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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

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:  

Základní škola Lísek, okres Žďár nad Sázavou je příspěvková organizace s právní 

subjektivitou - málotřídní  škola jednotřídní pro žáky 1. - 3. ročníku s 

celkovou kapacitou 18 žáků. 

V tomto roce školu navštěvovalo 18 žáků:  

l 1. ročník – 11 žáků 

l 2. ročník – 3 žáci 

l 3. ročník – 4 žáci 

 

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 
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principu „otevřené třídy“, kdy spolupracují žáci více ročníků.  Ve velké míře 

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.).  

 vedlejší učebnu využíváme k dělené výuce podle rozvrhu hodin, ta je 

vybavena také pomůckami a hrami k relaxaci žáků o přestávkách  

 TV realizujeme  v tělocvičně v budově MŠ Lísek  

 provoz ŠD  probíhá v  učebně v přízemí budovy MŠ 

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

 

Budova školy je v celkem dobrém stavu, v listopadu loňského školního roku 

byla zřizovateli předána žádost o vybudování odborné učebny k rozvoji 

klíčových kompetencí a školní sborovny. V tomto školním roce proběhla 

potřebná jednání s tím, že v následujících měsících bude realizován projekt na 

přístavbu školy. 

V průběhu roku byly zakoupeny nové didaktické pomůcky (nástěnné obrazy, 

mapa Evropy), dobíjecí stanice pro tablety, odrazový můstek do TV, notebook 

do školní družiny, fotoaparát, nový projektor a software eTabule, nový 

notebook k IT tabuli, mobilní tabuli a pět lavic do vedlejší učebny. Také ŠD byla 

dovybavena novými pomůckami ke hrám dětí  – hry pro rozvoj logického 



uvažování, stavebnice lego, rozvoj základů programování – roboti Bee-Bot, 

Blue-Bot, Ozobot, podložky na cvičení jógy. 

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 paní Ing. Zdenka 

Kubíková, zástupce pedagogů paní Mgr. Veronika Macháčková a zástupce 

zřizovatele pan Josef Lidmila.  

Schůzky školské rady se uskutečnily dvě (z toho jedna distančně z důvodu 

mimořádných opatření v době epidemie koronaviru) 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 2019/ 2020 

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník  

  1. 2. 3. 

jazyk a jazykové komunikace 

český jazyk 9 8 8 

anglický jazyk 1 2 3 

matematika a její aplikace matematika 4 5 5 



informační a komunikační technologie informatika 0 0 0 

člověk a jeho svět 

prvouka 2 2 3 

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 24  

 

PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ OD 25. 5. DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 

 7:45 - 9:30 10:00 - 11:45 11:45 - 12:15 ONLINE VÝUKA 

Pondělí ČJ M 
 

8:30 - 9:15 - 1. ročník 
9:15 - 10:00 - 3. ročník 

Úterý ČJ/M Prvouka 
 

9:00 - 9:45 - 1. ročník 

10:00 - 10:45 - 3. ročník 

Středa ČJ M AJ/3.r. 
8:30 - 9:15 - 1. ročník 

9:15 - 10:00 - 3. ročník 

Čtvrtek ČJ/M AJ 
 

9:00 - 9:45 - 1. ročník 

10:00 - 10:45 - 3. ročník 

Pátek ČJ M 
 

8:30 - 9:15 - 1. ročník 

9:15 - 10:00 - 3. ročník 

 

Nepovinné předměty: 

Ve všech ročnících byl vyučován nepovinný předmět náboženství, který  

navštěvovalo 11 žáků.  Vyučovala paní katechetka Marta Žilková.  

 



2. 2 Údaje o žácích se SVP 

V letošním školním roce žádný žák nepracoval podle IVP, ani nebyl 
diagnostikován nikdo se SVP druhého a vyššího stupně. 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 

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

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

nekvalifikovaná – doplňuje kvalifikaci). 

Vychovatelka ve ŠD: Dominika Kaštánková, DiS. (celý úvazek, PP na dobu 

určitou, kvalifikovaná). 

Školnice: Dana Handlová (částečný úvazek). 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

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

Žádosti bylo vyhověno. Do prvního ročníku nastoupí pět dětí. 

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

ročníku přestupují čtyři  žáci.  

 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Výsledky vzdělávání byly vyhodnocovány průběžně.  

Prospěch všech žáků na konci školního roku byl hodnocen slovně. Nebylo 

uděleno žádné výchovné opatření.  

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 nebyl plán činnosti splněn z důvodu uzavření školy od 16. 3. do 

24. 5. (nařízení Vlády ČR, mimořádné opatření v době epidemie koronaviru), od 



25. 5. do konce školního roku probíhala dobrovolná prezenční výuka v počtu 

maximálně 15 žáků. 

