
Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice 

              Hranická 511, příspěvková organizace 

 
         Plán činnosti školní družiny – školní rok 2022- 2023 

       
 

Obsah: 

            

1. Organizace práce ve ŠD:  se řídí vnitřním řádem školní družiny platným od 1.9.2011 

Počet oddělení ve ŠD:  I. Oddělení  1. třída  

II. Oddělení  2. + 5. třída 

III. Oddělení               3. + 4. třída  

                                                           Oddělení ŠK:    6. – 9. třída ZŠ 

 

 

2. Vychovatelky: 

       Ježková Kristýna        vedoucí vychovatelka a vedoucí zájmové      

                                                 činnosti 

      Chytková Lenka          vychovatelka ŠD 

             Navrátilová Marie       vychovatelka ŠD  

                       

           

 

 3. Provoz ŠD:   před vyučováním   06.00 – 07.45 

         po vyučování         11.30 – 16.15 

ŠK: v době dělení hodin  11.30 – 13.40 

 

 

4. Hlavní úkoly ve výchově vzdělávací činnosti ŠD:   

 

Program školní družiny probíhá formou mimoškolních činnosti ŠD: 

A. přímou výchovou prací s dětmi 

B. vedením zájmových činností  

C. příležitostné akce 

D. metodickou činnosti 

 

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

                                                                                                    b) zájmová ZK 

                                        

B. V rámci své činnosti nabízíme vedení zájmových kroužků: Kouzelná výtvarka, 

Šikovné ruce, Čtenářský klubík, Míčové hry, Výtvarníček, Pohybové hry  

 

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 její činnosti, svou prací přispívají k výzdobě ŠD, ZŠ a jiných prostor.  

 



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

akceptování spolužáků. 

Výběr činností je smysluplný, systematický a dobrovolný dle věkových zvláštností a 

zájmů dětí. Řídí se pokyny vychovatelek v oddělení. Ve školní družině je možná příprava 

na vyučování, po domluvě s rodiči a tř. učitelem. 

 

 

C. Příležitostné akce: vycházky, výlety, pobytové a rekreační zájezdy, kurzy a besedy dle 

plánu ŠD a ZŠ.  

 

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

potřeb, her a soutěží, které probíhají v jednotlivých odděleních. 

 

 

1.Zaměření vychovatelek na výchovně vzdělávací práci 

 

a) odpočinková práce  - řízená: správná životospráva, odpočinek po obědě  

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, technické a dramatické. Součástí jsou i akce společenské a 

prázdninové. 

 

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

zvyšování tělesné zdatnosti a posilování těla i ducha.  

d) vzdělávací činnost – využití v činnostech metodických pomůcek, didaktických a 

společenských her, nových metod práce, učit se naslouchat dětem a spolu vytvářet 

správnou atmosféru ke spokojenému pobytu dětí ve ŠD. 

 

II. Úkoly pro vychovatelky školní družiny 

 

a) obohacovat 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 ŠD, 

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 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 na veřejnosti 

 

 

III. Materiální podmínky školy a prostorové vybavení ŠD 

 



Dobře vybavené klubovny naší barevné družiny s  nábytkem a množstvím materiálem 

slouží dětem k různorodým zájmovým aktivitám. 

Pro zdravý pohyb a pobyt k sportovním a jiným netradičním dovednostem slouží školní dvůr. 

Sportovní a rekreační činnost probíhá ve sportovním areálu školy. 

 

K činnostem ŠD slouží: samostatné místnosti ŠD, aula, basketbalové i fotbalové hřiště, 

počítačová učebna, sportovní hala, atletické hřiště, sad ZŠ, dopravní hřiště, dětské hřiště 

DUKLA.  

                      

Materiálové vybavení ŠD: Disponujeme dostatečným spotřebním materiálem k zájmovým 

činnostem (výtvarné, rukodělné, tvořivé, hrací), sportovním: míče, hokejky, balonky, drobné 

sportovní náčiní – netradiční pohybové aktivity, vybavení pro dopravní výuku, kola, 

koloběžky a jiné. 

 

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

obohacuje o nové aktivity. 
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KALENDÁŘNÍ  PLÁN  ČINNOSTÍ  A  AKCÍ 

 

ZÁŘÍ - Hola, hola, družina nás volá  
 

Moje prázdniny 

Pojď si s námi hrát   

Moje rodina a můj domov  

Putování za lesním skřítkem 

 

ŘÍJEN - Barevný podzim 

 

Podzimní ovoce  

Plody podzimu  

Les a houby v něm  

Podzimní svátky – Dušičky a Halloween 

 

LISTOPAD - Když padá listí 

 

Podzimní počasí  

Usměvaví draci  

Ptáčci v zimě  

Svatý Martin na bílém koni  

         

PROSINEC - Čas Vánoc 
 

Z pohádky do pohádky 

Mikulášské radovánky 

Vánoční zvyky a tradice 

Ladíme se na vánoce (Vánoce ve ŠD, Vánoční jarmark)   

                       

LEDEN - Zima, zima tu je  
                 

My tři králové 

Paní zima kraluje  

Ovoce a zelenina  

Zimní hry a sporty   

                        

ÚNOR - Svět kolem nás  
                      

Svatý Valentýn  

Karneval (masopust – zvyky, tradice)  

Cestování po světe  

Dopravní prostředky a značky  

                                            

BŘEZEN - Kniha je můj kamarád  
  

Příroda se probouzí  

Tajemství knížek   

Včely a med  

Království vody                      



DUBEN - Čas Velikonoc  
 

Velikonoce – zvyky, tradice  

Naše modrá planeta (Den Země) 

Zvířata a jejich mláďata 

Slet a pálení čarodějnic   

                  

KVĚTEN - Probouzíme přírodu  

                        

Jarní květiny  

První pomoc   

Den matek 

Vyhlížíme sluníčko                        

 

ČERVEN - Hurá, blíží se nám prázdniny   

       

Čím bych chtěl být (povolání) 

Den otců                    

Den dětí 

Letní hry a sporty 

 

 

V rámci ŠD budeme během celého školního roku pořádat pro děti různé společné akce. 
 

•  Běžecké závody 

•  Drakiáda 

•  Mikuláš ve školní družině 

•  Vánoce ve školní družině 

•  Tři Králové 

•  Beseda s myslivcem 

•  Karneval 

•  Návštěva městské knihovny v Lipníku nad Bečvou  

•  Pálení čarodějnic 

•  Beseda se složkami integrovaného záchranného systému  

•  Turnaj ve vybíjené 

•  Hledá se družinová superstar 

•  Ukliďme svět 

•  Klaun ve školní družině 

•  Dětský den 

•  Opékání s rodiči 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 


