady 

na vzdělávání ve výši 1 577 006 Kč byly plně vyčerpány.  

2) Z provozních prostředků poskytnutých zřizovatelem Obec Lísek byl ke dni 31. 

12. 2018  vykázán hospodářský výsledek  + 3 092 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠKOLNÍ DRUŽINA 
Školní družina zahájila provoz 3. září 2018 a k pravidelné denní docházce bylo zapsáno 10 žáků z 1. - 3. 

ročníku. 

Provoz denně 12:00 - 15:00 hodin, v úterý 13,00 - 15,00 hodin. 

Výchovně vzdělávací proces byl realizován v činnostech odpočinkových, zájmových a rekreačních. Velký 

důraz byl kladen na pobyt a aktivní odpočinek venku. 

Základem pro práci ve ŠD byl celoroční plán, který jsme v rámci měsíčních aktivit splněn a doplněn o 

činnosti dle aktuální nabídky. 

Od druhého pololetí jsme se zapojili do projektu Šablony II, kdy se nám v květnu podařilo zrealizovat 

Projektový den ve ŠD.  

Skladba zaměstnání ve ŠD: 

12:00 - 13:00  odpočinková činnost 

13:00 - 14:00  vycházka, rekreační činnost venku 

14:00 - 15:00  zájmová oblast, kroužky, didaktické hry, případně pobyt v tělocvičně 

 

Zájmové činnosti - kroužky - nabízené v rámci ŠD: 

Kroužek: Hýbeme se! 

Výchovně vzdělávací cíl: 

Seznámení s náčiním a nářadím, které máme k dispozici. Dodržování bezpečnosti a pokynů pedagoga. 

Podpořit kladný vztah ke sportu a umožnit pohyb, zábavu a přiměřený fyzický rozvoj. 

Obsah činnosti: 

 

- Míč - míčové hry (vybíjená, jelen, fotbal, atd.) - přihrávky, odraz, chycení, kopání, výkop.  Míčová 

školka, základy driblingu a hodu na koš. 

- Nácvik hodu - nerfkou, krikeťákem 

- Padák - pohybové hry s padákem 

- Florbal - přípravy, tréninky a hra 

- Švihadlo  - obounož, vajíčko, dozadu a ve skipingu 

- Trampolínka - odraz a správný doskok 

- Opičí dráhy v tělocvičně 

- Trénování na Olympijský diplom 2019 

 

 



Kroužek: Malý přírodovědec 

Výchovně vzdělávací cíl:  

Doplňkový kroužek k prvouce, kde budeme na názorných příkladech a pokusech demonstrovat proměny 

přírody a její rozmanitost. Povedu žáky k tomu, jak si vyhledat a roztřídit informace a  prezentovat 

výsledky svých zjištění. Naučí se provádět jednoduchý pokus podle zadání a zapisovat postup svého 

zkoumání. 

Obsah činnosti: 

- Stromy a jejich třídění na listnaté a jehličnaté 

- Zkoumání kůry (borky) stromu, stáří (letokruhy), listy (žilnatiny), semena (plody). 

- Vytváření herbáře stromů 

- Lidské smysly - jak nás mohou zmást 

- Neživá příroda a zkoumání jejích jednotlivých aspektů (voda, půda, vzduch). 

- Domácí mazlíčci a naše odpovědnost za ně 

- Bylina a rostlina  

- Hmyz - vyhledávání a určování 

 

Kroužek: Malujeme a tvoříme! 

Výchovně vzdělávací cíl: 

Poznávání rukodělných technik spolu s rozvíjením manuální zručnosti a vytváření pracovních dovedností a 

návyků. Tvorba nejrůznějších výrobků rukodělnými technikami, rozvoj fantazie a estetického cítění. 

Dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při práci s nástroji a nářadím. 

Obsah činnosti: 

- Práce s přírodními materiály (sběr přírodnin a jejich následné využití při práci) 

- Malování vodovými barvami v kombinaci s voskovkami nebo klovatinou 

- Malování pastelem a roztírání barev po ploše papíru 

- Práce s papírem - stříhání a lepení podle návodu a vytvoření konkrétního výrobku 

- Koláže 

- Enkaustika 

- Mramorování - tuž a pěna na holení 

- Tuš - základy kresby tuší 

 

Během školního roku se nám podařilo zrealizovat tematické akce: 

26.10. - 27.10. 2018: Noc v družině: Toto letí, české století! - oslava 100 let od vzniku ČSR.  Tajemná stezka 

do naší minulosti. 

