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Vychovatelky: Hana Judasová - I. odd. 

                           Ilona Havránková - II. odd. 

                      

 

 

 



REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

11,40 – 12,15  ⇨ převzetí žáků od třídních učitelek ve školní jídelně 

                                oběd a společný odchod z jídelny  

12,15 – 13,00  ⇨ odpočinková činnost 

                                - komunitní kruh, společná četba, klidové hry, poslech pohádek a příběhů na                  

                                   kazetách, CD 

13,00 – 14,40  ⇨ hlavní náplň činnosti 

                                - činnosti dle RVP ŠD 

                                - výtvarné a pracovní činnosti 

                                - pobyt venku, vycházky (dle počasí) 

                                - volné hry dětí 

                                - individuální činnosti dětí 

                                - příprava na vyučování  

                                - estetická výchova 

                                - pracovně-technické činnosti – stavebnice, práce venku na zahradě nebo na  

                                   školním dvorku, sběr drobného materiálu na výrobky, úklid  

                                   místnosti – hraček, her, oprava, vystřihovánky, třídění hraček a časopisů 

                                - všeobecně prospěšná činnost – úklid v okolí školy, na školním dvoře, před  

                                   školou, úklid tříd, zalévání květin, zahrady                       

14,40 – 15,00  ⇨ dílčí úklid místnosti – hračky, hry, školní dvůr 

                                hygiena, převlečení, ochod domů       

15,00 – 16,30  ⇨ drobné hry, sportovní činnosti, pobyt venku 

                                individuální hry dětí  

 

PROVOZ A ORGANIZACE ŠD 

o I. odd. SOVIČKY: vychovatelka Hana Judasová  

o II. odd. OPIČKY: vychovatelka Ilona Havránková   

o Školní družina je pro přihlášené děti otevřena v době od 11,40 – 16,30 hod. 

o Během týdne se konají zájmové kroužky, do kterých děti docházejí během provozu šd 

o Pro činnost ŠD je vymezena – I.tř, III.tř,tělocvična, školní dvůr a zahrada, školní jídelna a počítačová učebna 

o Informace o činnosti školní družiny a jejím provozu podá vychovatelka školní družiny nebo ředitelka školy po 

telefonické domluvě  

 

Prázdniny 2020/2021 

Státní svátek  28. 9. 2020 

Státní svátek 28. 10. 2020 

Podzimní prázdniny 29. 10. a 30. 10. 2020 

Státní svátek 17. 11. 2020 

Vánoční prázdniny 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 

Pololetní prázdniny 29. 1. 2021 

Jarní prázdniny 22. 2. – 28 .2. 2021 

Velikonoční prázdniny + Státní svátky 1. 4. a 5. 4. 2021 

Letní prázdniny 1. 7. – 31. 8. 2021 



MĚSÍČNÍ PLÁNY  

ZÁŘÍ 

Hlavní tematický okruh: „My a naše družina“  

 Zahájení školního roku – přivítáme se v novém školním roce 

 Naše škola není bludiště – seznámíme se s prostory školy 

 Organizace a režim ŠD – Co je školní družina? 

                                          - název našeho oddělení  

                                          - co vše stihneme za celý den, naše povinnosti a zábava  

                                          - pravidla našeho oddělení  

 Kamarádi kolem nás – navázání přátelských vztahů, pravidla společného soužití  

                                      - seznamovací hry 

 Cesta do školy – povídáme si o cestě do školy a domů 

                           - základy bezpečnosti, dopravní výchova  

                           - vycházky po okolí, poznávání naší obce 

 Sebeobsluha – hygiena, stolování 

 Společná akce obou oddělení – Seznámení se 

 

Vycházky- po okolí 

Odpočinková činnost- komunitní kruh, čtení, klidové hry, omalovánky 

Tělesná činnost- pohybové a míčové hry, individuální sportovní činnosti dětí dle jejich zájmu, pobyt  

                               na školním hřišti a zahradě, návštěva tělocvičny  

Estetická činnost- kouzlení s podzimní přírodou, poznáváme se, výzdoba oddělení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘÍJEN 

Hlavní tematický okruh: „Pan podzim vypráví a maluje“ 

 (28. 10. státní svátek; 29. - 30. 10. podzimní prázniny)  

 Příroda kolem nás – jak se mění, co se v ní děje 

 Přírodovědné procházky – sběr listí a plodů 

                                              - upevňování si pravidel v přírodě (EKO), vztah k přírodě  

 Chráníme se před nachlazením  

 Týden BAREV 

 Společná akce obou oddělení – vycházka k rybníku Šejba - pozorování podzimní přírody 

 

Vycházky- po okolí  

Odpočinková činnost- poslech CD-lidové písničky a pohádky, čtení, komunitní kruh, klidové hry,  

