
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 

příspěvková organizace 

   

Plán činnosti školní družiny - školní rok 2020-2021 
            

1. Organizace práce ve školní družině se řídí vnitřním řádem školní družiny platným   

    od 1.9.2011 a Školním vzdělávacím programem školní družiny platným od  

    1.9.2012 s názvem: DRUŽINA JE MUJ KAMARÁD 

 

Motto: Umíme se bavit, umíme se smát, ale i sportovat 

 

            1. Počet oddělení ve ŠD, ŠK:   I.   Oddělení  1. třída     Pešanová  

            II.  Oddělení  2. a 4. třída     Chytková    

            III. Oddělení  3. a 5. třída     Obořilová   

            Oddělení ŠK            8. – 9. třída ZŠ    Dohnalová                                                    

                                                 

2. Vychovatelky: 

 

Pešanová Růžena     vedoucí vychovatelka ŠD,vedoucí zájmové  

          činnosti 

Chytková Lenka       vychovatelka ŠD 

Obořilová Anna        vychovatelka ŠD 

                                    Dohnalová Hana       vychovatelka ŠK 

 

    

3. Provoz ŠD,ŠK:         před vyučováním   06.00 – 07.45 

                                        po vyučování         11.30 – 16.15 

            před odpoledním vyučováním    11.30 -  12.30           

  

           

 

 

           4. Hlavní úkoly ve výchovně vzdělávací činnosti ŠD:   

 

               Program školní družiny probíhá formou mimoškolních činností ŠD: 

A. přímou výchovou prací s dětmi 

B. vedením zájmových činností  

C. příležitostné akce 

D. metodickou činnost 

 

 

A. Přímá výchovná práce s dětmi bude probíhat formou: a) odpočinková 

                                                                                             b) zájmová  

                                 c) rekreační   

                                        

B. Vedení zájmové činnosti ve školní družině, pohybové hry, míčové hry, sportovní hry, 

dovedné ruce, šikovné ruce a výtvarné dovednosti. 

Práce dětí ve školní družině slouží jako místo k zájmovým činnostem, uplatňují se formy 

práce skupinové, individuální, netradiční formy činnosti, vše s ohledem na uspokojování  



citových potřeb a zájmů dětí. Žáci jsou vedeni k samostatnosti, přímému a otevřenému 

jednání, osvojují si zásady společenského chování a vystupování. Podílí se na chodu 

školní družiny jejich činností. Svou prací přispívají k výzdobě ŠD, ZŠ a jiných prostor. 

 

Rozvíjí se sociální dovednosti a zručnosti. Učí se samostatnému rozhodování, 

akceptování spolužáků. Snažíme se společně s žáky vytvářet hranice správného chování. 

 

C. Příležitostné akce - vycházky, výlety, pobytové a rekreační akce, dle plánu ŠD a ZŠ. 

 

D. Metodická činnost je rozpracována do plánu ŠD dle věkových zvláštností a individuálních  

     potřeb dětí.    

 

I. Zaměření vychovatelek na výchovně vzdělávací práci 

 

a) odpočinková práce – správná životospráva, odpočinek po obědě – řízená 

b) zájmová činnost     - kompenzační   rehabilitační, duševně hygienická, zdravotní 

   - komunikační  rozvoj mezilidských vztahů, komunikace 

   - kultivační   utvářet dovednosti a návyky 

   - motivační   plnění cílových úkolů na soutěžích a akcích 

 

Do zájmové činnosti zařazujeme akce: sportovní, tělovýchovné, turistické, přírodovědné, 

branné, estetické, vlastivědné, výtvarné a dramatické. Součástí jsou i akce společenské. 

 

a) rekreační činnost – pobyt na čerstvém vzduchu, procházky, výlety, vycházky, otužování  

b) zvyšování tělesné zdatnosti a posilování těla i ducha, hry, soutěže, pohybová činnost, sport 

c) vzdělávací činnost – využití pomůcek, didaktických a společenských her, nových metod    

    práce, učit se naslouchat dětem a spolu vytvářet správnou atmosféru ke spokojenému  

    pobytu dětí ve ŠD 

 

Prioritou v letošním roce se i nadále stávají pohybové a sportovní aktivity, netradiční sporty, 

zábavná činnost, otužování,  ochrana zdraví a bezpečnost dětí. 

