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Příloha 1 

Rozhovor s dětmi ze školní družiny 

1. Proč navštěvuješ školní družinu? 

Kristýna: ,,Protože mě to hodně baví a hodně si tady vyrábím.“ 

Dominika: ,,Protože mě baví vyrábění a protože mamka s taťkou chodí do práce a 

neměl by mě kdo hlídat a protože mě to tady baví.“ 

Barbora: ,,Protože mě to tady baví a třeba tady chci vyrábět nebo si prostě nějak 

vyšívám a vyrábím si tady a pak to někomu dám.“ 

Karolína: ,,Protože je zábavná a ráda si hraju.“ 

Natálie: ,,Protože mamka nemůže pro nás jezdit po obědě a ráno musí být v půl osmé 

v práci.“ 

Tomáš: ,,Protože se mi tam líbí a chodim na čerstvej vzduch do Dražovky (lesa) a mam 

tam spoustu kamarádů.“  

Jirka: ,,Protože se mi tam líbí, naučili mě tam vyšívat a někdy si můžeme s Matějem 

hrát cokoliv, nechaj nás dělat co chceme, můžeme hrát fotbal a nejvíc mě tady 

zaujímalo vyšívání.“ 

Matěj:  ,,Protože je tam zábava a mam tu kamarády a můžu si s nima hrát.“ 

Pavel: , ,Protože se mi tady líbí, hraju si a nenudim se.“ 

Filip: ,,Abych si tam hrál.“ 

2. Jak často navštěvuješ školní družinu? 

Kristýna: ,,No, chodím hodně od 7:00, chodím každý den a někdy chodím po obědě.“ 

Dominika: ,, Každý den.“ 

Barbora: ,,Skoro každej den, jako každej den tady, ale ráno jenom chvilku tady jsem.“ 

Karolína: ,,Každý den.“ 

Natálie: ,,Každý den.“ 

Tomáš: ,,V pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek.“ 

Jirka: ,,Každý den.“ 

Matěj: ,,Každej den.“ 

Pavel: ,,Každej den, kromě soboty a neděle.“  

Filip: ,,Já chodim jenom čtyřikrát za tejden.“ 



57 
 

3. Co nejraději ve družině děláš? 

Kristýna: ,,No, hodně vyrábím, to mě nejvíc baví. Hodně hry tady máme, stolní hry 

nebo si tady hrajeme“ 

Dominika: ,,Vyrábím si.“ 

Barbora: ,,Hraju bingo, vyšívám, vyrábím a to je asi všechno.“ 

Karolína: ,,Kreslím si a vyrábím.“ 

Natálie: ,,Vyšívám.“ 

Tomáš: ,,No, chodim s kamarádama do lesa a tam si hrajeme.“  

Jirka: ,,Nejraději si hraju třeba s Matějem hrajeme někdy, když je tady málo dětí línej 

tenis a potom hrajeme fotbal a to je asi všechno.“ 

Matěj: ,,Hraju fotbal.“ 

Pavel: ,,Hraju si, pouštim vlaštovky a hraju na počítači.“  

Filip: ,,Třeba jdu na počítač.“  

4. Je něco, co bys ve školní družině chtěl/a dělat a nemůžeš? 

Kristýna: ,, Ne“ 

Dominika: ,,Ne.“ 

Barbora: ,,Ne.“ 

Karolína: ,,No, chtěla bych dělat třeba no nějak asi si víc hrát, aby tu bylo víc hraček.“ 

Natálie: ,,Vypalovat obrázky na takový malý dřívka.“ 

Tomáš: ,,Ne.“ 

Jirka: ,,Chtěl by sem třeba, no já nevim.“ 

Matěj: ,,Ne, není.“ 

Pavel: ,,Střílet náboje.“ 

Filip: ,,Někdy jo, třeba když si chci někdy posílat míč, tak nemůžu.“ 

5. Je něco, co tě ve školní družině nebaví? 

Kristýna: ,,Ddocela mi vadí, že tady kluci někdy zlobí a takhle, že se perou.“ 

Dominika: ,,Nebaví mě hraní na počítači.“ 

Barbora:  ,,Všechno mě baví.“ 

Karolína: ,, Nebaví mě tady ty počítače.“  

Natálie: ,,Baví mě všechno.“ 
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Tomáš: ,,Není nic, co mě nebaví.“ 