                                        omalovánky, relaxace 

Tělesná činnost- pohybové a míčové hry, individuální sportovní činnosti dětí dle jejich zájmu, pobyt  

                               na školním hřišti a zahradě, návštěva tělocvičny 

Estetická činnost- výrobky z přírodnin, barvy podzimu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTOPAD 

Hlavní tematický okruh: „V listopadu někdy sněží a někdy jen tak listí leží“ 

 Jak se příroda chystá na dlouhý zimní spánek – vycházky, jaké máme počasí v listopadu  

 Podzimní krajina – změny listnatých stromů-výroba podzimního stromu, výroba s podzimní tematikou  

 Naše zázračné tělo – zajímavosti o lidském těle 

 Kouzelný vesmír  

 Společná akce obou oddělení - podzimní soutěžení – kvízy, hádanky, úkoly  

 

Vycházky- po okolí 

Odpočinková činnost- komunitní kruh, klidové hry, čtení pohádky, poslech CD, relaxace, omalovánky 

Tělesná činnost- pohybové a míčové hry, individuální sportovní činnosti dětí dle jejich zájmu, 

                              návštěva tělocvičny 

Estetická činnost- výtvarné a pracovní techniky k tématu podzim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSINEC 

Hlavní tematický okruh: „Nastal čas vánoční“  

23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Vánoční prázdniny  

 

 Za dveřmi je Mikuláš  

 Adventní čas – vyprávíme si o vánočních zvycích a tradicích  

                         - adventní kalendář 

                         - čteme si knížku o vánočních příbězích 

 Vyprávíme si, jak slavíme Vánoce v rodině 

 Děláme radost druhým 

 Co je to etiketa? 

 Z pohádky do pohádky – promítání pohádek, oblíbené pohádky, oblíbené pohádkové  

                                             postavy, výtvarné zobrazení pohádkové postavy, dle zájmu dětí  

                                             nácvik divadelního představení, loutkové divadlo 

 Společná akce obou oddělení – promítání pohádky s vánoční tematikou  

 

Vycházky- do zimní krajiny 

Odpočinková činnost- komunitní kruh, čtení, poslech koled – zpěv, doprovod na hudební nástroje,  

                                        poslech pohádek, kino v družince, klidové hry, omalovánky 

Tělesná činnost- míčové a pohybové hry v tělocvičně, zimní radovánky 

Estetická činnost- výtvarné a pracovní činnosti s tématem advent   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEDEN 

Hlavní tematický okruh: „Paní zima kraluje“ 

 (29. 1. pololetní prázdniny)  

 Zimní radovánky – hrátky ve sněhu (bobování, stavění sněhuláků, koulování) 

 Zimní sporty – bezpečnost při hrách a zimních sportech 

 Jak se správně oblékat 

 Vitamíny v ovoci a zelenině (připravujeme si ovocné a zeleninové saláty) 

 Tři králové  

 Společná akce obou oddělení - Hrajeme si se zimou – hry bez hranic 

Vycházky- po okolí 

Odpočinková činnost- komunitní kruh, klidové hry, poslech pohádek, čtení, omalovánky 

Tělesná činnost- sezónní činnosti, pohybové a míčové hry, návštěva tělocvičny 

Estetická činnost- výtvarná a pracovní činnost se zimní tématikou   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÚNOR 

Hlavní tematický okruh: „Únor bílý pole sílí“  

22. 2. – 26. 2. – Jarní prázdniny  

 Co je to masopust? 

 Karneval  

 Mandalový týden – tvoření mandal, co to je, vznik mandal 

 Myslíme na zvířítka v zimě – krmení zvěře 

 Společná akce obou oddělení – vycházka k rybníku Šejba - pozorování zimní přírody 

 

Vycházky- po okolí 

Odpočinková činnost- komunitní kruh, klidové hry, poslech pohádek a lidových písniček, čtení,  

                                        práce s knihou, omalovánky 

Tělesná činnost- pohybové a míčové hry 

Estetická činnost- výroba masek, zhlédnutí dokumentů o zvycích a tradicích masopustu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BŘEZEN 

Hlavní tematický okruh: „Březen do přírody vlezem“ 

 Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci 

 Jaké známe kvítí? – poznávání květin 

 Zvířecí mláďátka  

 Březen → měsíc knih – kniha je náš kamarád 

                                       - oblíbená kniha- vyprávění si o nich (naslouchání, respektování) 

                                       - četba a poslech vybrané knihy  

                                       - seznámení se s autory dětské literatury  

 Družinková výtvarná výstava – práce dětí, různé techniky  

 Společná akce obou oddělení – výstava a prohlídka knih obou oddělení, společný komunitní kruh 

 Společná akce obou oddělení – vycházka k rybníku Šejba - pozorování jarní přírody 

 

Vycházky- po okolí 

Odpočinková činnost- komunitní kruh, klidové hry, čtení, poslech písniček, omalovánky 

