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Plán práce školní družiny na školní rok 2022/2023

1. Cíle školní družiny
1.
2.
3.
4.
5.

Vytvořit prostředí pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty.
Rozvíjet osobnost dítěte přirozenou nenásilnou cestou, citlivým přístupem.
Vést dítě samostatné v práci i myšlení.
Vést děti ke zdravotnímu životnímu stylu a ochraně životního prostředí.
Zajistit dodržování zásad osobní a provozní hygieny v souvislosti s onemocněním
covid-19
6. Přizpůsobit režim dne a plánování potřebám dítěte.
7. Vytvářet u dětí prostřednictvím hry vlastní tvořivost a fantazii.
8. Pokračovat ve vedení hodin zaměřených na tělesnou výchovu
2. Vytvářet podmínky pro práci ŠD
1. Dovybavit herny drobným nábytkem (lavice, police), novými hračkami,
sportovními a výtvarnými potřebami, textilním zbožím (deky, polštáře, sedací
vaky)
3. Celoroční plán práce
Odpočinkové činnosti (od 11:40-12:45)
 odstraňování únavy žáků z vyučování, relaxace
 řešení odpočinku dle individuálních potřeb žáků
 vytváření celkové pohody dětí
 odpočinkové a relaxační aktivity na koberci, prohlížení obrázků, četba knih,
časopisů, vyprávění, rozvoj komunikačních dovedností, poslech
 hudební a hudebně pohybové chvilky
Zájmové činnosti (13:00-14:00)
sportovní:
 kolektivní hry a soutěže, pravidelné sportovní aktivity
 průpravná cvičení, TV chvilky
 zdokonalování sportovní zdatnosti
 upevňování morálních vlastností,
 vštěpování zásad bezpečnosti a hygieny chování při sportovních aktivitách,
vytváření kladných citových vztahů v týmu
přírodovědné:
 rozvoj zájmu o přírodu
 práce s atlasy a encyklopediemi, vyhledávání informací o živé a neživé přírodě
 výchova k ohleduplnému a šetrnému přístupu k přírodě
 ekologická problematika a ochrana životního prostředí
 pozorování přírody a jejich proměn

IČO: 70886083
DIČ: CZ70886083

Základní škola

TEL: 495 279 711
E-MAIL: skola@mandyska.cz
www.mandyska.cz

Mateřská škola

TEL: 495 279 740
E-MAIL: ms.pohadka@mandyska.cz
www.ms-pohadka.cz

Základní
škola
a Mateřskáškola
školaPohádka,
Pohádka, Hradec
Hradec Králové,
1434
Základní
škola
a Mateřská
Králové,Mandysova
Mandysova
1434





třídění a zpracování odpadů (sběrové akce)
nauka o počasí
péče o zeleň a rostliny v budově a areálu školy

estetické:
 probuzení zájmu o četbu, dramatizaci, poslech
 rozšiřování vědomostí a dovedností v oblasti kresby, malby, práce s přírodninami
a netradičními materiály
 montáže a demontáže stavebnic
 využívání poznatků získaných ve škole
 vedení k samostatné a tvořivé práci
 rozvoj řeči a komunikace
 ohleduplné chování, tolerance k odlišnosti
 hygiena, péče o zdraví, bezpečnost práce
 rozvíjení hudební činnosti
Rekreační činnosti (14:00-15:00)
 pohybová aktivita na čerstvém vzduchu k přihlédnutí k počasí a zdravotnímu
stavu
 tělovýchovné a hudební chvilky, míčové hry
 soutěživé a společenské hry, pohybové hry, tematické hry, hry s hračkami
 upevňování dopravních znalostí
Příprava na vyučování (15:00-15:30)
 čtení, kvízy, křížovky, hlavolamy, didaktické hry
 vyhledávání nových informací, práce s atlasem a encyklopedií
Sebeobslužné činnosti (průběžně)
 dodržování zásad osobní hygieny
 seznamovaní se zásadami zdravého životního stylu
 seznamování se zásadami péče o své zdraví a vlastní zevnějšek
 péče o vlastní věci
 seznamování se zásadami první pomoci, prevence proti úrazům, ukázky první
pomoci
 zásady stolování (příprava zdravé svačinky ve cvičné kuchyni)
 úklid pracoviště po ukončení jednotlivých činností
Příležitostné akce:
 besídky, výstavy, filmová a divadelní přestavení, výlety za poznáním
4. Celoroční úkoly
1. Naplňovat úkoly Školního vzdělávacího programu ŠD, v každém dítěti rozvíjet
výjimečnost a úspěšnost v rámci programu I ve mně je lídr.
2. Spolupracovat s rodiči na třídních schůzkách i individuálně.
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3. Podílet se na akcích školy, ke zpestření využívat všechny herny ŠD a možnosti
školy (PC učebnu, tělocvičny, keramickou dílnu, sportovní hřiště, školní zahradu,
cvičnou kuchyň).
4. Dbát při všech činnostech na dodržování hygieny, bezpečnosti a pořádku.
5. Dodržovat zásady správného stolování, hygieny a pitný režim dětí.
6. Udržovat správné kolektivní vztahy mezi dětmi, neubližovat mladším a slabším
spolužákům.
7. Zvyšovat tělesnou zdatnost dětí formou her a soutěží.
8. Rozvíjet u dětí nové poznatky, slovní zásobu a fantazii.
9. Rozvíjet u dětí sportovní, výtvarné, hudební, dramatické schopnosti.
10. Prezentovat činnost ŠD na www.mandyska.cz a v prostorách ZŠ
5. Témata pro roční období
Podzim:
 Seznámení všech žáků ŠD s řádem ŠD, poučení o bezpečnosti a chování
 Poznávání nového prostředí
 Pravidla soužití ve ŠD
 Seznamovací hry, vytváření kamarádských vztahů
 Den české státnosti, sv. Václav
 Houby, výtvarné ztvárnění
 Výtvarné ztvárnění draků
 Oslava Halloweenu – vyřezávání dýní, čtení pohádek
 Svatý Martin – zvyky a tradice
 Příprava výrobků na vánoční výstavu
Zima:
 Tradice a zvyky Vánoc u nás a ve světě
 Vánoční posezení u stromečku
 Ledoví muži, lidové pranostiky
 Zima v přírodě, zimní sporty, sněhuláci
 Soutěž v deskových hrách, křížovky, sudoku
 Pečujeme o své zdraví
Jaro:
 Vítání jara, pozorování změn v přírodě
 Zvířata a jejich mláďata
 Masopust
 Velikonoce – lidové zvyky, pletení pomlázek, malování kraslic
 Březen – měsíc knihy
 Den Země, ochrana přírody
 Čarodějnice
 Výroba přání a dárků ke Dni matek
 Hry na postřeh a logické myšlení
 Den rodiny
Léto:
 Oslava Dne dětí, Dne otců
 Jedeme do lesa
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 Sportovní turnaje
 Bezpečnost, znalostní soutěž, chování chodce a cyklisty v silničním provozu, první
pomoc
Konkrétní témata a činnosti pro daný měsíc plánují paní vychovatelky pro jednotlivá oddělení
školní družiny v měsíčních plánech.

V Hradci Králové
1. 9. 2022
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