
Školní družina a školní klub 

FŽŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 

 

 

 

Školní družina a školní klub 
Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK 

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

[školní rok 2014/2015]  

  



Školní družina a školní klub 

FŽŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Název a sídlo 

Školní družina a školní klub 

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK 

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5 

Vedoucí vychovatelka školní družiny a školního klubu 

Jana Martišová 

Vychovatelky 

Mgr. Monika Šišková 

Dana Jungmanová 

Jitka Vosková 

Eliška Mikesková 

Pavlína Opršalová 

Mirka Veselá 

Pavla Hanušová, DiS.  

Kateřina Huňařová 

Martina Váchová 

Bc. Markéta Bartejsová 

Ivana Čumrdová

Kontakt 

Fakultní základní škola a mateřská škola Barrandov II při PedF UK 

V Remízku 7/919, 152 00 Praha 5 

e-mail: jana.martisova@fzsbarr.cz 

tel: 602 818 825 

  



Školní družina a školní klub 

FŽŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 

 

 

ÚVODEM 
V dnešní uspěchané době mají volnočasová zařízení pro děti nezastupitelnou funkci; 

prarodiče jsou často jediným možným místem pro umístění dětí, v době kdy jsou ještě 

v zaměstnání. Právě školní družina je pro rodiče nejdostupnější a nejlevnější variantou. 

Školní družina by tedy měla ctít zásady aktivního a zdravého životního stylu, 

smysluplného trávení volného času, ale měla by být i kompenzací času stráveného dětmi 

v lavicích při dopoledním vyučování. Program jednotlivých oddělení školní družiny by měl 

být zaměřen na výchovně-vzdělávací činnost ve všech oblastech možného rozvoje dětí. 

Proto jsme se rozhodli vytvořit „Družinu snů“, kam děti budou chodit rády, budou se 

těšit na další odpoledne a čas zde strávený bude mít pro ně i pro jejich rodiče smysl 

a bude jim nabízet místo pro osobní rozvoj i seberealizaci. Atraktivním a výchovným 

programem také chceme snižovat riziko výskytu sociálně – patologických jevů u dětí 

na 1. stupni, což je zde na sídlišti Barrandov velmi důležité. 

Školní družina a školní klub na FZŠ Barrandov II má nyní 12 oddělení s 380 dětmi  

z 1. – 5. tříd. Otvírá také bezplatné zájmové kroužky (sportovní, rukodělné, výtvarné, 

dramatické, hudební,…), kde děti mohou trávit čas dle svých zájmů i v odpoledních 

a podvečerních hodinách, kdy probíhá tzv. „konečná školní družina“. Také pracujeme 

na revitalizaci školní zahrady, kde děti mohou bezpečně řádit a může zde, venku, 

probíhat právě „konečná školní družina“. 

FZŠ Barrandov II zaměstnává 12 vychovatelek. Většina z nich je zde nově, 

ale motivovaná a nadšená pro práci s dětmi a tvoření nových a zajímavých a pro děti 

podnětných programů. Je zde cítit velká koheze pracovního týmu a vnitřní motivace 

skupiny pro neustálé zlepšování školní družiny a jejího programu. 
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ZAJÍMAVÁ ČÍSLA 

Počet dětí 

380 dětí 

Počet dětí v družině 

355 dětí 1.–3. tříd 

Počet dětí ve školním klubu 

25 dětí 4.–5. tříd 

Počet vychovatelek 

12 vychovatelek 

Počet výletů 

55 výletů a výprav do okolí 

Počet jiných akcí 

36 akcí (výstavy, divadla, knihovna, …) 

Členský příspěvek 

200 Kč/měsíc 
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DENNÍ REŽIM ŠD 

6:30–7:45 Ranní ŠD 

11:45–13:30 Oběd ŠD 

          (čas oběda je přizpůsoben dle režimu ŠD a kapacitním možnostem jídelny) 

13:00–15:30 Výchovně vzdělávací činnost 

          (čas výchovně vzdělávací činnosti je přizpůsoben dle režimu jednotlivých      

          oddělení ŠD) 

Po 15:30 jsou děti: 

 V konečné školní družině 

 Na zájmovém kroužku školní družiny  
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ZE ŽIVOTA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Výlety do ZOO  

Tradiční výlety do Zoo probíhaly i v tomto školním roce. Většina 

oddělení ŠD a ŠK využila permanentku a navštívila Pražskou 

Zoo, využila komentovaných prohlídek a výukových programů. 