Tělesná činnost- pohybové a míčové hry, individuální sportovní činnosti dětí dle jejich zájmu, pobyt  

                               na školním hřišti a zahradě, návštěva tělocvičny 

Estetická činnost- různé výtvarné a pracovní techniky různorodého materiálu dle tématu a výběru  

                                dětí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUBEN 

Hlavní tematický okruh: „Naše příroda na jaře“ 

 (1. 4. – 5. 4. Velikonoční prázniny)  

 Pěstujeme a sadíme – pozorování zasazených semínek (jejich klíčení a růst) 

 Rodina 

 Svátky jara – Velikonoce – vyprávíme si o zvycích a tradicích 

                                             - velikonoční výzdoba 

                                             - výrobky s velikonočními náměty  

                                             - velikonoční přání 

 Společná akce obou oddělení - EKO týden – Co je to ekologie? 

                                                     - Třádění odpadu. Jak a proč třídíme odpad?  

                                                     - Naše planeta  

                         

 

Vycházky- po okolí  

Odpočinková činnost- komunitní kruh, klidové hry, čtení, omalovánky 

Tělesná činnost- pohybové a míčové hry, individuální sportovní činnosti dětí dle jejich zájmu, pobyt  

                               na školním hřišti a zahradě, návštěva tělocvičny 

Estetická činnost- výtvarné a pracovní činnosti dle daného tématu, Velikonoční tvoření  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KVĚTEN 

Hlavní tematický okruh: „Jsme veselé děti“ 

 V máji hřímoty nedělají trampoty – poznáváme květiny a bylinkový záhonek 

 Maminky mají svátek – NE 12.5. 

                                        - uděláme jim radost dárečkem 

                                        - povídáme si o našich maminkách, jaké jsou, a co doma všechno dělají  

 Domácí mazlíčci – chov, péče o ně, kdo jaké zvířátko má?  

 Společná akce obou oddělení - Sportujeme a hýbeme se – Jarní hry bez hranic  

 Cesta do pravěku – co v něm žilo, jak vypadala zvířata a zem, lidé 

 

Vycházky- po okolí  

Odpočinková činnost- komunitní kruh, klidové hry, čtení a poslech, omalovánky 

Tělesná činnost- pohybové a míčové hry, individuální sportovní činnosti dětí dle jejich zájmu, pobyt  

                               na školním hřišti a zahradě, návštěva tělocvičny 

Estetická činnost- výtvarné a pracovní činnosti dle daného tématu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČERVEN 

Hlavní tematický okruh: „Už se těšíme na prázdniny“ 

 Povídáme si o letních sportech a radovánkách  

 Nebezpečí a nástrahy kolem nás – poučení dětí o bezpečnosti  

 Den dětí  

 Den otců – NE 21.6. 

 Pojedeme na prázdniny – kam pojedeme, na co se těšíme,… 

 Loučíme se s družinkou   

 KAM NA PRÁZDNINY? – Evropa a její země  

 Společná akce obou oddělení - Cesta za pokladem 

 

Vycházky- vycházky po okolí 

Odpočinková činnost- čtení, poslech hudby, kino v šd, komunitní kruh, klidové hry  

Tělesná činnost- pohybové a míčové hry, individuální sportovní činnosti dětí dle jejich zájmu, pobyt  

                               na školním hřišti a zahradě, návštěva tělocvičny 

Estetická činnost- zajímavé výtvarné a pracovní techniky k tématu prázdniny, léto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PŘÍLEŽITOSTNÉ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY ZÁŘÍ 2020 – ČERVEN 2021 

Podzim 

 Pojďme se seznámit 

 Křížovky, hlavolamy, kvízy 

 Bezpečnost 

 Kouzlení s podzimní přírodou 

 Týden BAREV 

 Naše zázračné tělo  

Zima 

 Za dveřmi je Mikuláš  

 Vánoce, Vánoce přicházejí 

 Z pohádky do pohádky 

 Zimní radovánky 

 Radost zvířátkům 

 Zimní hry bez hranic 

 Kde se berou vitamíny?  

 Karneval 

Jaro 

 Kniha je náš kamarád 

 Svátky jara – Velikonoce  

 Jarní hry bez hranic 

 EKO týden 

 Dopravní výchova  

 Družinková výtvarná výstava 

 Cesta do pravěku 

 Domácí mazlíčci 

Léto 

 Den dětí – cesta za pokladem 

 Pískové hrátky 

 Jedeme na prázdniny  

 KAM NA PRÁZDNINY? 

 

Celoročně 

 Chování v družině (razítka do deníčků) 

 Umíme se chovat, jednat a spolupracovat 

 Umím třídit odpad 

 Dopravní výchova 

 Znám svou obec 

 Vycházky v každém ročním období k rybníku Šejba 

 Naše zahrada – pozorování zahrady během ročních období  


