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ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2018/2019 

První i druhé oddělení pracuje podle ročního plánu, který vychází ze školního vzdělávacího 

programu (ŠVP) a je přizpůsoben věkové kategorii dětí. Naším cílem je vytvořit bezpečné, 

podnětné a přátelské prostředí, ve kterém lze rozvíjet a naplňovat výstupy ŠVP.  

 

Ranní družina: 6.30 - 7.40 hodin 

 pondělí, úterý, středa, čtvrtek – Ester Medková, DiS. 

 pátek – Monika Fojtíková 

 

1. oddělení: 13.00 – 15.00 hodin – 1., 2., 3. třída 

 pondělí - Mgr. Kateřina Hrubá (13.00-14.30 hodin) 

 úterý, středa, čtvrtek, pátek – Monika Fojtíková (12.30-15.00 hodin) 

2. oddělení: 11.30 – 16.00 hodin – 4., 5., 6. třída 

 pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek – Ester Medková, DiS. 

 

 

Provoz ŠD 

Ranní družina: 6.30 – 7.40 hodin  

 příchody dětí, docházka, volné zaměstnání, hry  
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 7:40 odchod dětí do tříd  

Odpolední družina: 11.30 – 16.00 hodin 

 11.30 - 12.00 hodin - hygiena, stolování, oběd 

 12.00 - 13.00 hodin - odpočinková činnost - odstraňování únavy žáků z vyučování - 

optimální řešení odpočinku dle individuálních potřeb dětí - vytváření celkové duševní 

pohody dětí - relaxace, odpočinek na koberci a pohovce, prohlížení obrázků, četba 

dětských knih a časopisů, poslech hudby, rozhovory, vyprávění, klidové hry a hry 

rozvíjející smyslové vnímání, didaktické a skupinové hry, posilování jemné motoriky, 

pracovní listy (jazykolamy, kvízy, hádanky, bludiště, křížovky) karty, kvarteto, pexeso  

 13.00 – 15.00 hodin – zájmová a rekreační činnost – celoroční projekt „Školní družina 

hledá talent“, přírodovědné, výtvarné a praktické činnosti, výukové programy na PC, 

sportovní činnosti v tělocvičně, pobyt a pohybová aktivita na čerstvém vzduchu, 

vycházky, příprava tanečních vystoupení, sledování pohádek, poslech hudby, soutěže, 

didaktické hry a konstruktivní hry, akce družiny dle měsíčních plánů ŠD 

 15.00 - 16.00 – odpočinková činnost a příprava na vyučování, individuální hry dle 

dětí, postupné odcházení dětí domů, úklid ŠD 

 

 

 


