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Celoroční plán práce vychází z těchto dokumentů: 

Zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 74/2005 Sb. O zájmovém vzdělávání 

 



Celoroční plán práce bude upravován průběžně podle hygienicko-epidemiologických opatření 
(pokyny a doporučení zřizovatele, MŠMT ČR a MZ ČR atd.) 
 

 

Úvod 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 

v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení výchovně – vzdělávací činnost ve výchově mimo 

vyučování zejména formou spontánních, relaxačních, rekreačních a zájmových činností, umožňuje 

žákům přípravu na vyučování. Prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného 

času. Svými činnostmi směřuje k zájmu účastníků a k individuálním schopnostem. Činnost ŠD je určena 

přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 

 

1.    Výchovně - vzdělávací plán 

Zaměření na: 
 

▪ Individuální přístup k účastníkům 

▪ Vést účastníky ke zdravému životnímu stylu, dodržovat zásady zdravé životosprávy (pitný 

režim, správné stravovací návyky) 

▪ Dodržování Úmluvy o právech dítěte    

▪ Získávat a upevňovat návyky a dovednosti společenského chování 

▪ Udržovat čisté a zdravé prostředí 

▪ Zlepšovat kázeň, vytvářet přátelské vztahy - besedy 

▪ Dodržovat hygienicky – pedagogický režim dne 

▪ Hodnotit práci účastníků, chování – razítka do deníčků 

▪ Vést účastníky ke kulturnímu dění, chápání kulturních hodnot 

▪ Zajistit bezpečnost a ochranu zdraví účastníků 

▪ Vytvářet estetické prostředí 

▪ Vytvářet odsuzující atmosféru ke všem negativním jevům (šikana, agresivní chování, vandalství 

a netolerantní chování ) 

▪ Vytvářet vztah ke společnému majetku  

▪ Posilovat komunikační dovedností účastníků 

Pokračovat ve spolupráci: 

-  s MŠ 

- Střediskem volného času Ostrava – Dubina      



Poznámky, návrhy …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Rozpracování výchovně - vzdělávacích činností ve ŠD 
   
Rekreační a odpočinková činnost 

Odpočinek po vyučování, volné rozhovory s účastníky, čtení nebo poslech pohádek, volné kreslení, hry 

s hračkami podle výběru účastníků. Dle počasí každodenní pobyt venku, soutěže, hry v místnosti. 

Zájmová činnost estetická 

Rozvíjet estetické cítění, rozvíjet představivost, fantazii, zájem o hudbu, recitaci, zpěv apod.  

Zájmová činnost pracovní 

práce s různými technikami, rozvíjení jemné motoriky, práce s různými materiály, montáž a demontáž, 

rozvíjet představivost a fantazii 

Zájmová činnost přírodovědná 

Prohlubovat znalosti z prvouky, rozvíjet zájem o přírodu a vychovávat k ní kladný vztah, proměny 

v přírodě, péče o květiny ve školní družině, výchova k šetrnému přístupu k přírodě 

Zájmová činnost sportovní 

Rozvíjet základní pohybové dovednosti, pravidla her, míčové hry, průpravná cvičení, posilování tělesné 

zdatnosti, kolektivní hry a soutěže, upevňovat mravních vlastnosti 

Dopravní výchova 

Upevňovat pravidla silničního provozu, bezpečné chování na komunikaci, bezpečnost při jízdě na kole, 

slušné chování v dopravních prostředcích, prohlubovat znalost základních dopravních značek 

Činnost sebeobslužná a společensky prospěšná 

Péče o čistotu a pořádek, upevňovat správné návyky, chování v jídelně a pravidel stolování, ochrana 

zdraví, předcházet úrazům, vzájemná úcta, kladný vztah k ostatním 

Příprava na vyučování 



- Upevňovat vědomosti a dovednosti zábavnou formou – didaktických her, soutěží, kvízů, 

křížovek apod. Práce s encyklopediemi, časopisy.  Se souhlasem zákonných zástupců 

možnost psaní domácích úkolů po 15.hod.  

