Plán akcí ŠD na školní rok 2017/2018
Celoroční projekt ŠD „SPORTEM NEJEN NA OLYMPIÁDU“ - prezentace olympijské myšlenky o
jednotě, přátelství, fair play, spolupráci, humanitě, mezinárodních vztazích. Téma zimních
olympijských her. Dialog o potřebě pohybu a sportování s ohledem na rostoucí počet dětí s
obezitou, na čas strávený ve virtuálním světě, na sociálních sítích, oproti času strávenému venku, s
přáteli, při sportu. Probírání témat jako jsou zdravotní rizika při nadváze, zdravý jídelníček,
vyvážená strava, dostatek tekutin.
Využití nového hracího altánu a herních prvků na nově zrekonstruovaném školním hřišti.
Září:
1.9. Mezinárodní den míru
7.9. Den otevřených dveří památek
8.9. Mezinárodní den gramotnosti
9.9. Světový den první pomoci
13.9. Mezinárodní den čokolády, Den pozitivního myšlení
22.9. Evropský den bez aut
24.9. Světový den srdce, Mezinárodní den neslyšících
- celoroční využití významných dnů v zájmové činnosti v ŠD
- přivítání nových žáků do ŠD
- seznámení účastníků ŠD s Vnitřním řádem ŠD a bezpečnostními pokyny
- výstava výrobků z přírodnin
- zahájení zájmových kroužků ŠD
- zahájení fotbalových tréninků a pokračování projektu „Miř na správnou branku“ a
„Sportovci do škol“
- seznámení s celoročním projektem
Říjen:
1.10. Mezinárodní den hudby, lékařů, seniorů, cyklistů a vegetariánů
4.10. Světový den zvířat
14.10. Světový den chleba
16.10. Světový den výživy
20.10. Světový den stromů
28.10. Den vzniku samostatného Československa
- soutěž „Družinový zpěváček“
- pasování prvňáčků v Městské knihovně Jiřího Mahena
- fotbalové zápasy se ŠD z obvodu Brno-jih
- výtvarná soutěž na téma „Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu “
- 6. ročník „Černovického strašidlení“ – lampionový průvod
- návštěva hasičů HZS Brno-Výstaviště
Listopad:
2.11. Památka zesnulých
10.11. Světový den vědy pro mír a rozvoj
11.11. Den válečných veteránů
16.11. Mezinárodní den tolerance
17.11. Mezinárodní den studentstva
19.11. Světový den prevence týrání a zneužívání dětí
- opičí dráha – soutěž ŠD v obratnosti (ŠD v obvodu Brno-jih)
- výstavka strašidýlek z dýní

-

beseda se známým sportovcem
„Fair play“ - výstava

Prosinec:
3.12. Světový den zdravotně postižených
10.12. Den lidských práv, udílení Nobelových cen
11.12. Mezinárodní den hor
20.12. Mezinárodní den lidské solidarity
- 13. ročník soutěže „O nejdobřejší dobrotu“
- mikulášský bál
- Čertovské zpívání
- výtvarná soutěž na téma „Nejoblíbenější sportovci - zimní sporty“
- vánoční nadělování, vánoční besídka, zpěv vánočních koled, advent – těšíme se na Vánoce
Leden:
1.1. Světový den míru
6.1. Tři králové
7.1. Mezinárodní den švihlé chůze
16.1. Den památky Jana Palacha
27.1. Den památky obětí holocaustu
- turnaj ve vybíjené
- přátelské setkání s dětmi z jiné školní družiny
- vědomostní kvíz k celoročnímu projektu
- sportovní kvíz – zimní sporty – příprava na Zimní olympijské hry
- kouzelnické představení
Únor:
2.2. Světový den mokřadů
11.2. Světový den nemocných
14.2. Svátek zamilovaných
20.2. Den domácích mazlíčků
21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka
9. - 25. 2. Zimní olympijské hry v Pchjongčchangu
- švihadlová soutěž na ZŠ Jihomoravské náměstí
- masopustní karneval, soutěž masek
- fandíme českým sportovcům - výstavka
- dětský biatlon na školním hřišti
- sáňkování
Březen:
8.3. Mezinárodní den žen
15.3. Den rodiny
21.3. Světový den lesů
22.3. Světový den vody
23.3. Světový den meteorologie
- zahájení jarní fotbalové soutěže
- „Těšíme se na Velikonoce“ - výstavka výrobků
- březen – měsíc knihy – oblíbený autor
- akce „Čtení dětem“
- školní kolo Superstar ŠD
- soutěž ŠD v deskových hrách

