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Základní škola Frýdlant nad Ostravicí,  
náměstí T. G. Masaryka  1260 

  

  

26. srpna 2021         

CELOROČNÍ PLÁN ŠD pro školní rok 2021 – 2022 
 

Členové ŠD:  

Gabriela Pravdová  ( 1. oddělení ) 

Irena Macháčová   ( 2. oddělení ) 

Irena Zelenková   ( 3. oddělení ) 

Regina Jurenková   ( 4. oddělení )  

 

 

Termíny plánovaných schůzek ŠD: 

1. SCHŮZKA V PŘÍPRAVNÉM TÝDNU 

2. SCHŮZKA V LISTOPADU 

3. SCHŮZKA V ÚNORU 

4. SCHŮZKA V DUBNU 

                        
 

                           
1. SCHŮZKA V PŘÍPRAVNÉM TÝDNU: 
  
1.1. Upřesnění tematického a časového plánu, plánu ŠD pro školní rok 2021/ 2022 (po dohodě 

společných akcí s 1. stupněm, se školou)  
Vypracuje v přípravném týdnu: Jurenková 
 

1.2. Rozmístění a předběžné rozdělení tříd do jednotlivých oddělení, informace pro rodiče 
Vypracuje v přípravném týdnu: Jurenková 

 
1.3. Upřesnění dokumentace ŠD (přihlášky, třídní knihy) 
 
1.4. Výzdoba heren, chodeb a společných prostorů ŠD, aktualizace informační nástěnky pro rodiče 

před vstupem do ŠD, výzdoba zádveří a čekací místnosti  
Všechny vychovatelky – přípravný týden 

 
1.5. Příprava na zápis a 1.9. - 2. 9. zápis dětí do ŠD, rozdělení dětí do oddělení.  

Všechny vychovatelky – 1.9. - 2. 9. 2021 
 
 



1.6. Vyhotovení podkladů pro rodiče na výběr poplatků za Zájmové vzdělávání ve školní družině na 
školní rok 2021/ 2022 , částka 200 Kč/měsíc.  
Vypracuje: Jurenková, podklady k výběru - všechny vychovatelky 

 
1.7. Pitný režim – zajištění nápojů ve spolupráci se Scolarestem, desinfekce a příprava kuchyňky 

školní družiny, zajištění konvic a hygienických kelímků. 
Všechny vychovatelky – přípravný týden 

 
1.8. Projekt  COVID- papírové ručníky a hygienické papírové kapesníky – zvýšená hygiena a 

protiepidemiologické opatření v rámci všech účastníků i prostorů ŠD, výběr 1+1 balení na dítě. 
Výběr – všechny vychovatelky  

 

1.9. Spolupráce – kino v kulturním centu Frýdlant (všechny vychovatelky), městská knihovna, podle 
zájmu v jednotlivých odděleních: Harcovka Frýdlant – relaxační centrum, solná jeskyně, Kotelna 
Frýdlant – bazén, sauna, dům zahrádkářů – návštěva sezónních výstav, vánočních a 
velikonočních tradic, dopravní hřiště – všechny vychovatelky 

 
1.10. Zvýšená kontrola označených věcí – oblečení a obuvi, přidělení místa nebo skříňky v šatně ŠD. 

Všechny vychovatelky ve svých odděleních 
 
1.11. Kontrola inventáře ŠD, družinových tříd a kabinetu. 

Podklady: Jurenková, Kontrola: všechny vychovatelky  
 

1.12. Zapojení školní družiny do sběru: papíru, plastových vršků, baterii – spolupráce se školou. 
Všechny vychovatelky ve svých odděleních 

 
1.13. Upřesnění termínu podzimních společně plánovaných akcí: 

● Utváření nových kolektivů  
    Všechny vychovatelky – začátek školního roku 
 
● ENV: Orientace ve škole – podrobná prohlídka pro děti z 1. tříd, správné pojmenování  
    zaměstnanců školy, poznávání všeho, co nové prostředí přináší 
    Všechny vychovatelky 1. tříd – začátek školního roku 
 