 

 

II. Úkoly pro vychovatelky školní družiny 

 

 

a)   doplňovat své vědomosti a znalosti v oblasti výchovy a vzdělávání, prohlubovat své   

      pedagogické a praktické zkušenosti a důsledně je využívat v práci s dětmi 

b)  důsledně dodržovat předpisy, směrnice, návyky a opatření, která se týkají činnosti   

      bezpečnosti a ochrany zdraví svého i jiných. Pomáhat si navzájem, uvědomovat si  

      zodpovědnost za své chování při mimořádných událostech. Citlivě vnímat životní    

      prostředí a chovat se zodpovědně k celému životu. 

c)   věnovat pozornost k prostředí ŠD, školy a jejího okolí 

d)  dbát na dodržování pravidel školního řádu a řádu školní družiny 

e)   pěstovat smysl pro důslednost, odpovědnost a povinnost 

f)   spolupracovat s vedením školy, s rodiči a učitelkami 

g)   pomáhat při akcích školního charakteru 

h)   reprezentovat školu 

 



III. Materiální podmínky školy a prostorové vybavení ŠD 

 

Dobře vybavená družina s dětským nábytkem a matriálem sloužící dětem k různorodým 

zájmovým aktivitám. 

Pro zdravý pohyb a pobyt na čerstvém vzduchu slouží školní dvůr, zábavné hřiště a okolí 

školy. 

Sportovní a rekreační činnost probíhá ve sportovní hale a v areálu školy. 

 

K činnostem ŠD slouží: samostatné místnosti ŠD (klubovna ŠK, aula)  

                                       basketbalové i fotbalové hřiště, počítačová učebna,  

                           sportovní hala, atletické hřiště, dopravní hřiště 

                           zábavné hřiště 

                   

Materiální vybavení ŠD: 

 

Disponujeme dostatečným množstvím spotřebního materiálu k zájmovým činnostem 

(výtvarné, rukodělné, tvořivé, hrací) a sportovním vybavením: míče, hokejky, drobné 

sportovní náčiní, vybavení pro dopravní výuku, kola, koloběžky, dopravní značky, přilby atd. 

Během celého školního roku se průběžně doplňuje spotřební a sportovní materiál k činnosti 

ve ŠD a ŠK.  

 

Pravidelná i příležitostná činnost se řídí plánem, který se během školního roku doplňuje a 

obohacuje o nové aktivity. 

 

                                

 KALENDÁŘNÍ PLÁN ČINNOSTÍ A AKCÍ                              
 

 

ZÁŘÍ:  Všichni jsme kamarádi  

Vítání žáků ve škole a ŠD 

          „Den bez aut“ (netradiční soutěž zručnosti ŠD) 

            Bezpečná cesta do školy a domů 

 

 

ŘÍJEN:   Pan podzim vypráví 

Duha: barvy podzimu - příroda,výrobky z přírodnin, výtvarná činnost 

Štafetový běh dvojic  - ŠD 

Jízda na koloběžce - dopravní výchova 

První pomoc – ošetření zraněného 

 

   

LISTOPAD:  Poznáváme svět    

Moje pohádka, moje knížka 

Skokan ŠD - lano, švihadlo 

Dárky, výzdoba, přáníčka – ŠD  

Přespolní běh 

Výzdoba oken ve ŠD 

 

PROSINEC: Nastal čas vánoční 

   Mikuláš ve ŠD  



                                                                                         

Vánoce jsou u nás doma a ve světě  

Koledy, vyprávění, četba, písně 

                        Výroba drobných dárků 

                        Zimní hry a soutěže 

                     

 

LEDEN: Zima, zima je tu 

                       Hry na sněhu ŠD  

                       Běh na lyžích 

                       Stavby ze sněhu 

                       Jak známe své tělo – otužování, sport  

 

 