Lákavá byla i rezervace Bororo, ve které se děti mohou 

dostatečně vydovádět. 

Dýňování 

V říjnu se uskutečnil tematický výlet, který se konal 

v Čechově stodole v Bukové u Příbramě. Děti 

se dozvěděly o podzimních českých tradicích, přivítal 

je Hejkal a provedl je celou strašidelnou stodolou. 

V rámci akce byla také rukodělná dílna, kde si z dýní 

vytvořily vlastní strašidla. 

Halloween 

Oslava ne tak úplně českého svátku proběhla snad v každém oddělení ŠD i ŠK 

klubu. Děti chodily na koledu a zpívaly, vyráběly si masky a kostýmy. Strašidelně 

zdobily své třídy i nástěnky. 

Výlet za Sv. Martinem na hrad 

Kokořín  

Dvě oddělení čekal výlet na hrad Kokořín, 

kde děti přivítal sám Sv. Martin ve zbroji. Prožily 

zde bohatý interaktivní program, kde vyhlížely 

bílého koně, našly stříbrné podkovy, plnily spoustu 

zajímavých úkolů a dozvěděly se o historii 

tajemného hradu a jeho okolí. 
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Divadlo Abraka Muzika 

V říjnu nás čekalo divadelní představení 

reagující na nedostatečnou úroveň znalostí 

finanční gramotnosti české populace. 

Interaktivní forma představení dětem umožnila 

vžít se do frustrace hlavního hrdiny a aktivně 

společně s ostatními nalézat řešení.  

Vánoční výrobky pro občanské sdružení V Remízku  

Každoročně naše družinová a klubová oddělení vyrábí 

malé, hezké, „koukavé“ výrobky s Vánoční tématikou 

pro občanské sdružení V Remízku. To pak výrobky 

prodává na Vánočních trzích a vybrané finance 

poskytuje jako příspěvek na zařízení pro žáky naší ZŠ. 

Letos bude příspěvek použit na stojany pro kola 

a koloběžky. 

Vánoční posezení s rodiči spojené s dílnou 

Některé družiny měly Vánoční posezení s rodiči – 

odpoledne plné vánoční atmosféry, klidu, vůně cukroví 

a pohody. Děti měly možnost si s rodiči vyrobit malé 

dárečky. 

Dopisy Ježíškovi 

Světélková cestička čekala na děti z přípravných a prvních 

tříd. Měly za úkol po svíčkách projít až ke kouzelné schránce, 

kam měly vhodit jimi napsaný nebo nakreslený dopis 

pro Ježíška. Letos jsme využili projektu Český Ježíšek 

(od České pošty) a tak děti posléze našly ve svých domovních 

schránkách psaní od opravdového Ježíška.  
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Novoroční nadílka 

do Chuchelské minizoo   

Na nový rok jsme uspořádali sbírku suchého 

chleba, který jsme pak společně odnesli 

a nadělili zvířátkům v minizoo 

v Chuchelském háji.  

Výroba památek na zápis 

Jako každoročně, tak i letos všechna naše oddělení vyráběla 

něco malého na památku budoucím prvňáčkům, kteří šli letos 

k zápisu. Většinou na ně čekala i sladká odměna. 

 

 

 

Návštěvy knihovny 

Během roku jsme také všechna oddělení školní družiny i školního klubu několikrát 

zavítala do městské knihovny Barrandov. Tam kromě knížek a milých paní 

knihovnic na děti čekal připravený program nebo rukodělné dílny.  

Výlet do Čechovy stodoly - 

Masopustní tradice 

Další z tematických výletů 

do oblíbené Čechovy stodoly 

v Bukové u Příbramě. Děti 

se dozvěděly o masopustních 

tradicích a zvycích, ochutnaly 

koblížky a palačinky. Byla 

připravena i rukodělná dílna – vyráběly se masopustní škrabošky a tak na nás 

mohla naplno dýchnout pravá atmosféra dávných veselic. 
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Karneval  

Tradiční taneční karneval se uskutečnil 

koncem března v tělocvičně naší školy. 

Probíhaly soutěže o ceny, o tanečního krále 

či vyhlášení nejhezčí masky.  

 

Výlet do stanice přírodovědců 

Některá oddělení podnikla výlet do areálu 

Stanice přírodovědců na Smíchově. Čekalo 

na ně spoustu zvířat, atraktivního programu i nových vědomostí. Děti mrzelo, 

že měly málo času, tak tento výlet určitě někdy zopakujeme. 

