Celoroční plán činnosti školní družiny
Školní rok 2021/2022
Do školní družiny jsou přijímány děti od 1. - 5. třídy, celková kapacita je 72 dětí. Družina
je rozdělena na tři oddělení. I. oddělení je umístěno v budově školní družiny (pavilonu),
II. a III. oddělení se nachází v prostorách hlavní budovy základní škol Ranní družina probíhá
v budově 1. stupně.
I.
II.
III.
-

oddělení: Mgr. Barbora Kopřivová – počet dětí 25
oddělení: Mgr. Eva Juříková – počet dětí 22
oddělení: Ing. Jana Kiliánová – počet dětí 25
ranní družina: Mgr. Eva Juříková

Celoroční plán činnosti:
Hlavní úkoly:
- Rozvíjet dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím
aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavit žádoucími vědomostmi, dovednostmi,
ale také postoji.
- Systematická a efektivní spolupráce vychovatelek mezi jednotlivými odděleními
a dále s ostatními pedagogickými pracovníky, vedením školy, rodiči a se školními
družinami spádových škol.
- Vymezit dostatečný prostor k pobytu na čerstvém vzduchu pro zdravý tělesný
i duševní rozvoj dítěte.
- Zařazení projektových odpolední ŠD
- Realizovat program HOP - „Hodina pohybu navíc“
- Zapojení odborníka z praxe

Úkoly pro měsíc:
Září:
-

zahájení školního roku
obeznámení s organizací a řádem školní družiny
seznámení s prostorami školních budov
upevňování hygienických návyků, udržování pořádku, dodržování pravidel stolování
seznamovací soutěže
výtvarná činnost

Říjen
-

pohybové a sportovní aktivity na školním hřišti
výtvarné činnosti
přírodovědná vycházka, ochrana životního prostředí
Halloween

Listopad
- návštěva obecní knihovny
- výtvarné činnosti
- příprava na advent
- pozorování přírody a jejích proměn
- beseda s koordinátorem sociálně patologických jevů
Prosinec
- zpěv písní a poslech koled
- sv. Mikuláš
- výroba vánočních dárků a přání
- vánoční besídka
Leden
-

zimní pohybové aktivity
výtvarné činnosti, estetické a pracovní zájmové činnosti
výroba dekorace na dětský maškarní karneval
stolní a společenské hry

Únor
-

vědomostní soutěže
úklid hraček a pomůcek školní družiny
zimní pohybové aktivity
maškarní rej

Březen
- zdravověda
- dramatická činnost
- vycházky po okolí
- návštěva knihovny
Duben
-

dopravní výchova, soutěže
Den Země
Velikonoce, výtvarná činnost, říkanky
četba dětských knih

Květen
- pohybové a sportovní činnosti na školním hřišti
- poznávání přírody
- dramatická výchova
- Den matek, výroba přáníček
- Výlet ŠD
Červen
- hry a zájmové činnosti
- pohybové a sportovní aktivity na školním hřišti
- zhodnocení celoroční práce
- ukončení školního roku

Červenec
- příměstský tábor
Změny mohou nastat, dle pokynů MŠMT v souvislosti s vývojem epidemiologické situace
v ČR.
Zpracovala:

Mgr. Eva Juříková
vedoucí vychovatelka

