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Plán výchovné činnosti školní družiny ve školním roce 2020/2021 

 

Plán činností vychází ze Školního vzdělávacího programu pro školní družinu. Při každé činnosti se 

snažíme naplňovat cíle a klíčové kompetence stanovené ve ŠVP pro ŠD. 

V letošním školním roce mohou žáci navštěvovat zájmové útvary šikulky, hra na flétnu a 

pohybové hry. Kroužky probíhají v rámci činností školní družiny pod vedením paní vychovatelky. 

Z konkrétních cílů vzdělávání se v tomto školním roce činnosti zaměří na: 

 zvýšené a důkladné dodržování hygienických pravidel /častější mytí rukou, používání 

jednorázových papírových ručníků a kapesníků, desinfekce rukou/ 

 upevňování základních společenských, stravovacích a hygienických návyků 

 rozvíjení schopnosti otevřené a slušné komunikace, toleranci, pomoci druhým, 

spolupráce 

 získávání nových znalostí,dovedností, schopností , které usnadňují učení 

 

Provoz školní družiny: ranní družina 7.00 - 7.45 

                 odpolední družina 11.35 - 16.00 

Odpolední družina začíná obědem a navazuje na  sled vyučovacích hodin v jednotlivých 

ročnících dle vnitřního řádu školy. 

Vyzvedávání dětí z družiny 

 /dodržování těchto časů je nezbytné pro nerušený program dětí/ 

 po obědě do 13.00 hodin 

 později nejdříve od 15.00 hodin 

 Cíle plánu školní družiny 

• Vytvářet příjemné prostředí 

•  Plánovat a realizovat činnosti, které děti zaujmou, společně s vychovatelkou 
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• Naplňovat přání a potřeby dětí 

• Umožňovat dětem výběr činností 

• Při každé práci naplňujeme cíle a klíčové kompetence stanovené ŠVP ŠD 

• Rozvrh činností vyhovuje požadavkům duševní hygieny, střídání klidových a pohybových 

činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností 

• Zdravý rozvoj dovedností, motivace a učení 

  

Září: Začínáme ve škole 

1.září – zahájení školního roku, přivítání žáků a prvňáčků, seznámení dětí se spolužáky, 

pedagogy 

Adaptace na nové prostředí 

Seznámení žáků se školním řádem, provozem školní družiny, školního hřiště, školní jídelny 

Poučení žáků o dodržování zvýšených hygienických pravidel, dezinfekce, častějším a důkladným 

mytím rukou a opatřeními v rámci prevence před  výskytem infekce COVID-19 

Poučení o bezpečnostních pravidlech při pohybu po budově školy, v prostorách školní družiny, v 

šatně, při vycházkách, pobytu v přírodě, na zahradě školy a o pravidlech bezpečnosti silničního 

provozu /chůze v útvaru,bezpečné přecházení vozovky/ 

Seznámení žáků s celoročními aktivitami ve školní družině 

Vyplnění dokumentace ŠD – evidence zápisních lístků, seznamy žáků, docházka do zájmových 

útvarů, zápis do přehledu výchovně-vzdělávací činnosti ve ŠD 

Vycházky obcí - seznamování s okolím školy, bezpečná cesta do školy,  

Pobyt na zahradě, rekreační činnosti,míčové a pohybové hry 

Rozhovory s dětmi, rozvoj a posilování vzájemných vztahů mezi dětmi 

Upevňování pravidel sebeobsluhy, hygieny rukou  a stolování 

Osvojování  pravidel nových pohybových, míčových her  /1.ročník/ 

Stolní a společenské hry , osvojování pravidel /formy PNV/ 
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Zahájení činností v zájmových útvarech 

Literární činnost – četba pohádek, omalovánky, ilustrace, kreslení 

PNV – činnosti zaměřené na rozvoj jemné motoriky 

  

 

Říjen : Změny v přírodě 

Podzimní rukodělné práce – vydlabávání dýně, výroba podzimních dekorací z přírodnin a z 

papíru, modelování 

Vycházky do přírody, sběr přírodnin plodů /také pro dokrmování lesní zvěře v zimním období/ 

Výstava výrobků a výkresů v prostorách Obecního úřadu 

Hra na zobcovou flétnu 

Pohybové hry na zahradě školy – herní prvky, míčové hry  

Didaktické a námětové hry ve školní družině 

 