Jirka: ,,Nebaví mě, když mě tady někdo mlátí, kope, nebo když mě tady někdo strká.“ 

Matěj: ,,Nebaví mě, když mě nikdo nechce u fotbalu.“ 

Pavel: ,,Že se tady musí poslouchat.“ 

Filip: ,,Nebaví mě malovat.“ 

6. Co nového jsi se ve školní družině naučil/a? 

Kristýna: ,, Hodně vyrábět, jakoby hrát si hodně.“ 

Dominika: ,,Vypalovat, vyšívat a už nic“ 

Barbora: ,,Nic.“ 

Karolína: ,,Naučila jsem se víc kreslit a víc psát a líp vyrábět.“  

Natálie: ,,Vyšívat a vyrábět.“ 

Tomáš: ,Jak se mam správně chovat a jak se chovat k ostatním, ke kamarádům třeba 

když jsou v nějaký nouzi.“ 

Jirka: ,,Nového jsem se naučil, že se tady vyšívá, pak jsem se naučil hrát ten línej tenis, 

šachy a pak už si nepamatuju.“ 

Matěj: ,,Vyšívat.“ 

Pavel: ,,No, ve školní družině jsem se naučil hrát na počítači nějaký věci, který jsem 

ještě neuměl, nějaký věci jsme si i doma stáhli, který tady byly a jako stavět nějaký 

pěkný věci a vyrábět.“ 

Filip: ,,Že se počítá do deseti, když se máme jít oblíknout.“ 

7. Navštěvuješ nějaký kroužek, když nejsi ve školní družině? 

Kristýna: ,,Atletiku, kytaru a výtvarku v Domečku a tenis v Drozdově.“ 

Dominika: ,, Atletiku“ 

Barbora: ,,Plavání, keramiku v Domečku.“ 

Karolína: ,,Kytaru v Domečku a atletiku.“ 

Natálie: ,,Kytaru a výtvarku v Domečku a koně.“  

Tomáš: ,,No já chodim z družiny na kytaru do Domečku a na plavání.“ 

Jirka: ,,Chodim na horolezeckou stěnu.“ 

Matěj: ,,Horolezeckou stěnu, fotbal a už nic.“ 

Pavel: ,,Jo, navštěvuju horolezeckou stěnu a fotbal v Hořovicích“ 
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Filip: ,,Docela dost, já mam volno jenom ve čtvrtek. Chodim na fotbal, na atletiku, na 

tenis do Drozdova a na plavání do Hořovic.“ 

8. Chtěl/a bys chodit ještě do jiného kroužku? Pokud ano, na jaký? 

Kristýna: ,,Ne.“ 

Dominika: ,,No, v pátek na balet, zumbu, aerobic a je tam prostě všechno dohromady.“ 

Barbora: ,,Ne.“ 

Karolína: ,,Ne.“ 

Natálie: ,,Ne.“ 

Tomáš: ,,Už asi ne.“ 

Jirka: ,,Chtěl, na parkour, to je že děláš tam triky třeba, že rozběhneš ze střechy a máš 

tam nějakou takovou mezeru a přeskočíš na druhou stranu.“ 

Matěj: ,,Ne, nechtěl.“ 

Pavel: ,,No, asi už ne.“ 

Filip: ,,Na keramiku.“ 

9. Jak a s kým trávíš volný čas po škole? 

Kristýna: ,,S bráškou, s mamkou, s pejskem Elinkou a s taťkou. Hodně si hraju 

s bráškou Áďou, hraju si třeba jako na koníky.“ 

Dominika:  ,,S kamarádkami na zahradě nebo u nás na parcele.“ 

Barbora: ,,S mamkou, někdy chodíme na procházky, někdy jezdíme k babičce.“ 

Karolína: ,,S mojí kámoškou, jdeme třeba do cukrárny a potom si zajdeme na hřiště.“ 

Natálie: ,,S mamkou a se psama jsme v lese.“ 

Tomáš: ,,Tak většinou s mamkou a nebo s bráchama si stavíme z lega.“  

Jirka: ,,Tak s kamarády, s mamkou, s taťkou a s bráchou. Někam lezem, nebo něco 

přeskakujem.“ 

Matěj: ,,S počítačem nebo s bráchou, když je doma. Stavíme sněhuláka a už jsme 

postavili ledního medvěda.“  

Pavel: ,,S mamkou jsem doma, se ségrou a s bráchama a píšeme si úkoly.“ 

Filip: ,,Jdu domu a tam se najim a jdu na tenis, já nemam ani čas.“ 
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10. Jak nejraději trávíš volný čas doma? 

