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1 Identifikační údaje 
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Ředitel PaedDr. Pavel Macek, MBA 
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2 Charakteristika, umístění, vybavení školní družiny (dále jen ŠD) 

Cílem je výchova všestranně harmonického člověka. Prostřednictvím aktivit mimo 

vyučování může získat nové dovednosti, zkušenosti, znalosti a postoje.  

Chceme naučit děti správnému chování k dospělým (zdravení, pomoc starším, tolerance  

a úcta) i spolužákům (pomoc mladšímu, rozvoj kamarádství, spolupráce, tolerance, prevence 

šikany a eliminace agresivního chování) - vést děti ke zdravému životnímu stylu (co je to 

zdraví, režim dne, osobní hygiena, pitný režim a zdravá strava) - posilování komunikačních 

dovedností (rozvoj slovní zásoby, umění naslouchat druhým a uplatnění v kolektivu)  

- odpovědnost za své chování (řešení nejrůznějších situací, přijímat důsledky svého chování 

a prevence sociálně patologických jevů) - ovládání negativních citových reakcí (jak 

zvládnout neúspěch a stres) - posilovat pozitivní myšlení - podněcovat a motivovat nejen 

talentované žáky, ale i zdravotně oslabené, zdravotně postižené žáky a žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, a to zejména individuálním přístupem, konzultacemi a spolupráci  

s PPP, učiteli a rodiči 

 

Školní družina je: 

 důležitý výchovný partner rodiny a školy 

 plní vzdělávací cíle 

 pomáhá žákům překonávat handicapy 

 má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů 

 rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence 

 

Naše školní družina se snaží, aby byla:  

 místem pro zájmové vyžití žáků 

 místem pro regeneraci sil žáků po vyučování  

 místem pro rozvíjení tvořivosti  

 místem pro posilování sebevědomí  

 místem pro radost  

 

Školní družina je součástí Základní školy Vlára a nachází se v dřevěném pavilonu  

a v budově 1. stupně ZŠ Vlára Slavičín.  

Pro svou činnost máme 6 kmenových místností. Pět oddělení je umístěno v dřevěném 

pavilonu vedle hlavní budovy ZŠ Slavičín – Vlára. Jedno oddělení a ranní družina se nachází 

v budově K Hájenkám 354. Ke svým aktivitám využíváme také tělocvičnu, školní hřiště  

a školní zahradu. Žáci jsou za vhodného počasí denně hodinu na čerstvém vzduchu a věnují 

se venkovním aktivitám. 

V každém oddělení je max. počet 30 žáků.  

Žáci přichází do ŠD dle rozvrhu od 11.30. Spojování jednotlivých oddělení je od 15.00 hodin 

dle rozvrhu vychovatelek. Školní družina je v provozu do 16.30 hod.  
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Materiální podmínky jsou vyhovující. Průběžně je zlepšujeme a dovybavujeme např. 

odpovídajícím nábytkem, moderními hrami a různými pomůckami podporujícími aktivitu 

a tvořivost žáků. 

3 Hygienické podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví 

Pokud školní družina využívá pro svoji činnost odborné učebny (např. tělocvičnu, učebnu, 

nebo další prostory, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny). Při pobytu na školním hřišti 

žáci dodržují řád tohoto hřiště a důsledně dbají pokynů pedagoga. Při všech aktivitách dbá 

vychovatelka ŠD zásad BOZ, vykonává přímý dohled, je neustále přítomna v oddělení. 

Úrazy vychovatelka neprodleně zapisuje do knihy úrazů, ihned informuje ředitele školy. Při 

řešení sociálně patologických jevů spolupracuje s výchovnou poradkyní a metodikem 

prevence. 

Dále dbáme na:  

 vhodný denní režim a výběr aktivit, 

 pitný režim (připravuje školní jídelna), 

 příjemné a zdravý prospěšné prostředí užívaných prostor, 

 prevenci proti šikaně, 

 větrání, čistotu stěn a odpovídající světlo a teplo, 

 ochranu žáků před úrazy, 

 dostupnost prostředků první pomoci (kontakt na lékaře). 

4 Personální podmínky 

Zájmové vzdělávání je řízeno kvalifikovanými vychovatelkami, které splňují pedagogické 

vzdělání a mají  dlouholetou praxi. V rámci své profese se celoživotně vzdělávají 

v akreditovaných kurzech a také samostudiem.  