 

 

 

Barevný podzim září-říjen-listopad 

- Seznámit účastníky s prostředím ŠD, vnitřním řádem ŠD a řádem školy 

- Poučit o bezpečnosti a chování ve ŠD  

- Stanovit si pravidla v oddělení 

- Zásady slušného chování ve ŠD, jídelně, na ulici 

- Poznávat okolí školy 

- Vytvářet vztah ke společnému majetku 

- Vytvářet estetické prostředí 

- Drakiáda 

- Pracovat s přírodním materiálem 

- Umožnit každodenní pobyt venku  nebo v tělocvičně - hrajeme pohybové a míčové hry 

- Číst pohádky, říkadla a básničky 

- Malovat podzimní ovoce 

- Sbíráme listy a obtiskujeme je, vyrábíme z nich různé koláže 

- Besedy k ročnímu období 

- Čtení o přírodě, o zvířatech 

- Práce s modelínou 

- Podzimní tvoření 

- Sportovní soutěže, turnaje 

- Halloween- strašidla, kresba 

- Práce se stavebnicemi 

 

Paní zima prosinec-leden-únor 

- Vnímáme začínající atmosféru Vánoc 

- Upevňovat tradice, vyprávět si o zvycích, a jak to chodí u nás doma 

- Vánoční tvůrčí dílničky 

- Návštěva Slezsko-ostravského hradu 

- Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly 



- Vyrábíme vánoční přání, ozdoby a dárky 

- Zpíváme vánoční koledy  

- Výzdoba třídy 

- Čertohrátky - soutěže, diskotéka v družině 

- Hry na sněhu, sáňkování, stavění sněhuláků – soutěž 

- Turnaje ve stolních hrách 

 

 

- Pěvecká soutěž Karaoke 

- Turnaje ve stolních hrách 

- Turnaj ve stolní kopané 

- Vědomostní soutěže 

- Vyrábíme karnevalové masky 

 

Jarní probuzení  březen-duben-květen 

- Básničky s jarní tématikou 

- Jaro – výzdoba oddělení 

- Měsíc knihy – dramatizace pohádek 

- Probouzení přírody – vyprávění, četba z encyklopedií 

- Povídání o mazlíčcích a mláďatech 

- Jaro – tvoření 

- Jaro – MDŽ – výroba přání, nácvik básní 

- Měsíc bezpečnosti – dopravní značky 

- Karneval 

- Soutěže a turnaje 

- Velikonoční tvůrčí dílničky 

- Den matek – výroba dárků, přání 

- Básničky o maminkách 

- Povídání o rodině – význam a vztahy v rodině 

- Omalovánky 

- Tělovýchovné chvilky – procvičujeme své tělo 

 

Červen – těšíme se na prázdniny 

- Sportovní odpoledne ke Dni dětí 



- Kreslení na chodník – soutěž 

- Povídáme si o letních sportech 

- Bezpečnost při sportech 

- Bublinkohraní – tvoříme velké bubliny 

- Pohybové a sportovní hry 

- Návštěva ZOO Ostrava  

 

Průběžně: 

- Posilovat přátelské vztahy 

- Umožnit  pravidelný pobyt venku, odpočinková a rekreační činnost 

- Poučit o bezpečnosti před každou činností 

- Správná hygiena, zásady stolování, společenské chování 

- Zájmové kroužky – probíhající v rámci ŠD 

- Společná četba v rámci poledního klidu, popř. audio, video 

- Opakovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 

- Pěstování kamarádských vztahů 

- Výchova k péči o estetické prostředí v ŠD 

- Příprava na vyučování 

- Opakování učiva formou her 

- Hry se stavebnicemi a dalšími hračkami v rámci ŠD 

- Didaktické, stolní a společenské hry 

- Pohybové a sportovní hry, soutěže 

- Úklid  pracoviště po ukončení jednotlivých činností 

 

Poznámky, návrhy …. 

 

 

 

 

 

 

           



3. Celodružinové akce - kroužky 
 

Jsou určeny pro všechna oddělení a mohou se zúčastňovat i zákonní zástupci. Zákonní zástupci jsou  
informováni letáčky v družinovém deníčku, plakáty, prostřednictvím webových stránek školy. 
 