● ENV: Seznámení s okolím školy a významnými místy 
    Všechny vychovatelky – začátek školního roku 
● Podrobné a důkladné seznámení s Vnitřním řádem školní družiny (součást školního řádu) 
    Všechny vychovatelky – začátek školního roku 
 
● ENV: Vycházky do přírody – sběr přírodnin – výrobky, výstavky 
   Všechny vychovatelky – podzimní měsíce 
 
● „BARVY“ – výzdoba hlavní chodby podzimními pracemi dětí (podzimní projekt) 
   Všechny vychovatelky – říjen/listopad 2020  
 
● ENV: „PŘÍRODA KOLEM NÁS“ – týdenní projekt (Světový den zvířat 4.10.)  
   Všechny vychovatelky  



 
   ● ENV: “MŮJ LES“ – projektový den s myslivcem, stromy, povídáme si o jejich významu 

     Všechny vychovatelky – 8. října 2021    
 
● HALLOWEEN – zábavné taneční odpoledne plné her a soutěží - v jednotlivých odděleních 
    Všechny vychovatelky – 29. října 2021 

         
● Celodružinová  hra „Cesta za pokladem“- hodnocení aktivit, her a soutěží, odměny 
     Všechny vychovatelky ve svých odděleních – během celého roku       

 
 

 
2. SCHŮZKA V LISTOPADU 

 
2.1. Výroba a příprava drobných dárků pro seniory v domově důchodců Frýdlant nad Ostravicí 

 
2.2.  Celodružinová talentová soutěž „Talentmanie“.   

Zajistí: Zelenková, Pravdová – listopad 2021 
 
2.3. Organizace VÁNOČNÍHO TURNAJE VE VYBÍJENÉ  

Zajistí: všechny vychovatelky 
 

2.4. VÁNOČNÍ DÍLNA A JARMARK ve spolupráci s 1. stupněm 
 

2.5. Vánoční posezení u stromečku v jednotlivých odděleních. 
 

2.6. KARNEVAL školní družiny a 1. stupně v kulturním centru únor 2022 
 

2.7. Celodružinová soutěž „ ZIMNÍ OLAMPIÁDA“  
 

2.8. KREATIVNÍ SOUTĚŽ ŠKOLNÍCH DRUŽIN – pracovní a výtvarné techniky pro obvod Frýdlant nad 
Ostravicí 

 
2.9. ENV: Pečujeme o ptáčky v zimě – zahrada ŠD (výroba krmítek, pozorování a poznávání ptáků) 
 
3. SCHŮZKA V ÚNORU 

 
3.1. „KNIHA MÉHO ŽIVOTA“ návštěva městské knihovny i pracovnice knihovny u nás s programem.  

Zajistí: Jurenková – březen/ duben 2022 
 

3.2. ENV: DEN ZEMĚ – EKOLOGIE- školní družina uklízí areál a přilehlé okolí školy. 
 

3.3. ENV: pozorování vyvádění mláďat – ptačí budka 
 

3.4. Velikonoční jarmark a prodejní výstava v ŠD, tvoření výrobků v jednotlivých odděleních. 
 

3.5. Celodružinová akce „ Pruhovaný den“ – každý jsme jiný 
Zajistí: všechny vychovatelky 



 
 
 

4. SCHŮZKA V DUBNU 
 
4.1. DEN MATEK celodružinová akce pro děti a jejich maminky formou dílniček, písniček a dárků 

 
4.2. „CESTA DO POHÁDKY“ celodružinová akce pro děti školní družiny ke Dni dětí a rozloučení se 

školním rokem 
 

4.3. „NETRADIČNÍ OLYMPIÁDA“ – celodružinový lehkoatletický trojboj s postupem vítězů do 
soutěže okrskových školních družin. 
Zajistí: všechny vychovatelky 

 
4.4. SKAUTI – návštěva skautského oddílu, seznámení s náplní a činností, praktická ukázka 

odborností, příprava na letní tábor - účast oddělení dle uvážení vychovatelek. 
Zajistí I. Macháčová 

 
                                                                                          Zapsala Regina Jurenková       26. srpna 2021 
 

 Přítomny:     

Pravdová Gabriela         

Macháčová Irena           

Zelenková Irena                      