Listopad : Barvy podzimu 

Rozmanité formy PNV – didaktické a stolní hry, luštění, skládání puzzlí, podpora čtenářské 

gramotnosti – půjčování knih, společná četba 

Práce s PC a internetem - vyhledávání informací, obrázků 

Vycházky do přírody- /dle počasí pobyt v herně/ 

Pobyt na zahradě školy – pohybové hry  a míčové – rozvoj pohybových schopností žáků  

Hudební činnosti – poslech a nácvik zpěvu koled – příprava na předvánoční akce /vystoupení 

žáků na mikulášské nadílce a zpívání u kostela – akce pořádané v e spolupráci s obecním 

úřadem/ 

Pracovní činnosti - šikulky - vyrábění na vánoční výstavu 
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Prosinec : Těšíme se na Vánoce 

Rukodělné práce se zimní  vánoční tematikou – práce s papírem, odpadovými materiály 

Kreslení obrázků,moje vánoční přání, Vánoce u nás doma 

Společné zdobení vánočního stromečku, vánoční výzdoba  

Vystoupení žáků na předvánočních společenských akcích 

Poslech a zpěv koled, hra na flétnu 

Výroba dárků a přáníček pro rodiče  

Vánoční nadílka a zvyky /pouštění lodiček ze skořápek vlašských ořechů, vzájemné nadělování 

dárků/ 

 

Leden : Paní zima 

PNV – rozumová výchova – vyprávění o prožití vánočních svátků, ilustrace 

Vycházky do zimní přírody – zimní sporty – /dle počasí/ bobování, bruslení 

Hry na sněhu, stavění sněhuláků 

Společenské a stolní hry, skládání puzzlí, navlékání korálků 

Literární  činnost, řešení hádanek 

Stavebnice a konstruktivní hry 

Rukodělné práce se zimní tématikou – vystřihování vloček, vyrábění z papíru, modelování 

 

Únor : Čas karnevalů a masopustu 

Výroba masek 

 Maškarní ples se soutěžemi 

Vycházky do přírody, zimní sporty 

Pobyt v tělocvičně – pohybové a míčové hry, stolní tenis, tanečky 
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PNV – didaktické hry, rozšiřování znalostí z dopravní výchovy 

Přikrmování ptáčků a zvěře /výroba krmítek pro ptáčky/ 

Práce s PC, internetem – vyhledávání informací 

Pohádka - dramatizace, nácvik 

 

Březen: Voláme jaro 

Rukodělné práce s jarní tematikou – jarní výzdoba ŠD a oken 

Velikonoční dekorace – příp.účast na výstavě ve spolupráci s občanským sdružením Zvonice 

Lounky /vystoupení žáků s pásmem básní  a písní/ 

Vycházky do přírody, na hřiště, ke studánce  

Pozorování přírody, změn v přírodě, květin a jarních prací na poli 

PNV – poznávání polních plodin 

Literární činnost – četba knih 

 

Duben: Změny v přírodě 

Vycházky do přírody, na dětské hřiště – herní prvky 

Míčové a pohybové hry na zahradě 

Údržba zeleně, květin 

Příprava na besídku pro maminky – nácvik pásma básní  a písní 

Výroba přáníčka a dárku mamince 

Výroba čarodějnice – práce s odpadovými materiály 

 

Květen: Kytička pro maminku 

Besídka – vystoupení pro rodiče 
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Výroba přáníčka pro maminku 

Míčové a pohybové hry na zahradě, stavby z písku 

Pobyt na hřišti - herní prvky 

Vycházky do přírody, ke studánce, do lesíka - stavění domečků z přírodnin 

PNV – didaktické hry 

Rukodělné činnosti na rozvoj jemné motoriky 

Rozšiřování poznatků z dopravní výchovy a zdravovědy 

 

Červen:Těšíme se na prázdniny 

Oslava ke Dni dětí 

Míčové a pohybové hry na zahradě, 

Společné vycházky na dětské hřiště, ke studánce a do přírody 

Kreslení křídami na chodník 

Moje  prádzdniny - vyprávění, kreslení 

 

Vypracovala: Jana Krunclová, vychovatelka školní družiny 

 

Schválila: Mgr. Bc. Renata Konůpková, ředitelka Zš a Mš Chodouny 

 

Dne: 31.8.2020 

 

 

 