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 

 „Zeleninový den“ zaměřený na zdravý životní styl, projektová výuka 

 

říjen 

  „Projekt II ZŠ Lísek“ – vzájemná spolupráce pedagogů 

 „Projekt II ZŠ Lísek“ – zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ 

(keramika) 

 cvičení v přírodě „Putování za smírčími kameny“ se zaměřením na první 

pomoc, zvládání krizových a mimořádných situací v návaznosti na školní 

preventivní program 

 „Projekt II ZŠ Lísek“ – projektový den v ŠD, program „Exotická zvířata“, 

noc ve školní družině 

 

listopad 

 návštěva předškoláků z MŠ „Škola nanečisto“ 

 loutkové divadelní představení J. Hrubce 

 „Projekt II ZŠ Lísek“ – projektový den mimo ŠD, farma Zašovice, program 

„Chleba s máslem“ 

 konzultační hodiny 

 pedagogická rada za 1. čtvrtletí 

 výtvarná soutěž „Novoročenka“ – vyhlášení 

 beseda se spisovatelkou Z. Šiborovou, křest její nové knihy v ZŠ Bystřice 

n. P. + návštěva Městské knihovny v Bystřici n. P. 



prosinec 

 Rozsvěcení vánočního stromu – vystoupení, vyhlášení výsledků výtvarné 

soutěže „Novoročenka“ 

 Dny otevřených dveří 

 novoroční přání pro partnery školy 

 projektový týden „Vánoce přicházejí…“, třídní besídka 

 vánoční prázdniny 

 

leden 

  „Přírodní učebna“ – vycházka 

 staráme se v zimě o ptáčky 

 pedagogická rada za 1. pololetí 

 Divadelní představení „O štěstí a kráse“ v KD v Bystřici n. P. 

 „Projekt II ZŠ Lísek“, projektový den v ŠD „S country tanci do stodoly“ 

 výpis z vysvědčení za první pololetí 

 pololetní prázdniny 

únor 

 sportovní dopoledne „Zimní radovánky“ 

 Dny otevřených dveří pro předškolní děti a jejich rodiče“ 

 zimní učebna - vycházka 

 

březen 

 „Lísek čte dětem“ – četla Mgr. et Mgr. Ivona Čermáková 

 jarní prázdniny 

 16. 3. – uzavření školy, mimořádné opatření z důvodu epidemie 

koronaviru (nařízení Vlády ČR), zahájení výuky na dálku, online výuka 

duben 

 škola uzavřena, online výuka 

květen 

 výuka na dálku 

 od 25. 5. dobrovolná prezenční výuka ve škole do maximálního počtu 15 

žáků, mimořádná organizační a hygienická opatření 

 otvírání studánky Mišánky -  cvičení v přírodě 



červen 

 dobrovolná prezenční výuka ve škole do maximálního počtu 15 žáků, 

mimořádná organizační a hygienická opatření 

 školní pěší výlet  

 slavnostní ukončení školního roku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
 zapojení do programů Ovoce do škol, Veselé zoubky, Zelená škola 

 

Spolupráce s rodiči: 

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

 možnost individuálních konzultací po dohodě 
 Dny otevřených dveří 
 Lísek čte dětem 

 sponzorství školní docházky chlapce z Nairobi v Keni v rámci projektu 

„Adopce afrických dětí“- projekt pomoci na dálku 

 

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 

 firma REMA, zapojení do programu „Zelená škola“ (recyklace 
nebezpečného elektroodpadu) – v letošním školním roce jsme k recyklaci 
odeslali 39 kg elektroodpadu 

 Fond Sidus – dobročinné sbírka 
 ZŠ Nádražní v Bystřici n. P.  
 ZŠ TGM v Bystřici n. P. 
 Centrum Narovinu 
 organizace Chaloupky 
 Mobilní zvěřinec 

 
 



7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogů 

 porada ředitelů 

 semináře projektu „Učící se malotřídky“: 

o „Kmenové vedení školy“ (J. Kabrdová) 

o „Videotrénink“ (J. Kabrdová) 

o „Vývojová dynamika skupiny“ 

 semináře projektu šablony II „Projet II ZŠ Lísek“:  

o vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ (J. Kabrdová, V. Macháčková, 

M. Havířová – ZŠ Věcov) 

o Konzultace pro příjemce k výzvám šablony II (J. Kabrdová) 

 semináře MAP II  

o seminář „Školní zralost“ 

 seminář „Formativním hodnocením k lepším výsledkům žáků“ (J. 