Pálení čarodějnic 

Pár oddělení se vydalo pálit čarodějnice do Prokopského údolí. Cestou sbíraly 

dřevo a chrastí na oheň, na kterém pak slavnostně a za zpěvu písniček upálily 

čarodějnici, kterou celý týden v družině vyráběly. Také opékaly chleba, 

poté zahladily stopy po ohni a vrátily se procházkou zpátky ke škole. 

Velikonoční výrobky 

pro občanské sdružení   

Opět každoroční vyrábění 

pro občanské sdružení 

V Remízku. To pak výrobky 

prodávalo na Velikonočních 

trzích a vybrané finance 

poskytlo jako příspěvek 

na stojany pro kola a 

koloběžky. Děti za výrobky byly odměněny domácí bábovkou.  
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Výlet do Čechovy stodoly – Velikonoce 

Opět tematický výlet některých oddělení 

družiny do Čechovy stodoly, která byla plná 

jarních tradic a velikonočních zvyků včetně 

rukodělné dílny. 

 

Výlet do Sv. Jána pod Skalou 

Ekologický program především pro děti z klubu, 

ale i z jiných oddělení ŠD. Děti si prohlédly 

kostel, poznaly opravdu zblízka spoustu zvířat, zahrály tematické hry, opékaly 

buřty, dozvěděly se spoustu nových věcí, prohlédly si místní školu a dokonce se 

podívaly i do jeskyně. 

Výrobky na výstavu v Lidicích 

a následný výlet do místního 

památníku 

Naše družina se zúčastnila 4. ročníku 

celostátní výstavy činností dětí 

a pedagogů školních družin. Výstavu 

pořádá Památník Lidice a vzdělávací 

institut Středočeského kraje. Naše 

družina se prezentovala výrobou loutek 

v životní velikosti a to oblíbených postaviček Mach, Šebestová a Jonatán. Na tuto 

výstavu se nám podařilo vypravit autobus dětí, 

které si prohlédly nejen naše výrobky, ale mohly 

svoji práci srovnat i s výrobky ostatních družin. 

Také dostaly malé dárečky, které vyráběly právě 

zúčastněné děti. Děti také prošly pietní místo 

Lidice, kde si s paní průvodkyní připomenuly 

historii obce Lidice a navštívily tamní expozici 

a muzeum.  
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Sokolnický program 

Na začátku května jsme měly poutavý 

program pro všechny oddělení 

družiny. Přijel sokolník Ondřej 

Semecký, který dětem představil 

dravce a sovy a ukázal jejich 

praktickou výuku létání a lovu králíka. 

Děti si mohly pohladit puštíka 

a nechat si různé dravce sednout 

na rukavici.   

Oslavy dne dětí 

Oslavy dne dětí probíhaly individuálně v každém jednotlivém oddělení školní 

družiny a klubu. Děti hrály hry, soutěžily o ceny a mlsaly bonbonky. 

Výpravy do Chuchelského háje a Prokopského údolí 

Všechna naše oddělení školní družiny a klubu jednou za čas 

uspořádají výpravu či procházku do přírody. Pro nás nejdostupnější 

jsou právě Prokopské a Dalejské údolí a Chuchelský háj, 

kde využíváme prvky Areálu zdraví, navštěvujeme minizoo, 

poznáváme stromy a rostliny, učíme se naslouchat přírodě. 

 

Program v lanovém centru 

Na konci roku jely děti z některých oddělení do lanového centra do Vysočan. Děti 

zde zažily atraktivní lezecký program Dobrodružství trosečníka Selkirka, 

prolezly si nízké i vysoké lanové překážky a strávily tak aktivně hezké odpoledne. 
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ZÁJMOVÉ KROUŽKY ŠD 

Šikovné ručičky 

Jak název napovídá tento kroužek je zaměřen na rukodělný a výtvarný program. 

Děti zkouší vyrábět z různých druhů materiálů, malovat a celkově se výtvarně 

vyjadřovat. Kroužek vede Pavla Hanušová, která má nekonečnou zásobu 

neokoukaných nápadů na různé výrobky. 

Dramaťák 

Dramaťák je kroužek, který se nezaměřuje jen na herectví a divadelní 

představení, ale také se snaží pomocí různých nejen dramatických her v dětech 

rozvíjet rétorické a komunikační schopnosti, kreativitu a spontánnost. Kroužek 

vede Mgr. Monika Šišková. 

