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Příloha č.1 k řádu ŠD při ZŠ Neslovice 

 

Náplň práce školní družiny při ZŠ a MŠ Neslovice 

 

1. oddělení:  
Vychovatelka Kocourková Jana 

 

2. oddělení:  
Vychovatelka Andrea Matoušková 

 

3. oddělení:  

Vychovatelka Paiková Ivana 

 

Další vychovatelé pro všechna oddělení, vedoucí zájmových útvarů:  

Mgr. Jarmila Sklenářová, Mgr. Petra Jonášová, Mgr. Milada Hostinská 

 

 pohybové a sportovní aktivity - tradiční i netradiční pohybové hry, fotbal, florbal, 

míčové hry (vybíjená, přehazovaná …), všestrannost, sportovní gymnastika, atletika, 

šplh, 

 odpočinkové činnosti - stolní, smyslové a relaxační hry, výukové programy na počítači 

 přírodovědné a vlastivědné zájmové činnosti - vycházky do přírody a soužití s ní 

 výtvarné, pracovní, rukodělné, tvořivé činnosti - práce s různými výtvarnými 

materiály, pletení z pedigu, keramika,… 

 počítačová gramotnost, programování  

 

Kroužky jako tvořivá dílna a pohybové hry budou probíhat v rámci jednotlivých oddělení jako 

součást náplně družiny. Oddělení se budou mezi sebou prolínat a spolupracovat.  

 

4. oddělení:  
Vychovatelé: Mgr. Petr Soldán 

                      Mgr. Milada Pavlišová 

                      Alexandra Kučová 

 

 sportovní aktivity - fotbal, florbal, baseball, lakros, míčové hry, cyklistika, turistika  

 tvořivé činnosti - práce s různými výtvarnými materiály, korálkování, háčkování, 

filcování, fimo, …. 

 vaření, pečení a stolní hry 

 dílny - práce s různými materiály (dřevo, kov, plast, polystyren, …) 

 výlety a exkurze 

 

Kroužky jako vaření, dílny, tvořivá dílna, sportovně turistický kroužek a dopravní výchova 

budou probíhat jako součástí náplně tohoto oddělení. 

 

 

 

 

 



Základní škola a mateřská škola Neslovice, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace, 

Hlavní 71, 664 91 Neslovice 

                  Tel: 546 413 195                                                              IČO: 70999503  

 

5. oddělení: školní klub při školní družině ZŠ Neslovice pro žáky druhého stupně ZŠ 

Vychovatelka Mgr. Petra Strádalová 

 

 výchova k tanci a rytmu, spojení různých tanečních stylů a hudby. Účastní se 

tanečních soutěží, vystupují na přehlídkách a akcích obce i školy. 

 

6. oddělení: odloučené pracoviště ZŠ Tetčice 

Vychovatelka Králíková Veronika, Kalábová Renata 

 

Další vychovatelé, vedoucí zájmových útvarů:  

 

Mgr. Petra Jonášová, Mgr. Milada Hostinská 

 

 pohybové a sportovní aktivity - tradiční i netradiční pohybové hry, fotbal, florbal, 

míčové hry (vybíjená, přehazovaná …), všestrannost, sportovní gymnastika, atletika, 

šplh, 

 odpočinkové činnosti - stolní, smyslové a relaxační hry, výukové programy na počítači 

 přírodovědné a vlastivědné zájmové činnosti - vycházky do přírody a soužití s ní 

 výtvarné, pracovní, rukodělné, tvořivé činnosti - práce s různými výtvarnými 

materiály, pletení z pedigu, keramika,… 

 počítačová gramotnost, programování 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 1. 9. 2016                                             vedoucí vychovatelka:   Jana Kocourková 


