Celoroční plán práce
Školní družina
ZŠ Bechyně, Školní 293

Školní rok 2022 / 2023

I.

Úvod

Školní družina navazuje na výchovně – vzdělávací činnost ZŠ. Jsou výchovná zařízení,
která rozvíjejí zájmy dětí a vhodným způsobem naplňují mimoškolní čas dětí. Ve
výchovných činnostech ŠD dodržují zásady práce a odpočinku, vedou žáky k samoobsluze,
učí je připravovat se na vyučování, rozvíjejí jejich kulturní potřeby. ŠD tvoří mezistupeň
mezi výukou ve škole a výchovou v rodině.

II.

Hlavní úkoly

ŠD věnuje velkou pozornost zájmové činnosti tělovýchovné, přírodovědné, estetické,
pracovně – technické, společensko – vědní, samoobslužným návykům, relaxačním a
odpočinkovým činnostem.

III.

Rozdělení jednotlivých úkolů do období:

ZÁŘÍ, ŘÍJEN, LISTOPAD, PROSINEC
1.

Rozdělení dětí do oddělení, organizace a režim ŠD

2.

Pozorování přírody

3.

Péče o květinovou výzdobu ŠD

4.

Upevňování návyků péče o pořádek a čistotu prostředí

5.

Zapojení do projektových dnů organizovaných ZŠ (po celý školní rok)

6.

Poznáváme město, ve kterém žijeme – naučné vycházky

7.

Vánoční dílničky – ve spolupráci se ZŠ

Vánoce v ŠD – zdobení stromečku, prskání prskavek, zpěv koled, tradiční
lidové zvyky, vánoční příběhy, nadílka
8.

9.

Zimní výzdoba ŠD a ZŠ

10.

Návštěva výstavy dle plánu Městského muzea

11.

Celoroční hra – III. oddělení

LEDEN, ÚNOR, BŘEZEN
1.

Sáňkování, bobování – otužování pohybem na čerstvém vzduchu

2.

Příprava jarní výzdoby ZŠ a ŠD

3.

Návštěva Hasičského muzea v Bechyni

4.

Beseda k Měsíci knihy – spolupráce s MěK (veselé soutěžení)

5.

Soutěž v Pexesu – podle oddělení

DUBEN, KVĚTEN, ČERVEN
Kvízy a soutěže s dopravní tématikou, základní pravidla silničního provozu,
chování v dopravních prostředcích
1.

2.

Návštěva Městské knihovny Bechyně (literární soutěž)

3.

Spolupráce se školní keramickou dílnou

4.

Návštěva klaunského divadelního představení

5.

Velikonoční vyrábění ve školní družině (užití různých materiálů, spolupráce s

rodiči)
6. Den dětí v ŠD – zábavné hry a soutěže o ceny
7. Návštěvy výstavy květin v místním zahradnictví
8. Spaní ve školní družině – společná akce všech oddělení ŠD
9. Den mazlíčků – zvířátka v ŠD

I.

Rekreační a odpočinková činnost

Základní myšlenkou rekreační činnosti je umožnit dětem odpočinek a prožívání pohody
v aktivní hravé činnosti (TV, volné hry, rekreační odpoledne, stolní a společenské hry).
Odpočinkovou činnost lze charakterizovat jako klidnou, pohybově i duševně nenáročnou
činnost (odpočinek na koberci, poslech hudby, četba dětských knih a časopisů, vyprávění,
rozhovory s dětmi).

II.

Příprava na vyučování

Námětové okruhy:
Prohlubování poznatků získaných ve škole a jejich ověřování v konkrétních
situacích
-

-

Upevňování dovedností a vědomostí formou didaktických her, soutěží a kvízů

-

Pěstování zájmu o sebevzdělání (encyklopedie, časopisy)

-

Péče o učebnice, sešity, školní pomůcky, školní batoh

-

Vypracování domácích úkolů se souhlasem rodičů

-

Sebekontrola – vyhledávání chyb a jejich oprava

Věnování většího zájmu dětem z méně podnětného prostředí a žákům
integrovaným
-

-

Spolupráce s třídními učiteli

I.

Specifické úkoly ŠD

-

Rozvíjení dobré spolupráce s rodiči

-

Spolupráce s MŠ, Městskou knihovnou a Městským muzeem Bechyně

-

Účast na kurzech

I.

Zabezpečení provozu ŠD

Provoz ŠD – ráno 6.00 hod. – 7:45 hod., odpoledne 11:30 hod. – 16:30 hod.
Ranní provoz je zajištěn jedním oddělením v centrální třídě, odpolední provoz
zahajuje ŠD ve všech odděleních a od 14:30 hod. se oddělení slučují do centrální třídy.
ŠD zajišťuje dozor o pauze mezi vyučováním.
a)

b)

Kádrové zabezpečení
I.

oddělení

Dana Lengerová – hlavní vychovatelka

II.

oddělení

Bc. Martina Malová

III.

oddělení

Bc. Marta Widlová

c)

Zdravotní a hygienická opatření

ŠD se řídí dle pokynů vydaných MŠMT vzhledem ke Covid-19 (manuál Provoz škol a školských
zařízení ve školním roce 2021/2022)

I.

Dílčí úkoly vychovatelek

1.

Průběžné sledování osnov a metodických příruček

- všechny

2.

Zajištění materiálů a pomůcek

- D. Lengerová

3.

Lékárnička

4.

Výzdoba oddělení

5.

Účast na pedagogických a provozních poradách

- D. Lengerová

6.

Výlety

- všechny

7.

Inventář a pořádek ve školní družině

- všechny

8.

Výzdoba prostor ŠD a ZŠ

- všechny

I.

Kroužky pro děti prvního stupně

- M. Malová
- všechny

V kroužcích děti specifičtěji rozvíjejí své zájmy pod vedením vychovatelek.
Tanečky (čtvrtek ):
Dívčí klub ( úterý ) :
Požární sport (úterý):
Vaření pro 1.stupeň (středa)

M. Malová
D. Lengerová
M. Widlová
D. Lengerová

Výsledky práce jednotlivých kroužků budou prezentovány na výstavkách a
na společných akcích ZŠ.

II.

Materiální zabezpečení

Materiální zabezpečení ZŠ je zajištěno z rozpočtu školy (dle finančních možností).
Pracovní aktivitou přispějí všechny vychovatelky k pěknému vzhledu jednotlivých
pracoven a ostatních prostor ZŠ.

III.

Přílohy: tabulkové měsíční plány

V Bechyni 1.9.2022

Podpisy vychovatelek:

…………………………..
…………………………..

…………………………….
ředitel školy

……………………………
vedoucí vychovatelka