Jóga 

Jógu pro naše nejmenší - prvňáčky a děti z přípravných tříd vede Martina 

Váchová. Děti mají možnost se zklidnit a díky relaxačním cvičením získat síly 

a energii na další řádění. 

Zdravotník 

Kroužek Zdravotník se zaměřuje na umění podat první pomoc, ale i na správné 

chování v kritických situacích. Vše je přiměřené věku dětí, je zde kladen velký 

důraz na praxi. Kroužek vede Mirka Veselá, která má v této oblasti velké 

zkušenosti. 

Sportovně – zážitkový kroužek 

Tento kroužek je plný sportovních a pohybových her, které jsou oživeny např. 

lanovým centrem či výletem na in-line brusle. Kroužek vede Mgr. Monika Šišková, 

která aktivně zapojuje prvky zážitkové pedagogiky a pozitivní zpětné vazby. 

ArteJitka 

Další velmi oblíbený rukodělný a výtvarný kroužek, kde děti mají možnost zapojit 

svou fantazii a kreativitu. Kroužek vede Jitka Vosková, která má dlouholetou 

praxi s rukodělnou činností s dětmi. 
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ODDĚLENÍ ŠD A ŠK 

1. A + část PT A – Eliška Mikesková 

Mé a určitě i všechna ostatní oddělení ŠD se snažíme hlavně neustrnout 

v nějakém stereotypu. Pochopitelně máme své ustálené aktivity, u mě je to hlavně 

čtení. To chci vždy po obědě zakomponovat do klidového programu; snažím se, 

aby vybraná kniha byla alespoň na měsíc čtení a děti si vždy mohly při pozdější 

knižní besedové části namáhat hlavinky a vzpomínat na drobnosti v ději. Co to jde, 

snažíme se čas trávit venku na vzduchu, tam už děti obvykle nechávám se pořádně 

"vyblbnout" , ono to po literární chvilce a hlavní programové části vždy přijde 

vhod. Nejúčinnějším vytrhnutím ze školního koloběhu jsou asi výlety a těch 

se snažíme pořádat co možná nejvíce, ať už jde jen o velkou procházku 

na chuchelské hřiště a místní malou ZOO, či téměř celodenní výlet do té velké 

pražské. Pořádáme i další, hlavně tematické akce. 

 

1. B + část 2. A – Kateřina Huňařová 

Za několik měsíců společně tráveného času ve školní družině jsme se vzájemně 

stačili docela dobře poznat a stále pracujeme na utužování korektních vztahů 

a udržování příznivého klimatu v celém kolektivu. Moc rádi výtvarně tvoříme, 

i děti, které nejsou zrovna umělecky zaměřené, mají vždy ze svého originálního 

výtvoru radost. Ideálně každý den se proběhneme venku, děti mají nejraději 

spontánní hry na dětských hřištích, či školní zahradě, pokud to ale počasí 

nedovolí, vítají i klidné procházky po blízkém okolí. Bez potíží jsme zvládli i delší 

procházku do Prokopského údolí a do Chuchelského háje. V zimním období jsme 

moc rádi sportovali v tělocvičně. Velký úspěch měl výlet do stanice přírodovědců, 

ale asi nejpopulárnější byly všechny tematické karnevaly a besídky, slavili jsme 

tak „Halloween“, „Mikulášskou“, „Vánoce“, „Masopust“ i „Čarodějnice“. Účast 

na těchto akcích byla téměř stoprocentní, děti si užily oblíbených písniček, tance 

i nestárnoucích dětských her a soutěží o drobné ceny. Téměř každý den 

po společném obědě trávíme příjemný čas čtením pohádek a vyprávěním si 

v kruhu, kde si sdělujeme své zážitky či plány třeba na nastávající víkend. Měli 

jsme „vitamínové dny“, pekli jsme sladké vafle a také jsme si užili pár společných 

svačinek, pikniků a „mlsacích“ dnů. 
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1. C + část PT A – Jitka Vosková 

V tomto školním roce jsem měla třídu 1. C. a přípravnou třídu PT A. Malovali jsme 

obrázky, které jsme vystavili ve třídě nebo v átriu školy. Vyráběli jsme drobnosti 

na trhy, navštívili jsme několikrát knihovnu pod školou, kde jsme si 

poslechli  divadlo od paní knihovnice. Celý rok jsme se snažili využívat tělocvičnu 

i školní hřiště. Zúčastnili jsme se celostátní soutěže družin s postavou 

z večerníčka Mach a Šebestová. Také jsme měli studentky SPgŠ na praxi, 

které nás naučily spousty nových her.  