ÚNOR: Místo kde bydlím 

                      Hry bez hranic  

Můj domov, moje rodina, moje město – ŠD 

Orientace ve městě a okolí, mapa, značky 

Zimní sporty 

                          

  

BŘEZEN: Svět kolem nás se probouzí 

Přírodovědná stezka -  ŠD  

Jaro za oknem - ŠD 

                       Přespolní běh dvojic 

                       První pomoc, ochrana zdraví 

  Poznáváme přírodu kolem nás 

 

 

DUBEN: Modrá planeta, naše planeta 

Bezpečně se pohybuj 

„Děti pozor, červená“ -  dopravní soutěž – jízda zručnosti ŠD + ŠK 

Veselé Velikonoce ŠD  

Den Země - poznávací soutěž ŠD  

  Pohybové aktivity na hřišti 

   

 

 

KVĚTEN: Co mi řekl semafor 

Cesta do školy – orientační soutěž s poznáváním dopravních značek - ŠD 

Moje rodina - moje bezpečí – ŠD, škola 

Atletický trojboj 

 

 

ČERVEN: Na celém světě jsou děti 

Den plný her a zábavy ve ŠD  

Rekordy školy – netradiční sportovní hry ŠD 

Jak se žije dětem na celém světě  

Sportovní turnaje ve ŠD 

Ukončení školního roku 



                      

 

RÁMCOVÝ PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM 

KLUBU V ROCE  2020 - 2021 

 
 

ŠK – je to místo pro odpočinek a relaxaci žáků 6. - 9. tříd, a to mezi dopoledním a 

odpoledním vyučováním. 

Provoz ŠK je ve školním roce 2020 – 2021 od 11:30 – 13:35 hodin, kdy mají žáci 8. a 9. 

ročníku odpolední vyučování.  

Slouží k uvolnění napětí a odstranění únavy a současně vede žáky k aktivnímu a hodnotnému 

využívání volného času. Prolínají se zde činnosti sportovní, zábavné a výtvarné. Do školního 

klubu dochází dívky a chlapci, kteří jsou do klubu přihlášeni (příchody a odchody jsou 

evidovány). Pedagog zde nabízí, motivuje a podněcuje zájem o různou činnost, radí. 

Pro všechny je důležitá pohodová nálada a dobré vztahy. 

Hlavním úkolem školního klubu je dbát o všestranný rozvoj mladého člověka. 

Velká část tohoto úkolu je zaměřena na kvalitní rozvoj fyzické stránky, emotivního prožívání 

a uspokojování potřeb dětí. 

 

Program školního klubu probíhá:  

 

1. Přímá výchovná práce s dětmi 

     

a) odpočinková – správná životospráva, odpočinek po obědě, relaxace, rekreační a 

odpočinkové hry, pobyt na čerstvém vzduchu 

 

b) zájmová činnost – četba, stolní a společenské hry, deskové hry, pracovní, výtvarná a 

tvořivá činnost (keramická a výtvarná dílna) 

 

c) příprava na vyučování – skupinová, individuální, PC, knihovna, čítárna            

                                     

Výchovné cíle: 

a) sportovní výchova – duševní a fyzická hygiena, sportovní chování, zdravá soutěživost 

a vztah ke sportu 

 

b) estetická výchova – rozvoj estetického cítění, vztahu k výtvarné práci, rozvoj fantazie 

a přístupu k tvořivým činnostem 

 

c) mravní výchova – rozvoj mezilidských vztahů, uspokojování citových potřeb a zájmů 

dětí, rozvoj tolerance, akceptování spolužáků, rozvoj samostatnosti a sociálních 

dovedností, osvojení si zásad společenského chování a vystupování, kamarádské 

chování, úcta a sebevědomí 

 

2. Metodická činnost 

 

Výběr činností ve ŠK je dobrovolný, systematický dle věkových zvláštností dětí. Řídí se dle 

pokynů vychovatelky v oddělení. Školní klub umožňuje vhodně trávit volný čas a pomáhá 

formovat a rozvíjet osobnost každého jedince.                         

                 Za  ŠD a ŠK:vedoucí vychovatelka Pešanová R. 

                       