Kristýna: ,,S Elinkou s pejskem a nebo hrajeme nějaký hry s mamkou a s taťkou.“ 

Dominika: ,,Tak si něco píšu, nějakej diktát, hraju si na školu, si tam postavim panenky 

a hraju si, že jsem učitelka a učim se.“ 

Barbora: ,, Hraju na počítači, čtu si, už mam druhou knížku za týden.“ 

Karolína: ,,Hraju si třeba si tam třeba kreslim a ještě si hraju třeba s panenkama.“ 

Natálie: ,,To se pokoušim ségru navádět ke hrám, aby semnou hrála, jinak si čtu nebo 

kreslim.“ 

Tomáš: ,,No, tak to lego třeba, když můžu tak na počítači si hraju třeba, ale to je jenom 

občas.“ 

Jirka: ,,Nejraději si hraju s bráchou a nejraději když má táta volno, tak si s námi hraje 

s legem, stavíme domy takový velký a třeba s mamkou si taky někdy stavíme, pomáháme 

jí uklízet.“ 

Matěj: ,,Koukam se na televizi.“ 

Pavel: ,,Hraju si s legem nebo koukam na televizi a hraju na počítači.“ 

Filip: ,,Jdu za zvířatama, za králíkama, za psem a za kočkou.“ 

11. Chodíš po škole ven? Pokud ano, jak často?  

Kristýna: ,,Chodíme s pejskem skoro každej den.“ 

Dominika: ,, Jo, chodím každej den.“ 

Barbora: ,,Někdy, když mam hotové úkoly a všechno naučený.“ 

Karolína: ,,Chodím každý den.“ 

Natálie: ,,Chodíme se psama každej den, akorát když jdu na koně, tak to nechodim, 

protože mě pak bolí nohy, protože furt vysedám.“ 

Tomáš: ,,Jo, takhle s družinou nebo pak doma chodíme často ven.“ 

Jirka: ,,Po škole chodim jedině s mamkou ven. Když je hezky, když prší, tak jdeme 

někam na návštěvu.“ 

Matěj: ,,Někdy, když neni hnusně.“ 

Pavel: ,,Jo, někdy jdu.“ 

Filip: ,,Asi každej den.“ 
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12. Jakým činnostem se věnuješ, když trávíš volný čas venku? 

Kristýna: ,,No hodně třeba někoho sledujeme jenom jako nebo jako doopravdy nebo 

hodně běháme, protože my jsme skoro celá ulice děti, takže vymýšlíme různý hry, co by 

bavilo holky i kluky. Už jsme hráli popelnicový hry, to je, že si vezmeme nějakou 

prázdnou popelnici a jezdíme kolem nějakých kuželek a tak.“ 

Dominika: ,,Jsem třeba na hřišti a tam jsem s bráchou na houpačce nebo na skluzavce 

a kdyžtak jdeme na velké hřiště u bytovky a tam si kreslíme křídama a jinak už nic.“ 

Barbora: ,,Hraju si na písku, hraju si s houpačkou, pak jezdím na kole a hraju fotbal.“ 

Karolína: ,,Třeba si zajdeme na hřiště nebo na zahradu.“ 

Natálie: ,,Buď jezdim na kole nebo když máme venku trampolínu tak skáču nebo lezu na 

stromy.“ 

Tomáš: ,,Buď třeba tam lítam nebo tak si hraju na písku, ale to jenom málo kdy nebo 

s autíčkama na ovládání si hraju pod pergolou.“ 

Jirka: ,,Hraju si s kamarády na hřišti, blbneme, házíme po sobě kaštany.“ 

Matěj: ,,Běham a stavim si nějak nějakej domeček jako nebo chodim za sněhulákem, 

ještě mi drží.“ 

Pavel: ,,Hraju na babu, na schovávanou nebo přeskakuju věci, který jsou doopravdy 

nebezpečný.“ 

Filip: ,,Lezu na stromy, hladim si zvířata, houpu se na houpačce.“ 

13. Říkají ti rodi če, jak a s kým máš trávit volný čas? 