30.11.2018: Krabice od bot - zapojení do celorepublikové akce: vánoční dárek pro kluka a holku ve věku 6 - 

9 let. 

14.1.-17.1. 2019: Běžkařský minikurz - týdenní pobyt venku na lyžích se závody na závěr. 

1. 3. 2019: Družinový masopust - výroba masek a zahájení postní doby 



17.4. 2019: Velikonoční tvoření - kraslice - batikování 

29.4. 2019: Čarodějnický den - čarodějnický kvíz, čarohrátky  

16.5. 2019: Projektový den ve ŠD Šablony II ZŠ Lísek - SDH Nové Město na Moravě 

25.6. 2019: Rozloučení se ŠD - pobyt venku v tábořišti plný her a soutěží. Po stezce broučků jsme se vydali 

hledat poklad. 

 

 

Měsíční plány činností 

Září 

Téma: Jsme kamarádi  

 

- Zahajujeme nový školní rok a vítáme prvňáčky ve ŠD 

- Seznámení s organizací a režimem ŠD 

- Seznámení žáků s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví 

- Společné stanovení pravidel ŠD a nutnost jejich dodržování. Společně si stanovíme Sovičková 

pravidla. 

- Seznamovací hry - jsme kamarádi. 

- Malujeme kamaráda a poznáváme kamaráda po hlase. 

- Vycházka do okolí školy - orientace v jejím okolí a základy bezpečnosti během procházky. 

- Hledáme dopravní značky, které se nachází v okolí školy. 

- Proč vlastně pouštíme na podzim draky? 

- Výroba a pouštění draka. 

Říjen 

Téma: Roh hojnosti 

- Úroda je sklizena, společná vycházka spojená se sběrem přírodnin 

- Co jíme, co máme rádi - povídáme si o hygieně a stolování 

- Zábavná soutěž: O jídle, správné stolování 

- Výzdoba školní jídelny výtvarnými pracemi ze ŠD na téma: Stolování a jídlo, podzimní uskladněná 

úroda. 

- Vycházka spojená se sběrem a lisováním spadaného listí. 

- Kroužky: Hýbeme se!, Malý přírodovědec, Malujeme a tvoříme. 

- 26. 10. Noc v družině - Toto letí české století!...oslava 100. narozenin ČSR ( budou zábavné úkoly, 

stezka odvahy do minulosti naší vlasti). 

Listopad 

Téma: Místo, kde žijeme - můj dům, moje vlast. Lidé a čas 

 

- Naši předkové - dušičky - vycházka k hřbitovu 



- Stavíme domečky pro skřítky v přírodě, doupata v družině, domečky a příbytky z různých 

stavebnic (lego, cheva, roto atd.)  

- Výroba domečků z krabic od bot nebo z krabiček od zápalek 

- Sv. Martin - přijíždí na bílém koni. Povídáme si o pranostikách. 

- Sv. Martin se rozdělil o svůj plášť s chudákem, kterému byla zima. Solidarita - význam slova. Jak se 

mají děti jinde ve světě? Jak jim můžeme pomoci? 

- Zapojení do akce: Krabice od bot. 

- Výroba světýlek - lampionků ze skleniček. 

- Kroužky: Hýbeme se!, Malý přírodovědec, Malujeme a tvoříme. 

Prosinec 

Téma: Advent - lidové tradice  

 

- Adventní výzdoba v družině 

- Hádanky pro nevlídné odpoledne 

- Popisujeme zvyky a obyčeje, které se odehrávaly během adventního času v domácnostech našich 

předků. 

- Vycházka spojená se sběrem přírodnin na stavbu Betlému. 

- Výroba ozdob na stromeček 

- Vycházky do předvánoční krajiny - hrátky na sněhu, procházky 

- Čtení příběhů s vánoční tematikou a povídání o Vánocích. Zpíváme koledy. 

- Kroužky: Hýbeme se!, Malý přírodovědec, Malujeme a tvoříme. 

