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Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, Podkrušnohorská 1589, 

okres Most 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

  PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019 

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak  ZŠMŠ  1/2018/S- 37            1.1.5.                  A10  

Vypracovala: Drahuše Kolevová, vedoucí vychovatelka 

Schválila: Mgr. Hana Kašková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 30. 8. 2018 

Plán nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2018  

Plán nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2018 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást 

tohoto předpisu. 

 

školní rok 2018/2019 
Motto: 

„100 letá REPUBLIKA - "Ten dělá to a ten zas tohle…" 

 
Školní družinu tvoří šest oddělení, které navštěvuje celkem 180 dětí, k rozlišení jednotlivých 
oddělení jsou využity barvy: 
 

1. Žlutá družina - vedoucí vychovatelka Kolevová Drahuše 
2. Červená družina - vychovatelka Jirmusová Ivana 
3. Modrá družina – vychovatelka Bc. Šimáňová Anna 
4. Oranžová družina – vychovatelka Švarcová Kateřina 
5. Zelena družina – vychovatelka Tomanová Lenka  
6.   Fialová družina – vychovatelka Waldhauserová Daniela  

 
 



 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, 

Podkrušnohorská 1589, okres Most  

se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov 

 

 
 

 

ROČNÍ PLÁN 

Strana2 z 2 

 

 

Roční plán školní družiny 

   měsíc řemeslo výstupy z ŠVP 

   ZÁŘÍ UČITEL - ŠKOLSTVÍ seznamuje se s prostředím školy 

  
 

osvojuje si školní řád a řád školní družiny 

  
 

zvládá základní sebeobsluhu a slušné chování 

  
 

komunikuje se spolužáky a spolupracuje 

  
 

kalamář, ukazovátko, tresty, 

  
 

pomůcky, cesta do školy, seznámení s TGM 

Akce:   Den ve staré škole… v červenomodrobílém 

ŘÍJEN LESNICTVÍ - HAJNÝ rozpoznává jedlé a jedovaté houby 

    vytváří si kladný vztah k zvířatům 

    pracuje s přírodninami 

  
 

umí se správně chovat v lese, chrání přírodu 

  
 

poznává druhy stromů 

Akce:   Sázení lípy, test o zvěři… 

LISTOPAD HERECTVÍ - KULTURA prohlubuje vztah k umění 

  
 

zpívá lidové písně 

  
 

hraje pohádky s vlastním scénářem 

  
 

zhlédne některou starou pohádku v kině 

  
 

seznamuje se s písní Ach synku  

  
 

zpívá státní hymnu 

Akce:   Nácvik pohádky, film s Werichem 

PROSINEC CUKRÁŘSTVÍ upevňuje si vztah k tradicím 

  
 

vytváří nepečené cukroví dle vlastní fantazie 

  
 

vnímá vánoční atmosféru 

  
 

prezentuje svou práci před ostatními 

  
 

počátek tradice kapra a salátu, 

  
 

vánočky a skromné dárky, rodina pohromadě 

Akce:   Sbírka starých hraček, staročeské Vánoce 

LEDEN OBUVNÍK - OBCHODY poznává rukodělná řemesla 

    váží si profese různého druhu 

    rozpoznává činnost fyzickou od psychické 

    seznámení s Baťou, malé obchody, 

    žádné markety 

Akce:   Družinový obchod - výroba bot z filcu 
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měsíc řemeslo výstupy z ŠVP 

 

ÚNOR POŠŤÁK rozlišuje techniku současnou od minulé 

    zkouší si psát dopisy 

  
 

vyrábí vlastní pohledy a známky 

  
 

způsob doručování bez mobilů a PC 

  
 

mince bankovky, mapa ČSR 

Akce:   Výroba bankovek a poštovní schránky 

BŘEZEN BÁSNÍK - UMĚNÍ používá verbální a neverbální komunikaci 

  
 

získává kladný vztah ke knihám 

  
 

čte s porozuměním, komunikuje s kamarády 

  
 

vymýšlí vlastní text, hodnotí projev svůj i ostatních 

  
 

dokáže naslouchat ostatním, vnímá text 

  
 

Čapek, Lada, Seifert, Nezval 

Akce:   Recitační soutěž v odděleních 

DUBEN POLICISTA - STRÁŽNÍK připravuje se na roli cyklisty 

  
 

osvojuje si pravidla silničního provozu 

  
 

poznává základní dopravní značky, řeší situace 

  
 

řeší jednoduché testy s dopravní tématikou 

  
 

uvědomuje si důležitost povolání strážníka 

  
 

uniforma, vlajka ČSR, státní znak 

Akce:   Strážníci v obci - plnění úkolů v terénu 

KVĚTEN ZAHRADNÍK pozoruje změny v přírodě 

    rozpoznává různé rostliny, přesazuje květiny 

    vytváří svůj vlastní herbář 

  
 

získává cit pro materiál při vázání květin 

  
 

vytváření vilových zahrad, velké parky 

Akce:   Obchod květin - zahradní prodej 

ČERVEN ZEDNÍK - STAVITELSTVÍ staví konstruktivní stavebnice 

    získává cit pro materiál 

    využívá své individuální schopnosti 

    soutěží ve skupinkách, spolupracuje 

    stavby dálnic, litvínovská Radnice 

    procvičuje jemnou motoriku 

Akce:   Staročeský domeček - výroba z kartonu 
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Průběžně: 

 celoročně procvičujeme dopravní výchovu 

 podporujeme zdravý životní styl – pravidelně zařazujeme pohybové činnosti 

 chráníme životní prostředí – environmentální výchova 

 opakujeme a procvičujeme učivo formou her 

 vytváříme kladné vztahy mezi dětmi a řešení sporů a problémů 

 opakujeme zásady bezpečnosti a psychohygienu 

 prohlubujeme zásady kladného společenského chování 

 rozvíjíme ohleduplnost a sebeovládání a rozvíjíme kamarádské vztahy a toleranci 

 vychováváme k péči o estetické prostředí ŠD 

 prohlubujeme základy společenského chování a osvojujeme pravidla slušného stolování 

 čteme s porozuměním v rámci poledního klidu 

 navštěvujeme kino, spolupracujeme s kulturním zařízením Citadela 

 dle individuálních potřeb pracujeme s  žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 praktikujeme vzájemné hospitace, předávání zkušeností 

 dodržujeme pravidla BOZP  

 podáváme návrhy na materiální vybavení, vybavení pomůckami 

 

Tradiční celodružinové akce: 

Zimní olympiáda – soutěžíme na sněhu 
Citadela – kino nebo divadelní představení 
Čertovská show – zábavné odpoledne s nadílkou 
Vánoční dílničky – tvoříme ozdoby a dárky z netradičních materiálů  
Vánoční těšení v družince - čas vánoční - zvyky, advent, tradice 
Masopust – vyrábíme masky, řehtačky, ukázka vlastní výroby, průvod v maskách 
Hody, hody, doprovody  - vyrábíme pomlázky, malujeme kraslice  
Vynášení Morany – vítáme jaro   
Den Země - uklízíme zahradu, malujeme a vyrábíme sluníčka 
Řidičáky -  plníme jednoduché dopravní testy 
Rej čarodějnic – čarujeme, kouzlíme a hlavně se radujeme 
Den matek -  vyrábíme květiny pro maminky  
Jarmark – MDD  
Hasičská show - sledujeme hasičskou techniku 
 
 
V Litvínově 1. 9.2018                                                 

                                                                                                       Vypracovala: Drahuše Kolevová 

                                                                                                       vedoucí vychovatelka školní družiny 


