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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 2018/2019 

Č.j.:        Spisový znak        Skartační znak  ZŠMŠ  1/2018/S-38            1.1.5.                  A10  

Vypracovala: Drahuše Kolevová, Zábranská Ilona 

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

vychovatelka ŠK : Zábranská Ilona 
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                                                      Roční plán školního klubu 

školní rok 2018/2019 

 

 

Září 

Zahajujeme provoz školního klubu 

Seznamujeme se s vnitřním řádem a režimem školního klubu 

Poznáváme nové kamarády, nové paní vychovatelky 

Poučujeme se o bezpečnosti na hřišti a v silničním provozu 

Osvojujeme si pravidla při jízdě na kole 

Loučíme se s létem – sportovní kolektivní hry 

Akce: výroba a pouštění draků 

 

Říjen 

Den stromů, poznáváme přírodu 

Sbíráme podzimní plody 

Tvoříme z plodů naší přírody 

Halloween – vyřezáváme dýně 

Akce: výstava vydlabaných dýní 

 

Listopad  

Ve zdravém těle zdraví duch 

Zásady správné výživy – povídáme o zdravé výživě 

Nezapomínáme na hygienu 

Tvoříme vánoční výzdobu školního klubu 

Akce: výroba adventního kalendáře  

 

Prosinec  

Vánoční zvyky a tradice 

Zdobíme vánoční stromeček ve školním klubu 

Zpíváme vánoční koledy 

Akce: výroba adventního věnce, vánočních přáníček a dárečků 

 

Leden  
Zimní sporty – provozujeme oblíbené zimní sporty 

Poučujeme se o nebezpečí úrazu při sportovních aktivitách 

Akce: sněhulákoviny – soutěž o nejhezčího sněhuláka 

 

Únor  
Svatý Valentýn – svátek všech zamilovaných – vyrábíme dárečky 

Masopust – povídáme o jeho vzniku a významu, výroba masek 

Akce: turnaj v pexesu – soutěž jednotlivců 



 Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov, 

Podkrušnohorská 1589, okres Most  

se sídlem: Podkrušnohorská 1589, 436 01 Litvínov 

 

 
 

 

ROČNÍ PLÁN 

Strana3 z 3 

 

 

Březen  
Loučíme se s paní Zimou – tvoříme jarní výzdobu školního klubu 

Provozujeme ruční výrobu z papíru – jarní květiny 

Jaro – pozorujeme změny v přírodě 

Prohlubujeme velikonoční tradice a zvyky  

Akce: výroba velikonoční dekorace 

 

Duben  
Poznáváme význam pobytu na čerstvém vzduchu 

Den Země – recyklujeme odpadky – udržujeme pořádek v přírodě 

Besedujeme s policistou – akce školní družiny 

Akce: turnaj v Dobble – trénujeme postřeh 

 

Květen  
První Máj lásky čas – seznamujeme se s významným básníkem 

Moje rodina a já – osvojujeme si mezilidské vztahy, chování k rodičům 

Den matek 

Akce: výroba přáníček pro naše maminky 

 

Červen  
Mezinárodní den dětí 

Připravujeme se na prázdniny – dbáme o bezpečnost na cestách a v přírodě 

Uklízíme školní klub 

Akce: kreslíme křídou na zem 

 

 

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 

 prohlubujeme základy společenského chování 

 denně osvojujeme pravidla slušného stolování 

 čteme s porozuměním v rámci poledního klidu 
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 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 

 

Tradiční 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 - 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 
Turnaj v ping-pong  

Fotografická soutěž – uspořádá výstavu 

 

 

 

V Litvínově 1. 9.2018      

Navrhla: Ilona Zábranská  

Vychovatelka ŠK 

Vypracovala: Drahuše Kolevová 

Vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK 

  