Leden 

Téma: Staráme se nejen o své zdraví 

 

- Mráz maluje na okna – koláže, sněhové vločky, práce se zimní tématikou, zmizíkování. 

- Poučení o bezpečnosti při zimních hrách a sportech (soutěže na sněhu, bobování, sněhulák)  

- Týdenní lyžařské odpoledne na běžkách 

- Přírodovědné vycházky – staráme se o zvířátka v zimě (nosíme nasbírané plody do krmítka). 

- Střídání ročních období – jak se správně oblékat do každého počasí. 

- Nemoci - bacily a viry - kde je můžeme chytnout a jak předcházet nemocem. 

- Kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tématikou 

- Sportovní turnaj v tělocvičně (švihadlo, míč) 

- Tréninky na olympijský diplom 

- Kroužky: Hýbeme se!, Malý přírodovědec, Malujeme a tvoříme. 

Únor 

Téma: Ukaž co umíš! 

 

- Stolní a logické hry - učíme se hrát nové deskové hry 

- Hry bez hranic - zábavné soutěžení v družině 

- Konkurz do filmu a šoumen třídy! 

- Masopust - povídání o masopustní tradici, která již pomalu zaniká. 



- Výroba masopustních masek 

- Společná četba knihy na pokračování 

- Vycházky do lesa spojené s přikrmováním zvěře a ptáčků. 

- Tréninky na olympijský diplom 

- Kroužky: Hýbeme se!, Malý přírodovědec, Malujeme a tvoříme. 

Březen 

Téma: Knížka je náš kamarád 

 

- Každý si přinese svoji oblíbenou knihu a vypráví o ní. 

- Vyrábíme záložky do knih 

- Společná četba knihy na pokračování 

- Cesta Ferdy Mravence aneb práce všeho druhu - zjistíme, jestli toho umíme tolik co Ferda. 

- Vybíjená 

- Jaro je tady - vycházka do přírody spojená s hledáním prvních jarních kvítků. 

- Tréninky na olympijský diplom 

- Kroužky: Hýbeme se!, Malý přírodovědec, Malujeme a tvoříme. 

Duben 

Téma: Země naše planeta 

 

- Velikonoce - povídáme si o významu jarních svátků. 

- Jarní výzdoba, velikonoční zvyky, malujeme kraslice, sejeme osení. 

- Vycházka ven spojená s výrobou indiánské vesnice (z přírodnin a kapesníků). 

- Naši zvířecí mazlíčci - jaké máme doma a jak se o ně musíme starat. 

- Aktivity spojené s tématem Dne Země - jak chráníme naši planetu a můžeme šetřit přírodní 

zdroje. Význam slova recyklace. 

- Jarní venkovní hry 

- Čarodějnice - opékání buřtů, výroba čarodějnic. 

- Tréninky na olympijský diplom 

- Kroužky: Hýbeme se!, Malý přírodovědec, Malujeme a tvoříme. 

Květen 

Téma: Proměny přírody 

- Vycházka k ovečkám 

- Strom - jak se mění strom během roku - výroba stromu čtyř ročních období. 

- Svátek matek - výroba přáníčka a dárečku pro maminku 

- Bylinka - význam a sběr jarních bylin. Ochutnávka bylinkových čajů. 

- Bublifuky - výroba venkovního bublifuku. 

- Jarní zpívání 

- Tréninky na olympijský diplom 

- Kroužky: Hýbeme se!, Malý přírodovědec, Malujeme a tvoříme. 

Červen 

Téma: Pojedeme na výlet 



 

- Naše hrady a zámky (pexeso a kvarteto) 

- Cestovní abeceda 

- Hurá na Sněžku - vědomostní soutěž. 

- První pomoc na cestách. 

- Jedeme na výlet - práce s mapou a kompasem. Práce se slepou mapou ČR. 

- Řešíme dopravní situace a značky. 

- Hurá na prázdniny!! Rozloučení se školní družinou - odpoledne plné her. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lísku dne 25. 8. 2019                                                       ………………………………. 

                                                                                                           Mgr. Jiřina Kabrdová 

                                                                                                                ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne:  26. 8. 2019 

Školská rada schválila dne:   7. 10. 2019 



 
 