Vychovatelka přímo nebo nepřímo řídí, navozuje, motivuje, umožňuje a hodnotí, 

podněcuje a rozvíjí přirozenou všímavost a zvídavost žáků, jejich chuť objevovat i odvahu 

projevit se a ukázat, co všechno zvládnou. Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně oceňuje  

a  chválí. 

5 Charakteristika dětí 

Program ŠD je koncipován pro 150 žáků, kteří bydlí ve Slavičíně a přilehlých obcích. 

Vzděláváme žáky od 6 do 10 let. Ranní družinu mohou navštěvovat i nezapsaní žáci, kteří 

přijíždí ráno do školy. Za ranní družinu se neplatí poplatek.  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Dle §16 Zákona č. 561/2004 Sb.  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání jsou zajištěny 

vhodné podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsou zajištěna podpůrná 
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opatření ve spolupráci se školním poradenským zařízením. Speciální pedagogická péče, 

formy a metody vzdělávání jsou přizpůsobeny těmto žákům 

6 Přihlašování žáků do ŠD a ukončování vzdělávání  

Žáci jsou do ŠD přijímáni vždy na jeden školní rok. Žák je přihlášen do ŠD po odevzdání 

řádně vyplněného a podepsaného zápisního lístku zákonnými zástupci (včetně vyplnění 

zadní strany). Jakoukoliv změnu v docházce žáka nebo ve způsobu odchodu sdělí rodiče 

písemně. Docházka pro přihlášeného žáka je povinná. Před prázdninami (hlavními 

i vedlejšími) přinese žák včas vyplněný lístek.  

Dítě je možné ze ŠD odhlásit v pololetí školního roku (na písemnou žádost rodičů). 

Ředitel školy může žáka ze ŠD vyloučit při opakovaném nedodržování Vnitřního řádu 

školního družiny.  

7 Obsahy a formy zájmového vzdělávání 

Zajišťujeme zájmové vzdělávání formou: 

Pravidelných činností: je dána týdenní skladbou zaměstnání a zpravidla to jsou 

organizované aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. 

Příležitostných akcí: nejsou součástí standartní týdenní skladby činností. Jsou to např. 

besídky, výlety, turnaje, výstavy a zúčastňují se i nepřihlášení žáci a veřejnost. 

Spontánních aktivit: nejsou přímo řízeny vychovatelkami – ranní hry, hry po obědě, 

koncová družina. 

Rekreačních činností: klidové činnosti – klid po obědě, individuální hry, ale i aktivní 

odpočinek – závodivé hry při pobytu venku nebo v tělocvičně. 

Přípravy na vyučování: didaktické hry, tematické vycházky, společné čtení, komunitní kruh, 

psaní domácích úkolů aj. 

8 Cíle zájmového vzdělávání 

Obecným cílem je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka. 

 rozvíjet osobnost dítěte,  

 vést žáky k aktivnímu přístupu k volnému času,  

 nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům,  

 utvářet a posilovat pozitivní vztahy mezi žáky, rodiči a pedagogy,  

 vést žáky k dodržování pravidel slušného chování, učit je komunikovat, 

spolupracovat a respektovat se,  

 učit žáky předávat si znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech,  

 utvářet u žáků kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí,  

 rozvíjet estetické cítění, tvořivost a fantazii dětí,  

 rozvíjet tělesnou zdatnost a zdravý vývoj žáků, 
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 vytvářet dětem podmínky pro soužití ve společenství ostatních, vést je ke 

spolupráci i spoluodpovědnosti za své chování,  

 vést k toleranci ke spolužákům, zejména ke spolužákům odlišné kultury,  

 podporovat rozvoj dětské osobnosti s ohledem na potřeby, zájmy, nadání 

a rozumové schopnosti, rozvíjet zdravou sebedůvěru.  

Tyto aktivity mají žákům umožňovat zejména rozvoj žáka, jeho učení a poznání, 

osvojování základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, získávání osobní 

samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.  

9 Klíčové kompetence  

Jedná se o souhrn vědomostí, dovedností, schopností a postojů, které žáci získávají 

prostřednictvím volnočasových aktivit a budou se prolínat všemi činnostmi zájmového 

vzdělávání.  