Duben:
1.4. Mezinárodní den ptáků
2.4. Velikonoční pondělí
7.4. Světový den zdraví
18.4. Mezinárodní den ochrany památek
22.4. Den Země
29.4. Mezinárodní den tance
- obvodní kolo Olympiáda Brno-jih
- 19. ročník Tanečního festivalu ŠD Brno
- návštěva Městské policie Brno-Černovice, beseda s tématem „Bezpečně do školy“
- fotbalové zápasy
- pálení čarodějnic
Květen:
3.5. Den Slunce
18.5. Mezinárodní den muzeí
21.5. Mezinárodní den kulturní rozmanitosti
24.5. Evropský den národních parků
25.5. Mezinárodní den ztracených dětí
1.neděle v květnu – Mezinárodní den ptačího zpěvu
2.neděle v květnu – Den matek
- návštěva dopravního hřiště
- závody na koloběžkách
- školy v přírodě
- malování na chodník – téma: Jaro
Červen:
1.6. Mezinárodní den dětí
5.6. Světový den životního prostředí
8.6. Světový den oceánů
26.6. Mezinárodní den protidrogové závislosti
- atletická soutěž ŠD
- školy v přírodě
- závěrečný fotbalový turnaj, ukončení jarní fotbalové sezóny
- vyhodnocení celoročního projektu

Žáci a rodiče budou seznámeni s Vnitřním řádem ŠD Kneslova 28. Všichni vychovatelé se budou
podílet na akcích ŠD a školy, pomáhat při zajišťování provozu a chodu školy, suplování. Budou
spolupracovat s vedením školy a třídními učiteli, seznámí se s IPV plány integrovaných žáků,
zúčastní se škol v přírodě.
Všichni vychovatelé se budou průběžně vzdělávat formou odborných seminářů v kabinetech VMV,
studovat pedagogickou literaturu a účastnit se obvodních seminářů vychovatelek. Budou aktivně
doplňovat metodiky a šablony pro zájmovou práci ve ŠD.
Dále budou dodržovat zásady bezpečnosti práce s dětmi a dbát na vlastní bezpečnost.
Vedoucí vychovatelka Vladimíra Kyselová bude i nadále vykonávat funkci vedoucí obvodní sekce
Brno-jih metodického kabinetu VMV.

Úkoly vychovatelů nad rámec přímé výchovné práce:
-

odpovědnost za inventář ŠD…Kyselová
výzdoba ŠD … všichni vychovatelé
výzdoba prostor školy … Kyselová, Melichárková
péče o květiny na chodbě … Melichárková
vybavení lékárničky … Brynzová
péče o sportovní vybavení … Kyselová
péče o pomůcky do výtvarné výchovy … Kyselová
péče o audiovizuální pomůcky … všichni vychovatelé
péče o rehabilitační míče … Brynzová

Závěr:
Celoroční plán byl vypracován na základě zkušeností z minulých let, je možné jej v průběhu
školního roku měnit a doplňovat dle potřeby. Řídí se ŠVP pro mimoškolní výchovu, který obsahuje
program činností na dobu jednoho vzdělávacího cyklu, vychází z místních podmínek, jsou v něm
popsány konkrétní činnosti, které vychovatelé sami vybírají podle skladby vlastního oddělení a
aktuálního složení žáků, s nímž pracují. Program činnosti je operativní, lze kreativně reagovat na
možné měnící se podmínky, propojovat či přesouvat témata během dlouhodobé docházky účastníků
do školní družiny.

