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ROČNÍ PLÁN:   

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

  

1. CÍL: - harmonický rozvoj osobnosti účastníka, jeho učení a poznání - osvojování základních 
společenských hodnot (tolerance, spolupráce ve skupině, rozpoznávání nevhodného chování) 
- získávání osobní samostatnosti - vychovávat k smysluplnému využívání volného času - 
vybavovat účastníky dostatečnou zásobou různých námětů pro volný čas - zabezpečení 
odpočinku, relaxace a zájmové činnosti. 

  

2. VÝCHOVNÉ CÍLE: - dodržování řádu školní družiny - poskytování dostatku času na 
potřebný odpočinek po vyučování - předávání nových poznatků - podpora a prohlubování 
individuálních schopností a dovedností – intelektové, osobnostní, pohybové atd. - motivovat k 
organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry - podněcovat k rozšiřování slovní 
zásoby, rozvíjet vyjadřovací schopnosti - zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním 
způsobem - motivovat k námětově bohaté a pestré činnosti - osvojit pravidla vhodné 
komunikace mezi účastníky a při skupinových činnostech - vytvářet nové pracovní návyky - 
zaměření na odpovědnost za kvalitu vlastní práce. 

  

3. PROSTŘEDKY:  

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a 
výchovou v rodině. Není rozhodně pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která 
ji odlišuje od vyučování. Školní družina zabezpečuje pro žáky (účastníky) mladšího školního 
věku odpočinek, rekreaci, relaxaci a efektivní využití volného času. Nabízí pestrou zájmovou 
činnost (pracovní, hudební, výtvarnou, sportovní), spontánní volnočasové aktivity a 
celodružinové akce. Školní družina využívá školní hřiště, školní zahradu, tělocvičnu, cvičnou 
kuchyňku i audiovizuální pomůcky. Vychovatelé spolupracují s třídními učiteli a zákonnými 
zástupci.  

 

4. KONCEPCE: 

Téma školního roku: ,,Poznáváme Evropu“  



 

Metody a formy práce: samostatná i skupinová práce, hra, soutěže, prezentace výsledků, 
komunitní kruh, řízená diskuse, literární a výtvarná tvorba, dramatizace textu, pohybové a 
tělovýchovné aktivity, přírodovědné a vlastivědné činnosti, práce s encyklopediemi, atlasy 
ajiné.  

 

 

 

Pomůcky: čtvrtky, balicí papíry, barevné papíry, vodové barvy, temperové barvy, tuš, inkoust, 
lepidlo, klovatina, textil, vlna, modelovací hmoty, přírodniny, provázek, drátky, korálky, jiné 
netradiční výtvarné materiály, míče, švihadla, dlouhá lana, obruče apod. Orffovy nástroje, 
knihy, encyklopedie apod.  

  

5. ORGANIZACE ŠD: 

I. až VII. oddělení  

  

6. PROVOZ ŠD: 

Ráno: 6:30 – 7:30 (při děleném vyučování do 8:45) 

Odpoledne: 11:40 – 18:00  

  

7. MĚSÍČNÍ PLÁNY:  

Zaměření na všestranný rozvoj účastníka v různých oblastech, zpracován a uspořádán do 
měsíčních bloků pod celkovým názvem: ,,Poznáváme Evropu”. 

 

Tematický plán a jednotlivé činnosti z něho plynoucí by měly vést účastníky k poznání různých 
kultur, zvyků a tradic hravou a zábavnou formou. 

 

ZÁŘÍ: 

Hlavní tematický okruh: Česká republika 

Základní obsah činností: 

• Zásady bezpečného chování (BOZP), stanovení pravidel chování v ŠD 

• Jsme kamarádi (vzájemný respekt) 

• Poznávací a sebepoznávací hry (kamarádské soutěže, poznáváme se navzájem) 

• Seznámení s celoročním tématem: Poznáváme Evropu 



• Výzdoba školní chodby a třídy 

• Sportovní aktivity v přírodě (školní terasa, školní hřiště) 
• Významné dny: 7. září - Den otevřených památek ČR, 21. září - Den míru, 28. září - 

sv. Václav    

 

 

 

ŘÍJEN: 

Hlavní tematický okruh: Slovensko 

Základní obsah činností: 

• Povídání o podzimu a jeho ztvárnění 
• Čas sklizně 
• Naše příroda a kamarádi zvířata 
• Pohybové a společenské hry 
• Výtvarná soutěž: Nejhezčí papírový drak   
• Slovensko 
• Významné dny: 4. října - Den zvířat, 20. října - Den stromů, 28. října - Den vzniku 

samostatného Československého státu     

• Podzimní prázdniny (29. - 30. 10.) 