1. Kompetence k učení: žák se učí s chutí, práci dokončí, hledá souvislosti, klade si otázky, 

hledá na ně odpověď, experimentuje, poznatky využívá pro další učivo. 

2. Kompetence k řešení problému: žák si všímá okolí, co by se mohlo dělat jinak, plánuje 

řešení, uvědomuje si důsledky řešení (zodpovědnost), chápe, že vyhýbání se řešení 

problému nevede k cíli. 

3. Kompetence komunikativní: žák má mít přijatelnou slovní zásobu, umí se vyjadřovat 

mimoslovně, naslouchat i zapojovat se do diskuse s vrstevníky i dospělými, využívá 

různé informační zdroje. 

4. Kompetence sociální a personální: žák se podřizuje skupině, v daných podmínkách se 

umí prosazovat, respektuje jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi, učí se plánovat, 

organizovat, k povinnostem přistupuje odpovědně, uvědomuje si práva svá i druhých. 

5. Kompetence občanské: žák si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá 

nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, dbá na své osobní zdraví 

a bezpečnost, i druhých, váží si tradic a kulturního dědictví, které chrání, podílí se na 

rozvoji kvalitního životního prostředí. 

6. Kompetence trávení volného času: žák se orientuje v možnostech smysluplného trávení 

volného času, umí si vybrat činnosti dle svého zájmu a dispozic a dokáže odmítnout 

nevhodnou nabídku volného času. 

10 Podmínky pro vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními 

Žákům s podpůrnými opatřeními bude podle stupně a charakteru jejich podpůrného 

opatření při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná individuální 

pozornost. Při vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními úzce spolupracuje vychovatelka se 

školou, případně asistentkou pedagoga především při stanovení vhodných forem podpory 

a forem práce. Vychovatelka je seznámena se závěry doporučení pro žáka vydaného 

školským poradenským zařízením. Poskytování podpůrných opatření vychovatelka ŠD ve 
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spolupráci s ostatními vyučujícími průběžně vyhodnocuje. Pokud jsou daná opatření 

dostatečná, vychovatelé nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb žáka. 

Věnujeme se i žákům z nepodnětného a sociálně slabého rodinného prostředí.  

Pro rozvoj nadaných žáků nabízí školní družina další doplňkové aktivity v oblastech 

jejich zájmů. Rozvoj nadaných žáků je zajištěn vytvářením podmínek k rozvíjení jejich 

nadání zabezpečením dostatku studijního materiálu, individuální prací se žákem, 

vytvářením podnětného prostředí k rozvoji jejich tvořivosti. Vychovatelky spolupracují 

s výchovnou poradkyní.  

11 Autoevaluace ŠD  

Časový plán ŠVP sestavujeme na dobu jednoho vzdělávacího cyklu; obsahuje výběr 

možných činností, ze kterých budeme čerpat dle aktuálního složení žáků v oddělení, se 

kterým pracujeme. Zjišťujeme rozhovory s žáky, zda jednotlivé formy zájmového vzdělávání 

odpovídají jejich potřebám, požadavkům a přáním. 

 

Pedagogická dokumentace 

1. Třídní kniha v programu EduPage. 

2. Písemné přihlášky žáků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců 

účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.  

3. Docházkový sešit. 

4. Školní vzdělávací program pro školní družinu. 

5. Vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnost. 

12 Plán zájmového vzdělávání a činností  

Základem zájmového vzdělávání ve školní družině je respektování požadavků 

pedagogiky volného času. Vycházíme a navazujeme na Školní vzdělávací program ZŠ 

Slavičín – Vlára. 

1.  Požadavek dobrovolnosti. 

2.  Požadavek pedagogického ovlivňování volného času. 

3.  Požadavek zajímavosti a zájmovosti. 

4.  Požadavek citovosti a citlivosti. 

5.  Požadavek seberealizace. 

13 Člověk a jeho svět 

Místo, kde žijeme – poznáváme nejbližší okolí, dům, rodinu, byt, známe adresu bydliště, 

nejbližší ulice, obchody, místo pro hry, telefon domů, vytváříme jednoduché orientační 

náčrtky města, seznamujeme se se školou, družinou a jejími funkcemi, povídáme si 

neformálně s vedením školy, orientujeme se v okolí školy, určujeme významné budovy ve 

městě, navštěvujeme je (knihovna, hasičská zbrojnice, městský úřad, muzeum), pátráme po 
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významných osobnostech, poznáváme služby, bezpečnou cestu do školy, zajímáme se 

o dopravní značky v našem okolí, vyrábíme je, soutěžíme v jejich znalostech, povídáme si 

o dopravních předpisech, hrajeme hry s dopravní tématikou, didaktické hry, besedujeme 

a povídáme si o našem městě, o jeho historii, pověstech, tradicích, zpíváme valašské písně, 

tančíme jednoduché tanečky, pořádáme tematické vycházky, malujeme, stříháme, vytváříme 

kolektivní práce.        

