
Roční plán činností pro školní družinu 

 (Školní rok 2022 /2023) 

Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Má svá 

specifika, zabezpečuje odpočinek, relaxaci a efektivní využití volného času. Nabízí pestrou 

zájmovou činnost, volnočasové aktivity a celodružinové akce. Využívá prostor ve své 

kmenové třídě, školní zahradu a relaxační koutek. 

Roční plán je všeobecný, otevřený dokument, který lze během školního roku upravovat.  

Cíl: Harmonický rozvoj osobnosti účastníka, osvojování si základních společenských 

hodnot (tolerance, spolupráce ve skupině, rozpoznávání nevhodného chování), získávání 

osobní samostatnosti. Dodržování řádu školní družiny, podpora a prohlubování 

individuálních schopností a dovedností, motivovat k učení, zábavě a hře, rozšiřování slovní 

zásoby. Pravidelně střídat činnosti a odpočinek. Všechny zájmové činnosti přizpůsobovat 

požadavkům dětí. Upevňovat zdraví pobytem venku, podporovat soutěživost. Vést děti k 

lásce, citu ke všem kamarádům, k přírodě a k celé zemi. 

Zájmová činnost tvoří hlavní obsahovou náplň. Má velký význam pro individuální i 

společenský rozvoj dítěte a ovlivňuje všechny složky jeho osobnosti. Základním 

prostředkem je hra, která přináší kladné emoce, využívá prvků zážitkové pedagogiky. V 

rámci školní družiny probíhá organizovaná činnost (tematický plán v jednotlivých 

odděleních) a kroužky. Dále samostatná i skupinová práce, tematicky zaměřená činnost, 

sledování církevních svátků během roku, významných dní, dramatizace pohádek, kreslení, 

malování, dokreslování, společenské hry, soutěže, kvízy, křížovky, ruční práce, stavebnice, 

deskové hry, práce s papírem, textilem, přírodninami, výroba dekoračních předmětů podle 

daného ročního období, příprava dárečků na misijní dny, Vánoce, Velikonoce, Den matek 

apod. 

Odpočinková a rekreační činnost zahrnuje čtení a poslech pohádek, příběhů, 

dětských knih, relaxační cvičení a tanec s hudbou, vytleskávací hry, pohybové a sportovní 

hry, soutěže, turnaje, hry na školní zahradě, zimní sportování, vycházky na blízká hřiště. 

Vzdělávací činnost připravuje děti na vyučování formou didaktických a Kimových her, 

psaní domácích úkolů, sociální dovednosti, opakování zásad slušného chování, osvojování 

si hygienických návyků, dopravní výchova, práce zaměřené na hrubou a jemnou motoriku, 

rozvoj řeči, komunikace, slovní zásoby, trénování paměti, vycházky do okolí s poznáváním. 

 



Tematický plán v jednotlivých odděleních: 

1. oddělení – Pohádkový rok 

2. oddělení – Rok v přírodě 

3. oddělení – Náš společný rok s hrou, aneb kdo si hraje nezlobí. 

4. oddělení – Na vlnách zábavy 

 

Plánované akce a soutěže 

Sportovní, kvízové, výtvarné, divadelní a hudební odpoledne, maškarní karneval, misijní, 

vánoční a velikonoční tvoření (možno pozvat rodiče), puzzliáda, pexesiáda, drakiáda, 

turnaje v kalču, stolním tenise, deskových hrách, piškvorkách, kuličkiáda apod., rej masek, 

besedy na různá témata s pozváním hostů, rodičů, řemeslné dílny atd. 

Akce mimo školu jsou realizovány podle aktuální nabídky muzea, knihovny, doprovodný 

program filmového festivalu a jiné. 

Církevní svátky a významné dny, které je možno tematicky využít k poznávání a činnosti 

dětí: 

16.9. Den církevního školství, sv. Ludmila 

28.9. Sv. Václav, Den české státnosti (státní svátek) 

1.10. Mezinárodní den hudby 

1.11. Připomínka Všech svatých 

2.11. Památka zesnulých 

Adventní doba, Jarmark, Vánoce, Svátek Tří králů 

14.2. Svátek sv. Valentýna 

21.3. Mezinárodní den loutkového divadla 

28.3. Den učitelů 

22.4. Mezinárodní den Země 

Postní doba a Velikonoce 



Květen – Den matek 

Červen - Mezinárodní den dětí, Den otců 

5.6. Světový den životního prostředí 

 

 

 