1. D + část 2. D – Martina Váchová 

Naše oddělení patří spíše k těm klidnějším. Hodně malujeme, vyrábíme z různých 

materiálů a naše výkresy a výrobky vystavujeme v atriu školy. Pokud nám přeje 

počasí, chodíme často ven na procházky, pozorujeme, jak se mění zahrady během 

celého roku, zkoumáme okolí a řádíme na místních hřištích či školní zahradě. 

Během roku, k významným dnům nebo obdobím, máme v družině tematické aktivity 

či výlety. Navštěvujeme také barrandovskou knihovnu a jako ostatní se účastníme 

vyrábění pro Občanské sdružení V Remízku. 

1. E + PT B – Mgr. Monika Šišková 

Po neklidném září, kdy jsme museli trávit odpolední čas v kmenové třídě, jsme se 

zvládli zabydlet v naší družině v atriu u tělocvičen: třídu jsme si vyzdobili po svém 

tak, aby se nám líbila. Jelikož jsme oddělení velmi živé, máme tady žebřiny, 

boxovací pytel, skákací zvířátka – hopíky, kuželky, koloběžku … často chodíme ven 

nebo do tělocvičny, kde hrajeme spoustu pohybových a sportovních her, v zimě 

jsme byli bobovat (spíš na trávě ). Často také chodíme do Chuchelského háje 

na rozlehlé hřiště areálu zdraví, kde krom průlezek lezeme po stromech 

a závodíme v různých překážkových drahách. Podnikáme výlety a tematické akce 

během celého roku. Když je ošklivo, jsme ve třídě a malujeme obrázky na výstavku 

a snažíme se vyrábět, hlavně z papírů, ale i jiných materiálů…ale moc dlouho nás 

to nebaví, takže jdeme zase někam běhat a šplhat, křičet a blbnout!  
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1. F + část PT B – Pavlína Opršalová 

Tento rok jsem pracovala se třídou 1. F a větší částí přípravné třídy B. Během 

začátku školního roku jsme si hlavně zařizovali nově předělanou třídu. K našim 

nejčastějším činnostem patří výtvarka a rukodělky. Malujeme různými technikami 

a vyrábíme z mnoha materiálů. Vše vystavujeme v atriu školy a na nástěnce 

u šaten. Také chodíme ven na procházky, kde řádíme na hřištích nebo, především 

v zimě, jsme využívali k pohybovým hrám tělocvičnu. Po celý rok čteme pohádky, 

dozvídáme se příběhy o různých svátcích a tradicích, diskutujeme, hrajeme 

didaktické hry, známe spoustu básniček, písniček a říkadel. Také jezdíme 

na výlety, často s ostatními odděleními naší družiny. 

2. B + část 2. E – Bc. Markéta Bartejsová 

Od nového roku pracuji s žáky 2. B a částí 2. E. Jsou to děti se sportovním 

nadáním a nadšením a manuální zručností. Vzhledem k jejich nevyčerpatelné 

energii, se snažím těchto předností maximálně využít, ať už prostřednictvím 

různých sportovních aktivit nebo naopak činností, které děti trochu zklidní 

a ve kterých využijí a prověří svoji trpělivost a jemnou motoriku. Jednou z mnoha 

je například výroba zvířátek a také různých šperků z korálků. Tato činnost je 

jedna z hlavních a velmi oblíbených v naší družině a výrobky se dostanou nejen 

k dětem a k jejich rodinám, ale také k ostatním díky různým akcím, kterých jsme 

rádi součástí. Snažíme se strávit čas příjemně a také se něco nového naučit. 

2. C + 3. C – Dana Jungmanová 

Moje oddělení patří k největšímu naší družiny. Ale i přesto zvládáme spoustu 

rozmanitých činností, které jsou zaměřeny podle kalendářního období, různých 

svátků a tradic. Jezdíme na tematické výlety – svátek Sv. Martina jsme strávili 

na Kokoříně, do Čechovy stodoly na dýňování a potom na Velikonoce, účastnili jsme 

se novoroční sbírky pro minizoo… Ke konci roku jsme se podíleli na výrobě 

postaviček z večerníčka Macha a Šebestové a celkové přípravě na Výstavu 

školních družin v Lidicích. 
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2. D + část 2. E – Pavla Hanušová, DiS. 