 

LISTOPAD: 

Hlavní tematické okruh: Německo 

Základní obsah činností: 

• Brambora a dýně hurá na ně! 
• Kolektivní hry 

• Dívej se kolem sebe, umění tolerance a pomoci 

• Tělocvičny - cvičení, pohybové hry 
• Celodružinová akce: Den statečného ježka nýbrž stezka odvahy 

• Významné dny: 2. listopadu – Památka zesnulých, 13. listopadu – Den nevidomých, 
16. listopadu – Den tolerance, 17. listopadu - Den boje za svobodu a demokracii - státní 
svátek 

 
 

PROSINEC: 

Hlavní tematický okruh: Rakousko 

Základní obsah činností: 

• Výtvarné a tvořivé soutěže 



• Zvyky a tradice 
• Advent 
• Výzdoba chodby 
• Vánoční besídky 
• Celodružinová akce: Čertovská diskotéka 
• Vánoční prázdniny (23. - 3. 1.) 

 

 

LEDEN: 

Hlavní tematický okruh: Města EU 

Základní obsah činností: 

• Zážitky z vánočních prázdnin 
• Zimní sporty - výzbroj a výstroj 

• Jak se žije jinde 
• Tři králové 

• N/nový rok 2020 
• Vystřihování vloček 

• Výzdoba chodby 
• Cvičení pro zdraví, posilování tělesné zdatnosti cvičením 

• Města EU 

• Jednodenní pololetní prázdniny (31. 1.) 

 

 

ÚNOR: 

Hlavní tematický okruh: Polsko 

Základní obsah činností: 

• Svátek sv. Valentýny, přáníčka 

• Masopust – jeho význam 
• Výroba masek 
• Zlepšování tělesné kondice, jemná a hrubá motorika 

• Naše tělo - otužování, zdravý životní styl, hygiena – Pozor bacily útočí! 
• Bystré hlavičky - hádání, hlavy lámání, turnaje, kvízy, jazykolamy 

• Polsko 
• Jarní prázdniny (22. - 1. 3.) 

 

BŘEZEN: 

Hlavní tematický okruh: Velká Británie 



Základní obsah činností: 

• Březen měsíc knihy 
• Kniha a její podoby (návštěva knihovny) 
• Výrobky k MDŽ (8. 3.) 
• Výroba dárečků pro budoucí prvňáky 

• Jan Ámos Komenský (Den učitelů 28. 3.) 
• Výzdoba chodby 

 

 

• Mláďata a domácí zvířata 
• Pozitivní vztah k přírodě 
• Jaro a zahradní práce 

• Velká Británie 
• Významné dny: 1. března - Den mateřského jazyka, 21. Března - Den poezie, 22. 

Března - Den vody, 28. Března - Den učitelů 

 

DUBEN: 

Hlavní tematický okruh: Holandsko 

Základní obsah činností: 

• Bezpečně na silnici (Dopravní desatero, dopravní prostředky, důležitá telefonní 
čísla....) 

• Zvyky a tradice Velikonoc 
• Aprílové počasí, deštníky 
• Den Země (22. 4.) 
• Zachraňujeme Zemi, stop plastům! 
• Kolo jako dopravní prostředek 
• Zvyšování fyzické zdatnosti – hry na školním hřišti a terase 
• Čarodějnice 

• Holandsko 
• Velikonoční prázdniny (9. - 10. 4.) 

 

KVĚTEN:  

Hlavní tematický okruh: Francie 

Základní obsah činností: 

• Naše/Moje rodina (rozvíjení citové stránky osobnosti a posilování citových vazeb) 

• Malá kouzla pro zdraví - zajímáme se o prevenci, přecházíme úrazům, základy první 
pomoci, zdraví životní styl 

• Rozkvetlé zahrady a louky (luční kvítí, bylinky.....) 



• Výzdoba chodby 
• Den matek 
• Dárky ke Dni matek 
• Sportujeme v přírodě 
• Významné dny: 1. května - Svátek práce, 8. května - Den osvobození, 8. května - Den 
červeného kříže, 14. května - Den matek 

• Francie 

 

 

 

ČERVEN:  

Hlavní tematický okruh: Itálie 

Základní obsah činností: 

• Těšíme se na prázdniny 

• Oblíbené činnosti a hry 
• Úklid stavebnic a her 

• Vyhodnocení celoročního plánu - Poznáváme Evropu 

• Závěrečné rozloučení se školním rokem 
• Poučení o BOZP před prázdninami 

• Hurá prázdniny! 
• Významné dny: 1. června - Den dětí, 14. Června - Den dárců krve, 20. Června - Den 

Evropské hudby 

 

 

 

 


