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

okres Most 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 

  PLÁN ŠKOLNÍ HO KLUBU 2017/2018 

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak  ZŠMŠ  1/2016/S-20            1.1.5.                  A10  

Vypracovala: Drahuše Kolevová, Waldhauserová Daniela 

Schválila: Mgr. Hana Kašková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2017 

Plán nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2017  

Plán nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2017 

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

tohoto předpisu. 

 

 

 

 
 

 

 

 
Školní klub navštěvuje celkem 50 žáků ze 4. – 7. tříd ZŠ. 

vychovatelka ŠK : Daniela Waldhauserová  
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Roční plán školního klubu 

školní rok 2017/2018 

 

 

 

Září 

Procvičuje bezpečnost a seznamujeme se s Vnitřním řádem klubu 

Pobývá venku – hraje míčové hry 

Seznamuje se s novými spolužáky a kamarády 

Upevňuje pravidla slušného stolování a chování 

Pracovní a výtvarná činnost, barevně vyjadřuje podzim, vyrábí šperky z korálků a provázků 

 

 

Říjen 

Seznamuje se s rozmanitostí a barevností přírody, kreativní tvoření – práce s přírodninami 

Učí se poznávat jedlé a jedovaté houby 

Hraje společenské hry, kvízy, hádanky – upevňuje kamarádské vztahy 

Turnaj v ping-pong  

Citadela – navazujeme spolupráci, promítání v 3D, divadelní představení 

Houbování – vyrábíme houby z různých materiálů a uspořádáme výstavu 

Halloween - vydlabáváme dýně, vystavujeme před vchodem družiny 

 

 

Listopad  

Podílí se na zdravém soutěžení 

Rozvíjí obratnost a vytrvalost 

Pracovní a výtvarná činnost – rozpoznává barvy podzimu 

Čte s porozuměním - kniha je přítel člověka, autorské čtení 

Vytváří vlastní ilustrace k oblíbené knize 

Zimní olympiáda – soutěžíme na sněhu 

Citadela – kino nebo divadelní představení 

 

 

Prosinec  

Vnímá vánoční atmosféru, učí se nové koledy 

Osvojuje si pracovní postupy s různými materiály 

Tvoří se svou vlastní fantazií - podílí se na vánoční výzdobě 

Prohlubuje vánoční zvyky a tradice 

Čertovská show – zábavné odpoledne s nadílkou 

Vánoční dílničky – tvoříme ozdoby a dárky z netradičních materiálů  

Vánoční těšení v klubu - čas vánoční - zvyky, advent, tradice 
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Leden  
Předchází nemocem a úrazům 

Aktivně sportuje na čerstvém vzduchu a dbá o svou bezpečnost 

Poznává stopy lesní zvěře – navštěvuje okolní les 

Pracovní a výtvarná činnost se zimní tématikou 

Hraje společenské hry, skládá origami – upevňuje trpělivost a zručnost 

Akce: 

Koulovaná – soutěžíme o nej…kouli, hod na cíl a množství uválených na čas… 

Putování za zvířátky - plníme úkoly v terénu, hledáme cíl 

Citadela – kino nebo divadelní představení 

 

 

Únor  
Předchází nemocem a úrazům – při zimních sportech 

Aktivně sportuje na čerstvém vzduchu, dbá o svou bezpečnost při soutěžích 

Pracovní a výtvarná činnost – vyrábí valentýnská přáníčka 

Pohybové hry – využívá tělocvičnu na kolektivní sporty 

Hraje stolní společenské hry, umí přijmout výhru i prohru 

Akce: 

Beseda s medvědářem – návštěva kamaráda Huga 

Citadela – kino nebo divadelní představení 

Masopust – vyrábíme masky, řehtačky, ukázka vlastní výroby, průvod v maskách 

 

 

Březen  
Seznamuje se s velikonočními zvyky u nás i ve světě 

Čte s porozuměním, vytváří si kladný vztah ke knihám 

Učí se výtvarně ztvárnit pohádkové postavy 

Seznamuje se s oblíbenými knihami rodičů a prarodičů 

Akce: 

Citadela – kino nebo divadelní představení 

Hledáme talent – ukázka vlastních schopností mluveného projevu 

Hody, hody, doprovody  - vyrábíme pomlázky, malujeme kraslice 

Vynášení Morany – vítá jaro   

 

 

Duben  
Respektuje pravidla silničního provozu 

Připravuje se na roli cyklisty 

Osvojuje si pracovní postupy s různými výtvarnými materiály, kouzlí s balónkem 

Pracovní a výtvarná činnost – zkouší ubrouskovou metodu          

Soutěží s časem – skládá puzzle 

Hledá poklad – plní úkoly v terénu 
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Akce: 

Citadela – kino nebo divadelní představení 

Den Země - uklízíme zahradu, malujeme a vyrábíme sluníčka 

Řidičáky -  plníme jednoduché dopravní testy 

Rej čarodějnic – čarujeme, kouzlíme a hlavně se radujeme 

 

 

Květen  
Pozoruje rozkvetlou přírodu, udržuje pořádek  

Poznává některé venkovní květiny, umí je pojmenovat 

Aktivně využívá pohybovou aktivitu v přírodě 

Fotografická soutěž – vystihuje charakteristiku jara 

Poznává naše město - návštěva muzea, knihovny a dalších míst v Litvínově 

Akce: 

Citadela – kino nebo divadelní představení 

Den matek -  vyrábíme květiny pro maminky  

Zahrada růží – vyrábíme vlastní barevné zahrady 

Fotografická soutěž – uspořádá výstavu  

 

Červen  
Vnímá svůj svátek dětí  

Dodržuje pitný režim, dbá o své zdraví 

Sportuje na čerstvém vzduchu – hraje fair play hry v přírodě 

Uvědomuje si nástrahy prázdninového nebezpečí 

Akce: 

Celodružinové akce: 

Jarmark – MDD  

Hasičská show - sledujeme hasičskou techniku 

 

 

 

 

Průběžně: 

 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 

 rozvíjíme kamarádské vztahy a toleranci 

 vychováváme k péči o estetické prostředí ŠD 
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 prohlubujeme základy společenského chování 

 denně osvojujeme pravidla slušného stolování 

 čteme s porozuměním v rámci poledního klidu 

 provozujeme zájmové kroužky  

 navštěvujeme kino, spolupracujeme s kulturním zařízením Citadela 

 celoročně procvičujeme dopravní výchovu 

 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 

 

 

 

V Litvínově 1. 9.2017      

 

 

 

Mgr. Hana Kašková 

ředitelka školy                                            
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