2, 3, 5 

Lidé kolem nás – osvojujeme si zásady vhodného společenského chování, tolerance, 

vzájemné úcty, seznamujeme se s novými kamarády, se základními právy a povinnostmi 

budoucího občana, vytváříme kladný vztah ke spolužákům a pozitivní klima v oddělení, 

povídáme si o životě v jiných zemích, přemýšlíme o vandalismu, dodržujeme pravidla 

stolování, připravujeme pohoštění, hrajeme komunikativní hry, předcházíme šikaně, 

orientujeme se v příbuzenských vztazích, předvádíme povolání našich rodičů, vyrábíme 

dárečky, zařazujeme prvky mediální výchovy (co žáci shlédli, slyšeli, práce s internetem  

– vyhledávání informací), dodržujeme a seznamujeme se s tradičními svátky během roku, 

dramatizujeme, kreslíme, malujeme. 

2, 3, 4 

Lidé a čas – budujeme a dodržujeme správný denní režim, vytváříme pravidelné návyky, 

umíme využívat správně svůj volný čas, vyhledáváme staré domy, všímáme si, jak se mění 

naše město, lidé v něm, listujeme v kronice družiny a naší školy, srovnáváme staré 

pohlednice a fotografie se současností, besedujeme o životě dříve a dnes, navštěvujeme 

muzeum, připravujeme vystoupení pro rodiče, besedujeme s pamětníky, povídáme si o tom, 

jak pomáháme doma, hrajeme tematické scénky, lepíme, kreslíme, tvoříme, navrhujeme, 

soutěžíme, zpíváme lidové písně. 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

Člověk a příroda – chodíme a pobýváme v přírodě, pozorujeme změny a orientujeme se v ní, 

pečujeme o pokojové rostliny. Ekologická výchova – chráníme přírodu a životní prostředí, 

učíme se třídit odpad, využíváme encyklopedií, knih o zvířatech, rostlinách, kreslíme, 

malujeme, vystřihujeme, zpíváme, řešíme křížovky a kvízy, vyrábíme a stavíme z přírodnin, 

besedujeme s městským hajným, seznamujeme se s pranostikami a jejich významem, 

povídáme si o zvířatech, dramatizujeme pohádky, pomáháme při úklidu svého bydliště, 

okolí školy a družiny. 

1, 2, 5  

Člověk a jeho zdraví  - poznáváme svoje tělo, pečujeme o zdraví, co nám prospívá, co škodí, 

snažíme se správně ve školní jídelně stolovat, zdravě jíst, sestavujeme zdravý jídelníček, 

učíme se sebeobslužné činnosti, zdravotní prevenci, provádíme osobní hygienu a očistu, 

dodržujeme základní hygienické návyky, seznamujeme se s prevencí úrazů, učíme se ošetřit 

drobná poranění, přivolat První pomoc, znát důležitá telefonní čísla, besedujeme 

s oborníkem o návykových látkách a nebezpečí, která nás mohou ohrozit, učíme se 
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přiměřenému oblékání v místnosti i venku, pobýváme venku za každého počasí (forma 

otužování), učíme žáky co nejvíce nových pohybových her, sportujeme v létě i v zimě, 

soutěžíme, kreslíme, malujeme, hrajeme tematické hry, dodržujeme pitný režim. 

           1, 2, 3, 4, 5 
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14 Tematický plán příležitostných a opakujících se akcí zájmového 

 vzdělávání 

Plán je rozvržen do tří bloků: podzim, zima, jaro.  

1. blok – PODZIM – září, říjen, listopad 

Podzim plný her, soutěží a zábavy  

Poznáváme školu a její okolí, školní družinu, školní klub, Školní informační centrum. 