Naši družinu navštěvují děti, které tento školní rok chodily do druhých tříd. 

Během celého školního roku jsme zažívali spoustu zábavy. Slavili jsme Halloween - 

Dušičky, přišel k nám Mikuláš, strojili jsme Vánoční stromeček, v tělocvičně 

si to děti užily na karnevalovém veselí, pálili jsme čarodějnice, přijeli k nám 

sokolníci se svými dravci, podnikli jsme výlet do Chuchle, do Prokopského údolí 

a navštívili jsme Stanici přírodovědců na Smíchově. 

Za pěkného počasí využíváme školní hřiště a děti se na něj moc těší, jak si pohrají 

na průlezkách. Školní rok ve družině byl nabitý pohybovým i rukodělným 

programem a děti si užily pěkné chvíle se svými kamarády. 

3. A + část 3. D – Mirka Veselá 

Moje družinka se skládá ze starších dětí, proto i práce je trošku jinak zaměřená. 

Věnujeme se hodně ruční práci (vyšívání, háčkování, práci s vlnou, papírem, látkou, 

korálky …), malování různými technikami, sportování, tanci, ale i didaktickým 

a kolektivním hrám. Protože vedu zdravotní kroužek, tak i v družince trochu 

trénujeme první pomoc. Děti baví především obvazování. Samozřejmě si hodně 

povídáme, jsem jedno velké naslouchací ucho 

3. B + část 3. D – Jana Martišová 

Jelikož letos mám starší děti, snažím se program upravovat s nimi tak, aby se 

všem v družině líbilo a chodili sem rádi. Náš program je spíše klidný, často 

vyrábíme z různých materiálů, k našim specialitám patří zdobení perníčků hlavně 

na Vánoce a Velikonoce. Vaříme si společně bylinkové čaje a relaxujeme. Také 

ale chodíme ven, kde máme možnost se vyběhat a zahrát hry na hřištích. V zimě 

využíváme tělocvičnu, kde nejraději hrajeme kopanou a skáčeme na trampolíně. 

Během školního roku jsme podnikli několik úspěšných výletů, navštěvujeme 

knihovnu, chodíme na procházky do okolí a zvládli jsme i trojí stěhování 

naší družinové třídy. Když je ve třídě pohoda, ráda vezmu kytaru a zazpívám si 

s dětmi pár písniček. 
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Školní klub 

Školní klub v letošním školním roce navštěvovali žáci 4. a 5. tříd naší ZŠ.  

V čerstvě opravených prostorech klubu ve 3. poschodí nad divadélkem školy 

jsme se s dětmi od září dobře zabydleli. Podařilo se nám vytvořit příjemné 

prostředí, kde dětem nabízím rozmanité činnosti s důrazem na ekologii, zdravý 

životní styl, rozvíjení dobrých vzájemných vztahů a získávání všeobecného 

přehledu (prožíváme oslavy tradičních svátků, připomínáme si důležitá výročí 

a události). Děti v klubu rády tvoří s různými materiály, učí se komunikačním 

dovednostem a schopnostem trávit smysluplně svůj volný čas.  Dle ohlasů dětí 

i rodičů se dětem v klubu  líbí a do klubu se těší. Hezké vzpomínky máme 

i na společné vycházky do okolní přírody, výlety do Zoo Praha, Chuchelského háje 

či Sv. Jana pod Skalou. 

  



Školní družina a školní klub 

FŽŠ a MŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 

 

 

TŘÍDY A ZÁZEMÍ 

Třídy 

Školní družina a školní klub má v tomto roce dohromady 12 oddělení. V září 

jsme se neustále stěhovali, protože se protáhly dokončovací práce na našich 

třídách a kvůli umístění školek u nás v budově. Nyní má konečně ale každé 

oddělení svoji vlastní třídu. Některé třídy jsou menší, ale i za ně jsme moc rádi 

a vybavujeme a vyzdobujeme si třídy tak, aby se v nich dětem líbilo a rády se 

do nich vracely. Chceme, aby se nepodobaly školním třídám, aby zde děti mohly 

odpočívat po dopoledním vyučování, nacházet podněty pro vlastní spontánní 

činnost a mohly si zde hrát. Bohužel jsou třídy vybaveny často starším 

nevyhovujícím nebo vyřazeným nábytkem, ale zatím nejsou prostředky na jeho 

výměnu.  