ZÁŘÍ    florbal 

 turnaje ve stolních hrách    
ŘÍJEN    podzimní tvoření 
    Drakiáda - akce s MŠ 
LISTOPAD   štafetové soutěže 
    Pexesový král 
    Turnaj v piškvorkách 
    Vánoční jarmark    
PROSINEC   návštěvy výstav na Slezsko-ostravském hradu – Betlémy 

              Čertohrátky – soutěže v tělocvičně 
              vánoční diskotéka – soutěže v tělocvičně 

                  vánoční tvůrčí dílničky 
LEDEN    bobování – dle počasí 

                  soutěž ve stavbě ze sněhu „O největšího sněhuláka“ 
               divadelní představení divadélka Smíšek 

ÚNOR    vědomostní soutěž 
    Karneval 
BŘEZEN   vybíjená 

 Král švihadla                                
DUBEN                Velikonoční tvoření  

 Velikonoční jarmark 
KVĚTEN   jarní  turnaj ve florbalu 

          sportovní odpoledne ke Dni dětí 
ČERVEN   bublinkohraní 

 malování na chodník na dané téma (Hurá prázdniny, nejmilejší hračka, 
                                        kreslíme rodinu, kamaráda, pohádkovou bytost….)  
 
 
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE 
Spolupráce s MŠ. Návštěvy muzeí, exkurze, výstav. Využíváme nabídky Střediska volného času Ostrava 
– Dubina.               
 

Kroužky:  
V odpoledních hodinách nabízíme tyto zájmové kroužky, které probíhají po 15.00hod.: 
HRA NA FLÉTNU   PONDĚLÍ   15.00 - 16.00h. p. vychovatelka Renáta Pleváková 
POHYBOVÉ HRY   PONDĚLÍ   15.00 - 16.00h. p. vychovatelka Bc. Jaroslava Zlá 
MUZIKOHRÁTKY   ÚTERÝ       15.00 - 16.00h. p. vychovatelka Bc. Jaroslava Zlá 
RUKODĚLNÝ  KR.   ÚTERÝ       15.00 - 16.00h. p. vychovatelka Renáta Pleváková 
KERAMIKA    STŘEDA     15.00 - 16.30h. p. vychovatelka Dagmar Brachmanová 
DRAMATICKÝ KR.   STŘEDA     15.00 - 16.00h. p. vychovatelka Dagmar Brachmanová 
KLUB DESKOVÝCH HER   ČTVRTEK   15.00 - 16.00h. p. vychovatelka Renáta Pleváková 
HRA NA DJEMBE (africké bubny)  ČTVRTEK   15.00 - 16.00h. p. vychovatelka Bc. Jaroslava Zlá  
POHYBOVÉ HRY   ČTVRTEK   14.00 - 15.00h. p. vychovatelka Dagmar Brachmanová 

   



4.   Spolupráce s rodiči a veřejností 

-      Komunikace se zákonnými zástupci probíhá formou osobních konzultací, na  třídních  schůzkách,    

formou  ŠD deníčků a DM software 

-     Další informace pro zákonné zástupce a ostatní příznivce školní družiny jsou pravidelně  

zveřejňovány na webových stránkách školy – školní družina 

Informativní schůzka pro zákonné zástupce budoucích žáků 1.tříd 

 

 

 

 

 

  

 

 

5. Hygiena a bezpečnost práce 

- Zavedení a kontrola všech mimořádných doporučení a nařízení MŠMT ČR a MZd ČR v souvislosti 

  s COVID-19 

- Dodržovat zásady osobní hygieny 

- Upevňovat hygienické návyky 

- Dodržovat hygienické zásady účastníků (časté mytí rukou mýdlem a teplou vodou, popř.dezinfekce) 

- Větrat v učebnách 

- Předcházet úrazům 

- Zajistit bezpečnost a ochrany zdraví účastníků  

- Poučit účastníky o bezpečnosti                                           

- Péče o vzhled třídy 

Vychovatelky  jsou proškoleny v předpisech PO a BOZP, dodržují bezpečnostní předpisy v práci.   

Poznámky, návrhy…. 

 

     

 

 

Poznámky, návrhy…… 



6.  Oblast materiálně-technická 

 - Rozšíření vybavenosti učeben novým vybavením, hračkami a moderními pomůckami 

 - Důsledné provádění inventarizace majetku, provádět návrhy na odpisy 

 - Estetizace vnitřních prostor školní družiny  a u šaten    

 - Postupná výměna podlahových krytin ve třídách, na chodbách ŠD 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

7.  Personální rozvoj pedagogických pracovníků  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků dlouhodobě -  DVPP - dle nabídky - akreditované kurzy a 

semináře.  Předávání si informací a poznatků ze školení na poradách ŠD.  

 

Poznámky, návrhy …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ostravě dne 1. 9. 2022              .....................................................                                          

                                 Renáta Pleváková 

                                                                                                       vedoucí vychovatelka ŠD 

 

 

Poznámky, návrhy …. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