Seznamujeme se s nabídkou zájmových útvarů při ZŠ Slavičín – Vlára. 

Dodržujeme bezpečnost při přecházení z budovy I. stupně ZŠ na dřevěný pavilon, do školní 

jídelny, při vycházkách do přírody, na školním hřišti a zahradě. 

Barevný podzim – tvoření z přírodnin a podzimních plodů. 

Svatomartinský průvod městem pro veřejnost. 

Zlínský vorvaň – mezi-školní utkání v netradičních disciplínách. 

Bezpečnost ve školní družině a klubu – seznámení žáků s Vnitřním řádem školní družiny  

a klubu, s pravidly bezpečnosti při pohybu a činnostech. 

Utváříme a upevňujeme nový kolektiv pomocí seznamovacích her. 

Pohybové aktivity na školním hřišti a školní zahradě I. stupně ZŠ (míčové hry, postřehové 

hry, hry se sportovním náčiním). 

Individuální zahájení činnosti v zájmových útvarech školního klubu 

2. blok – ZIMA – prosinec, leden, únor 

Zimní radovánky na sněhu i bez sněhu  

Předvánoční čas, advent, Vánoce – vánoční zvyky, vyrábíme a kreslíme postavičky 

Mikuláše, čerta, anděla, vyrábíme dárečky pro své blízké, vánočně zdobíme oddělení, 

poslech vánočních koled. 

Čertoviny na Sokolovně - zábavné čertovské dopoledne pro žáky 1. – 4. ročníku. 

Vánoční posezení s koledami v jednotlivých odděleních. Staráme se o zvířátka v lese. 

Výroba vánočních dárečků pro seniory. 

Zimní radovánky – bobujeme, hrajeme hry na sněhu. 

Zvyky a tradice o masopustu, vyrábíme masky. 

3. blok – JARO – březen, duben, květen, červen 

Jaro je tu a těšíme se na prázdniny  

Den vody. 
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Vyrábíme dárečky pro budoucí prvňáčky. 

Zvyky a tradice Velikonoc.  

Měsíc bezpečnosti  

Uvítání budoucích prvňáčků při slavnostním zápisu do 1. tříd. 

Den dětí pro I. stupeň ZŠ – Přijela k nám pouť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PaedDr. Pavel Macek, MBA      Vypracoval kolektiv vychovatelek 

ředitel školy       Schváleno na pedagogické radě dne 01. 09. 2022 
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15 Autoevaluace 

16.1 Hodnocení činnosti školní družiny a klubu ve školním roce 2021 – 2022 

        Školní družina je součástí Základní školy Vlára Slavičín. Pět oddělení se nachází 

v dřevěném pavilonu a šesté oddělení je na 1. stupni ZŠ. Ke svým aktivitám 

využíváme také tělocvičnu, školní hřiště a zahradu. Tento rok prvně navštěvovaly 

družinu i děti z přípravné třídy. Ty měly své šesté oddělení, společně s částí první 

třídy, v prostorách 1. stupně ZŠ.  

V přízemí budovy 1. stupně navštěvovali žáci ranní družinu. Provozní doba školní 

družiny se neměnila a ranní družina byla od 6.00 do 7.25 hodin a odpolední družina 

od 11.30 do 16.30 hodin. Poplatek za školní družinu činil 1 000 Kč za jeden školní rok. 

Kapacita školní družiny byla navýšena na 150 žáků. 

Zájmové vzdělávání bylo řízeno šesti kvalifikovanými vychovatelkami, které 

mají pedagogické vzdělání a byly zde i dvě asistentky pedagoga. V rámci své profese 

se dále vzdělávaly v akreditovaných kurzech a webinářích.  

Zájmové vzdělávání žáků probíhalo v souladu se Školním vzdělávacím programem  

s názvem Přístav dobré nálady, který je každoročně aktualizován. Program 

zájmového vzdělávání byl v letošním školním roce sestaven z plnohodnotných 

aktivit dle ročního období, významných dní a svátků. Byly zařazovány i činnosti jako 

například: didaktické hry, řešení rébusů nebo křížovek, různé doplňovačky, kvízy, 

stolní hry, kreslení a tvoření na daná témata, turnaje, pokusy nebo promítání 

pohádek. Ve ŠD se děti po celou dobu zdokonalovaly v sociálních dovednostech, 

učily se žít a spolupracovat s ostatními. Trávily zde velkou část volného času, proto 