Kabrdová) 

 konference škol ORP Bystřice n. P. 

 webináře SYPO – Distanční vzdělávání v Microsoft Teams, Online výuka 

v MS Teams atd.  (J. Kabrdová, V. Macháčková) 

 

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 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 

Při kontrole hospodaření  provedené zřizovatelem závady shledány nebyly.  

 

10. Údaje o realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

V rámci OP VVV šablony II realizujeme projekt „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 zaměřujeme 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.  

 

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 žáci vypracovali 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 2019: 

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

na vzdělávání ve výši 1 655 960 Kč byly plně vyčerpány.  

2) Prostředky dotace UZ 33077 – rozvojový program „Podpora při změně 

systému financování regionálního školství“ - ve výši 20 739 Kč byly vyčerpány 

v plné výši. 

3) Prostředky dotace UZ 33076 – rozvojový program „Mezikrajové rozdíly 

v odměňování pedagogických pracovníků“ - ve výši 26 059 Kč byly vyčerpány 

v plné výši. 



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

12. 2019  vykázán hospodářský výsledek  - 93 163, 74 Kč. Ztráta byla pokryta 

čerpáním rezervního fondu a navýšením rozpočtu provozních dotací 

zřizovatelem školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výroční zpráva školní družiny 

 

Výchovně vzdělávací proces byl realizován v činnostech odpočinkových, 

zájmových a rekreačních. Velký důraz byl kladen na pobyt a aktivní odpočinek 

venku. 

V letošním školním roce byly realizovány některé aktivity v rámci projektu 

“Projekt II ZŠ Lísek” - podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování Šablony pro MŠ a ZŠ II.  

 

V prvním pololetí probíhal Klub zábavné logiky a deskových her, který 

pomáhal rozšiřovat vzdělávací proces dětí v rámci matematické gramotnosti. 

Děti si mohly osvojovat nové dovednosti (strategické, logické, matematické, 

prostorové vidění, krátkodobá paměť), seznámit se s novými deskovými hrami a 

nově si také vyzkoušet obsluhu a základy programování robotů Bee-Bot, Blue-

Bot a Ozobot. 

Druhé pololetí bylo zaměřeno na chemické a fyzikální pokusy v rámci 

Badatelského klubu.  

V rámci aktivity „Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD probíhal 

kroužek Jóga pro děti s lektorkou Pavlínou Nešťákovou. 

Základem pro práci ve ŠD byl celoroční plán, který byl ve větší míře splněn a 

doplněn o činnosti podle aktuální nabídky. 

 

Školní družina zahájila provoz dne 3. září 2019, navštěvovalo ji 18 žáků z 1. až 

3. ročníku. 

Činnost družiny byla rozdělena na ranní a odpolední provoz. Ranní družina se 

konala každý den v době 6.30 - 7.30. Odpolední provoz družiny byl vždy v čase: 

Po: 11.30 – 16.30 

Út: 12.30 – 16.30 



St: 11.30 – 16.30 

Čt: 11.30 – 16.00 

Pá: 11.30 – 16.00 

 

 

Realizace měsíčních plánů činností: 

 

Září: Vítáme nové kamarády 

• Zahajujeme nový školní rok 

• Vítání nových žáků ve ŠD – poznávání a upevňování nového kolektivu 

(„ledolamky“, seznamovací hry) 

• Seznámení s organizací, režimem a prostory ŠD 

• Stanovení pravidel ŠD a jejich dodržování 

• Seznámení s řádem ŠD 

• Vycházka do okolí školy – orientace v okolí školy, poučení o bezpečnosti 

během procházky 

• Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou, zásady 

zdravé výživy 

• Člověk a jeho zdraví  

• Společná výzdoba školní družiny 

Říjen: Barevný podzim 

• Poznáváme přírodu – poznávání přírodnin, upevňování si pravidel 

chování v přírodě, kladný vztah k přírodě, pobyt v přírodě 

• Ekologická výchova – ochrana přírody, jak přírodě ubližujeme, jak ji 

můžeme chránit, třídění odpadu 

• Sbírání a tvoření z přírodnin – výrobky a hry s přírodninami + výzdoba 

školní jídelny 

• Hry se zvířecí tématikou 

• 25. 10. Noc v družině „Džungle zvířat“ (projektový den ve ŠD „Projekt 

II ZŠ Lísek  – Pojízdný zvěřinec) 

• Zahájení Klubu zábavné logiky 

 