Školní zahrada 

Školní zahradu často využíváme k rychlému vyběhnutí ze školy, vyřádění se venku 

a především za hezkého počasí zde probíhá konečná školní družina. Stav školní 

zahrady je ale alarmující. Z herních prvků je bezpečně v provozu jen 5 z 9. Byla 

by nutná celková revitalizace travní plochy a renovace herních prvků. Máme 

vypracovaný projekt zahrnující 3D hřiště se smartsoft povrchem (již v jednání 

na MČ Prahy 5), dále máme návrh projektu zahrnující obnovu stávajících 

a pořízení nových herních prvků, lezeckou stěnu, lanové a jiné překážky, venkovní 

učebnu se zázemím, sklad na sportovní potřeby, apod. Zahrada by tak byla 

využitelná nejen pro školní družinu ale i k dopolednímu vyučování a zájmovým 

kroužkům. Bohužel stále sháníme finanční prostředky k uskutečnění tohoto 

našeho velkého snu.  

Školní hřiště 

Naše družina a klub má možnost využívat sportovní školní hřiště. Často sem 

jednotlivé oddělení chodí, pořádají mezidružinové turnaje ve fotbale, zkouší 

atletiku či jen hrají různé pohybové a sportovní hry. 
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Atrium – galerie družiny 

V atriu školy vystavujeme naše výrobky a prezentujeme naši činnost. Po celý rok 

zde instalujeme tematické výstavy, na kterých se aktivně podílí všechna oddělení 

školní družiny i školního klubu. 

PRÁCE A OSTATNÍ ČINNOST 

VYCHOVATELEK 
 

 Spolupracujeme s Občanským sdružením V Remízku (výrobky na Vánoční 

a Velikonoční trhy, sběr papíru, knížkování) 

 Zapojujeme se do programů s kmenovými třídami, aktivně spolupracujeme 

s třídními učiteli 

 Jezdíme jako instruktoři na školy v přírodě, lyžařské či vodácké výcviky 

 Píšeme projekty na získání finančních prostředků pro družinu (SD hřiště 

se smartsoft povrchem, 3 projekty z Dotačních programů v oblasti školství 

na podporu volnočasových aktivit a vzdělávání dětí a mládeže z MČ Praha 5) 

 Aktivně se podílíme na projektu renovace „Kuchyňky“ 

 Suplujeme v dopoledním vyučování 

 Umožňujeme náslech studentů středních škol (sami nás oslovují, díky dobré 

pověsti o různorodé výchovně-vzdělávací činnosti) 

 Spolupracujeme s Památníkem Lidice (koordinátorka A. Holeyšovská) 

 Nabídli jsme novinku: prázdninové pobytové a příměstské tábory pro žáky naší 

školy 
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ZÁVĚREM 
Školní družinu a školní klub na FZŠ Barrandov II při PedF UK, Praha 5 navštěvuje 

bezmála 400 dětí. Snažíme se proto o co nejlepší program, který bude pro děti 

smysluplným využitím volného času, bude rozmanitý ve všech oblastech rozvoje, bude 

děti bavit a díky němu se budou do družiny rády vracet. Jsme si vědomi, že naší činností 

můžeme přispět k prevenci sociálně-patologických jevů, která je zde na Sídlišti 

Barrandov velmi potřebná.  

Pro příští školní rok 2015/2016 se naše družina a klub rozroste ještě o další 2 oddělení. 

Předpokládáme tedy 14 oddělení a až 500 dětí! I tak se hodláme držet naší vize o nové 

„družině snů“, kde děti najdou potřebnou kompenzaci sedění v lavicích, možnost najít si 

v atraktivním programu „to své“, možnost jezdit na výlety, dostat se do přírody a trávit 

čas se svými kamarády. Stejně tak i věříme, že naše vychovatelky budou stále stejně 

motivovány pro aktivní a rozmanitou práci s dětmi, bude pokračovat dobrá atmosféra 

a koheze v pracovním týmu a především od rodičů uslyšíme samé pozitivní reakce na naši 

činnost. 

Závěrem bychom také chtěli poděkovat za neustálou podporu panu řediteli Mgr. Milanu 

Holubovi a celému vedení školy a dále všem rodičům za spolupráci v tomto školním roce. 
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