
Týdenní skladba činností školní družiny ve školním roce 2022/2023 (příloha č. 1) 

Dopoledne Odpoledne 

Pondělí 
6.30 – 7.30 hodin 

ranní družina 

(hry, čtení, poslech, 

rozhovory, cvičení) 

10:35 – 11:30 hodin  
2. ročník 

Rekreační činnost – odpočinková 
činnost + zájmová činnost: kroužek 

AJ pro 2. ročník  

 

12.25 – 13.10 hodin 
 

Oběd 

13.10 –  13.30 hodin 
 

Spontánní činnost – 
klidové aktivity 

13.30 – 14.15 hodin 
 

Zájmová činnost – 
tělovýchovné aktivity, 

vycházky 
 

14.15 – 15.00 hodin 
 

Rekreační činnost – 
aktivní odpočinek 

 

Úterý 
6.30 – 7.30 hodin 

ranní družina 

(hry, čtení, poslech, 
rozhovory, cvičení) 

10:35 – 11:30 hodin  
1. ročník 

Rekreační činnost – odpočinková 
činnost + zájmová činnost: kroužek 

AJ pro 1. ročník 
 

 

12.25 – 13.10 hodin 
 

Oběd 

13.10 –  13.40 hodin 
 

Spontánní činnost – 
klidové aktivity, vycházky 

 

13.40 – 14.30 hodin 
 

Zájmová činnost – 
hudebně-dramatická 
činnost, tělovýchovné 

aktivity, tematické 
vycházky 

14.30 – 15.00 hodin 
 

Rekreační činnost – 
aktivní odpočinek 

Středa 
6.30 – 7.30 hodin 

ranní družina 
(hry, čtení, poslech, 

rozhovory, cvičení) 

9:50 – 11:30 hodin 

1., 2., 3. ročník 
Rekreační činnost – odpočinková 

činnost + zájmová činnost: kroužek 
hry na zobcovou flétnu. 

12.25 – 13.10 hodin 
 

Oběd 

13.10 – 13.30 hodin 
 

Spontánní činnost – 
klidové aktivity 

13.30 – 14.30 hodin 
 

Zájmová činnost – 
tělovýchovné aktivity. 

 

14.30 – 15.00 hodin 
 

Rekreační činnost – 
aktivní odpočinek 

Čtvrtek 
6.30 – 7.30 hodin 

ranní družina 

(hry, čtení, poslech, 
rozhovory, cvičení) 

9:50 – 11:30 hodin 

1., 2. ročník 
Rekreační činnost – odpočinková 

činnost.  

12.25 – 13.10 hodin 
 
               Oběd 

13.10 –  13.30 hodin 
 

Spontánní činnost – 
klidové aktivity 

13.30 – 14.15 hodin 
Zájmová činnost – 
rukodělné aktivity, 

vycházky 

14.15 – 15.00 hodin 
 

Rekreační činnost – 
aktivní odpočinek 

Pátek 
6.30 – 7.30 hodin 

ranní družina 

(hry, čtení, poslech, 
rozhovory, cvičení) 

 12.25 – 13.10 hodin 
 
               Oběd 

13.10 –  13.30 hodin 
 

Spontánní činnost – 
klidové aktivity,  

13.30 – 14.15 hodin 
Zájmová činnost - 

Taneční a pohybové 
aktivity 

14.15 – 15.00 hodin 
 

Rekreační činnost – 
aktivní odpočinek, výtvarné 

aktivity 