bylo důležité, aby je pobyt zde těšil, rozvíjel jejich dovednosti, znalosti, schopnosti se 

samostatně rozhodovat a v neposlední řadě také podporoval kladný vztah k přírodě 

a k umění. Jedním z hlavních cílů bylo, aby byl pobyt pro děti v ŠD zajímavý, 

poučný, ale především příjemný a bezpečný. Odpolední činnosti žáků byly 

zaměřeny hlavně na sportovní vyžití a pobyt v přírodě – sportovní hřiště s umělým 

povrchem, tělocvična, zahrady.  

 V průběhu celého školního roku proběhly v rámci ŠD úspěšné akce pro 

veřejnost. Díky umělému kluzišti se v Zámeckém parku podařil obnovit Karneval na 

ledě. Veřejnost jsme již pravidelně pozvali na Svatomartinský průvod, který 

navštívilo velký počet jak dospělých, tak i dětí.  

Po vyučování se žáci mohli zapojit do činností zájmových útvarů v rámci 

družiny a klubu – výtvarný kroužek, Slavičánek, ŠIC, dramatický kroužek, 

roztleskávačky, hravá jóga a relaxační cvičení, míčovky, mažoretky a zumba. 

V tomto školním roce jsme spolupracovali s Městskou knihovnou ve Slavičíně, 

 Mateřským centrem Slavičín, Policií ČR a hasiči nebo panem učitelem Tomášem 

Studeníkem. 

O činnosti a aktivitách ŠD a ŠK byly pravidelně aktualizovány informace na 

webových stránkách školy, ve Školních novinách a Slavičínském zpravodaji. 
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I letos jsme vyšli vstříc pracujícím rodičům a o letních prázdninách jsme 

umožnili dětem v průběhu tří týdnů navštívit družinu. 

Tento školní rok jsme vyměnili třídní knihy za elektronický školní systém Edu 

Page. V Edu Page probíhá i komunikace s rodiči, posílání fotek z programů 

jednotlivých oddělení i ze společných akcí. Na webových stránkách školy byly po 

celou dobu informace o změnách a aktivitách ve školní družině pravidelně 

aktualizovány. 

Během školního roku byl obohacen inventář pomůcek o  nové hry, hračky, 

stavebnice a výtvarný materiál pro výtvarné a pracovní činnosti.  

Děkujeme všem za vzájemnou spolupráci se školní družinou. 

 

Přehled činností školní družiny a školního klubu ve školním roce 2021/2022 

Terénní hra – Razítková, školní zahrada u 1. stupně. 

Barevný podzim – tvoření z přírodnin a podzimních plodů. 

Halloweenský den 

Tančíme v rytmu Zumby 

Týden se skřítkem Podzimníčkem 

Svatomartinský průvod 

Výroba vánočních přání pro seniory 

Jíme zdravě ve školní družině, aneb Co dům dá 

Den se zvířátky – vzdělávací program v jednotlivých odděleních 

Vánoční posezení s koledami v jednotlivých odděleních 

Sněhulákový týden 

Hádej, hádej hadači – ŠK 

Vločkový den 

Zimní olympijské hry  

Vyrábíme „Valentýnky“ 

Zvyky a tradice o masopustu, vyrábíme masky 

Bláznivý den s Mimoni 

Měsíc knihy – Týden v pohádce – Superhrdinové 

Den vody 

Vyrábíme dárečky pro budoucí prvňáčky 
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Puzzliáda v ŠK 

Den s divadlem  

Návštěva mateřského centra – Snoezelen 

Ukázka policie ČR 

Týden s Harry Potterem 

Čarodějnice na školním hřišti 

Turnaj v Dobblu 

Svátek matek – výroba přáníček 

Návštěva hasičského sboru v našem městě 

Cesta kolem světa – týdenní akce 

Turnaj v šipkách v ŠK 

Terénní hra na školním hřišti – Šifra 

Pohyb je život, život je pohyb 

Den dětí pro 1. stupeň ZŠ – Přijela k nám pouť 

Vodní hrátky na rozloučenou se školním rokem 

Vítání budoucích prvňáčků 

Karneval na ledě 

Snoezelen v Mateřském centru Slavičín 

Letem světem 

Barevný týden  

 

 

 