Listopad: Pohádkohraní 

• Drakiáda – výroba a pouštění draků 

• Pohádky – čtení pohádek, pohádkové kvízy a soutěže 

• Dramatická výchova – hraní krátkých pohádkových scének, loutkové 

divadlo 

• Sv. Martin – pranostiky, povídání o Sv. Martinovi 

• Hádanky – trénujeme hlavičky, zkoušíme vymýšlet vlastní hádanky 

• Dušičky – dušičková výzdoba, vymýšlení a dramatické zpracování 

dušičkových příběhů, vycházka ke hřbitovu 

• 19. 11. Chaloupky Zašovice – projektové odpoledne „Projekt II ZŠ 

Lísek“ 

Prosinec: Advent 

• Mikulášské rejdění 

• Adventní čas – vyprávění o adventu, vánočních zvycích a tradicích 

• Zpíváme a učíme se koledy 

• Vánoční výzdoba družiny 

Leden: Zimní radovánky 

• Zážitky z Vánoc 

• Zimní hry, dovádění na sněhu, stavby ze sněhu 

• Sportovní vycházky 

• Poznávání zimní přírody, stopy zvěře ve sněhu 

• Tvoření se zimní tématikou 

• Zimní výzdoba družiny 

• Povídání o country tancích, tematické pohybové hry 

• 28. 1. Country tance ve stodole – projektový den v ŠD „Projekt II ZŠ 

Lísek“ 

 

Únor: Masopust 

• Zvyky a obyčeje masopustu 

• Masopustní hry v maskách 

• Masopustní výzdoba družiny 

• Volné hry dětí venku i v tělocvičně 

• Moje oblíbená kniha – povídání dětí o oblíbených knihách a knižních 

hrdinech, výstava knih v družině, vlastní ilustrace knih 

• Zahájení Badatelského klubu 



Březen: Až budu velký/á… 

• Význam každého povolání pro člověka a společnost, zajímavá povolání, 

úcta ke každému povolání 

• Až budu velký/á, chci být… - kreslíme obrázky povolání 

• Pantomimické hry na poznávání povolání, hraní scének 

• Příprava výrobků na řemeslný jarmark 

• Jarní protažení těla – zdravotní procházky, pohybové hry na hřišti nebo 

v tělocvičně 

Duben: Vítáme jaro 

• Povídání o Velikonocích – tradice a zvyky 

• Velikonoční tvoření, velikonoční výzdoba družiny 

• Jarní úklid družiny – kompletace stavebnic a her, úklid hraček 

• Vycházky do přírody – příroda se probouzí po zimním spánku 

• Povídání, co se děje s přírodou a zvířátky na jaře, změny v přírodě 

• Jarní hry na hřišti – skákání přes švihadlo, míčové hry 

• Čarodějnice – pohybové hry s čarodějnickou tématikou, čarodějnický 

kvíz, práce s knihou Malá čarodějnice (O. Preussier) 

Květen: Všechno v plném rozpuku 

• Vycházky do přírody, sbírání bylin, pozorování rostlin, zvířat a změn 

v přírodě 

• Moje rodina – vztahy v rodině k rodičům, sourozencům, prarodičům a 

dalším členům rodiny 

• Jak bychom se k sobě měli v rodině vzájemně chovat? – předvádění 

modelových situací, které mohou v rodině nastat, nástin řešení problémů 

• Den matek – výroba přáníček pro maminky 

• Jarní písničky a básničky – zpěv a recitace, deklamace textů 

(Vzhledem k mimořádným opatřením nařízených Vládou ČR z důvodu 

pandemie COVID-19 byla ŠD od 16. 3. do 25. 5. 2020 uzavřena.) 

Červen: Prázdniny jsou za dveřmi 

• Sportovní odpoledne na hřišti – využití netradičních pomůcek při 

pohybových hrách 

• První pomoc – jak ošetřit sebe nebo kamaráda, komu zranění říct, jak 

zavolat pomoc 



• Modelové situace – na co si dát o prázdninách pozor, jak se v případě 

nenadálé situace zachovat 

• Výrobky na přání – tvoření na přání dětí 

• Moje léto – výroba koláží zaměřená na prázdniny 

• 29. 6. Zakončení školní družiny „Družinolypmiáda“ na místním 

asfaltovém hřišti 

Činnosti, které se pravidelně opakují: 

• poučení o bezpečnosti před každou činností 

• pravidelný pobyt venku i v tělocvičně 

• tvoření všeho druhu 

• sportovní hry venku i uvnitř 

• správná hygiena, společenské chování 

• environmentální výchova 

• průběžná výzdoba školní družiny 

• opakování a procvičování učiva formou her a kvízů 

• příprava na vyučování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Lísku dne 24. 8. 2020                                                     ………………………………….. 

                                                                                                           Mgr. Jiřina Kabrdová 

                                                                                                                ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne:  27. 8. 2020 

Školská rada schválila dne:   12. 10. 2020 