Kristýna: ,,Když se nudím, tak mi mamka něco poradí, ale jinak ne.“ 

Dominika: ,,Mám zakázáno chodit daleko.“ 

Barbora: ,,Mamka mi hlavně říká, abych s nikým cizím nechodila.“ 

Karolína: ,,Nemam dovolený chodit ke krámu, protože u nás tam jsou divný chlapi a 

ještě mi nedovolujou chodit k hospodě.“ 

Natálie: ,,Ne.“ 

Tomáš: ,,Ne, moc ne.“ 

Jirka: ,,No, můžu si dělat, co chci.“ 

Matěj: ,,Ne.“ 

Pavel: ,,No, třeba mi řikaj ať jdu ven a hraju si tam nebo ať vemu bráchy na hřiště.“  

Filip: ,,S hodnýma dětma.“ 
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14. Jak bys trávil/a volný čas, kdybys mohl/a dělat cokoliv? 

Kristýna:  ,,No, možná bych šla na ranch za koníčkama a šla bych se různě projít 

s Elinkou na hřiště a tak.“ 

Dominika: ,,Hrát si od rána do večera venku.“ 

Barbora: ,,Skákala bych na trampolíně, kdyby bylo léto, tak bych byla v bazénu, skoro 

každej den, od rána do večera.“ 

Karolína: ,,No, určitě bych šla ven, hodně bych vyráběla a hodně bych si hrála na 

zahradě.“ 

Natálie: ,,Seděla bych u počítače celý den, jednou se mi to povedlo čtyři hodiny tam 

sedět u toho, to jsem byla nemocná.“ 

Tomáš: ,,No, tak, no, jel bych na nějaký výlety, hodně často.“ 

Jirka: ,,No, tak tohle je težký, mě nic nenapadá.“ 

Matěj: ,,To bych to, hrál fotbal v Hořovicích nebo za Spartu nebo bych chodil ještě 

někam na angličtinu.“  

Pavel: ,,No, tak střílet bych dělal, hrát na počítači různě, ale hlavně to střílení ze 

vzduchovky do terče.“ 

Filip: ,,Tak bych jezdil na čtyřkolce a na kole.“ 
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Příloha 2 

Dotazník pro vychovatelky školní družiny 

1. Jak dlouho pracujete jako vychovatelka ve školní družině? 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Co Vás na práci vychovatelky nejvíce baví? 

……………………………………………………………………………………..…… 

3. Kde čerpáte nápady ke své práci? 

a) na internetu 
b) v knihách 
c) v časopisech 

d) jinde…………………………………………………………..……………………… 

4. Co podle Vás děti ve školní družině nejvíce baví? A z čeho tak usuzujete? 

…………………………………………………………………………………..……… 

5. Je pro Vás těžké vymyslet aktivitu, která bude děti bavit? 

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

e) nevím 

6. Jaké kroužky jsou ve vaší školní družině nejvíce navštěvované? 

a) žádné kroužky při školní družině nemáme 

b) tyto…………………………………………………………………………………… 

7. Jakých netradičních akcí se děti ve ŠD nejraději zúčastňují? 

a) žádné takové nepořádáme 

b) jsou to:…......................................................................................................................... 

8.  Myslíte si, že rodiče využívají ŠD jen po dobu, kdy jsou v zaměstnání? 

a) ano 

b) spíše ano 
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c) spíše ne 

d) ne 

e) nevím 

9. Je pro Vás důležitá spolupráce s rodiči? 
a) ano 
b) spíše ano 
c) spíše ne 
d) ne 
e) nevím 

10. Zajímají se rodiče, jakým způsobem tráví jejich děti volný čas ve ŠD?   

a) ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) ne 

e) nevím 

11. Pořádáte ve školní družině akce, do kterých zapojujete rodiče a děti? 

a) ne, proč?.......................................................................................................................... 

b) ano, jsou to:…………………………………………………………………………… 

12. Ptáte se dětí, jak by chtěly trávit čas ve ŠD? 

a) ano 

     Co se nejčastěji dozvídáte?............................................................................................. 

      Realizujete tato přání?...................................................................................................  

b) ne, neptám 

13. Co pozitivního dá dětem podle Vás navštěvování školní družiny? 

…………………………………………………………………………………………… 

14. Co nebo kdo podle Vás nejvíce vede děti, ke kvalitnímu trávení volného času? 

…………………………………………………………………………………………… 


