
Plán práce školní družiny na školní rok 2014/2015 
 

 
Hlavní cíle: 

- snažit se o smysluplné využití volného času dětí při zachování  

   individuálního přístupu  

- vhodnými formami rozvíjet individuální zájmy dětí 

- dbát na zásady slušného společenského chování mezi dětmi, dětmi a  

  dospělými ve škole i v obci 

- dbát na rozvíjení znalostí o zásadách společenského chování při stolování 

- dbát na dodržování bezpečnostních a hygienických zásad ve škole, ŠJ, 

   při všech aktivitách 

 

 

Náplň činnosti: 
 

činnosti odpočinkové 

 

- vycházky, stolní hry, tématické, didaktické hry, četba, vyprávění 

- televizní pořady určené dětem 

 

činnosti zájmové 

 

Tv : kolektivní sportovní hry 

        zdokonalování pohybových dovedností - návaznost na osnovy ZŠ 

        netradiční pohybové aktivity 

        výroba netradičního sportovního náčiní 

        zábavné sportovní hry a soutěže 

  

Vv : individuální rozvíjení výtvarných schopností 

        pozorování přírodnin i lidských výtvorů 

        nové výtvarné techniky a nápady 

        výstavky z díla ilustrátorů pro děti 

        výzdoba školy a tříd, podíl na prezentaci školy na veřejnosti / vystavování 

               dětských prací ve výloze obchodu/ 

 

Pč : využívání všech dostupných materiálů 

       práce s těstem, přírodními materiály, jejich kombinování 

       seznamování s tradičními řemesly a postupy při výrobě zvykoslovných  

       předmětů, užité umění 

       výstavky dětských prací v předvánoční a předvelikonoční době 

       výroba dárků a blahopřání - Vánoce, Velikonoce, Den matek 

 

 



Př : pozorování živé a neživé přírody v místě sídla školy a okolí,  

      její proměny během roku 

      výroba herbářů a sbírek přírodnin 

      výstavky přírodnin včetně popisek 

         

Hv : poslech ukázek hudební produkce určené dětem 

        zpěv písní doprovázené hrou na hudební nástroje 

        taneční hry 

 

Dv : ztvárnit postavy podle knihy „Děti hrají divadlo“  

        příprava kostýmů 

        četba dramatických her 

 

Ve všech oblastech zájmové činnosti využívání televizních pořadů pro děti - 

naučných i zábavných. 
 

 

příprava na vyučování 

  

- individuální  pomoc při vypracování domácích úkolů a opravě sešitů 

- umožnění práce na PC - výukové programy 

 

jiné činnosti 

 
- podíl na přípravě a organizaci akcí školy na základě požadavků ředitelství 

školy a zkušeností z minulých let 

 

 

Finanční úhrada činnosti ŠD: 
 

Platba rodičů se řídí pokynem ředitele školy /  viz  " Informace pro rodiče" - 

školní rok 2014/2015 /. 

 

Organizace činnosti ŠD: 
 

Pracovat bude 1 oddělení: 1. - 5. ročník.     Provozní doba – 11:30 – 15:30 hod. 

 

 

V Citonicích 1. 9. 2014  

 

 

 

                  __________________                    _________________ 

Zpracovala: Mgr. Hana Ištvánková      Schválil: Mgr. Jindřich Bulín 

                     vychovatelka ŠD                       ředitel organizace 


