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CÍLE VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ PRÁCE
Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků po
absolvování výuky ve škole. Vychovávat k smysluplnému využívání volného času a
vybavovat děti dostatkem kompetencí pro naplňování volného času.
 Prožívat radostné chvíle, jistotu a bezpečí
 Rozvíjet osobnost dítěte
 Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
 Učit děti osvojovat si základy slušného chování při stolování
 Učit se komunikovat, spolupracovat a respektovat se
 Učit se předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti v různých oblastech dětských
činností
 Utvářet si kladný vztah k přírodě a chránit ji
 Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům
 Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci
 Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ


Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost



Příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v
prostorách ŠD i mimo ně

 Odpočinkové činnosti – klidové činnosti, aktivní odpočinek,


vytváření celkové duševní pohody dětí, odstraňování únavy
z vyučování



kreslení a malování – volné téma



práce s dětskými časopisy a knihami



relaxace, četba, kvarteta, odpočinek na koberci, vyprávění – dialog
s dětmi



stolní hry, hry s hračkami



stavebnice- volné stavění, hry



Spontánní aktivity - každodenní klidové činnosti, které jsou praktikovány za dozoru
vychovatelky tak, aby se dítě mohlo samostatně projevit a rozhodnout o své činnosti.
Vychovatelka zde působí pouze jako rádce a dozor.

Základním principem práce ve školní družině je hra a zážitek.

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Školní družina má k dispozici jednu třídu, která je rozdělená na hernu a prostor
s lavicemi. Je vybavena odpovídajícím nábytkem, pomůckami, stolními hrami, příruční
knihovnou, sportovním náčiním. V odpoledních hodinách může využívat nedaleké komunitní
centrum s prostornou hernou a výtvarnou dílnou. Pro pobyt venku má k dispozici sportovní
hřiště, na vycházky chodí žáci do lesa, na louku.

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ
Školní družina tvoří jeden právní celek se základní školou, bezpečnost a ochrana zdraví
žáků je zakotvena ve školním řádu, specifické podmínky jsou stanoveny ve vnitřním řádu
školní družiny.

PODMÍNKY PRO ČINNOST ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich
znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní
pozornost. Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové
aktivity v oblastech jejich zájmů.

Tematický plán školní družiny

Září
 seznamujeme se s řádem ŠD
 poučení o bezpečnosti v ŠD a na vycházkách
 povídáme si chování v družině, jaká budeme dodržovat pravidla
 vycházky do přírody, okolí školy
 míčové hry, honičky na louce
 upevňování pravidel chování v přírodě
Říjen
 sbíráme přírodniny – poznáváme, vyrábíme
 vytváříme podzimní výzdobu
 připravujeme se na drakiádu s knihovnou
 lesní pedagogika – Šablony II
 malujeme – barvy podzimu
 Halloween - strašidelné povídky, tvoření
 hry v lese, stavění domečků
 ICT- Šablony II

Listopad
 turnaje ve stolních hrách – pexeso, člověče…
 „už nefňukám“ – kniha Já to zvládnu – jak se vypořádat s nástrahami kolem nás
 Procházky po okolí, do lesa
 Výroba mandal z listí (papír, hřiště)
 Lesní pedagogika – Šablony II
 ICT – Šablony II

Prosinec
 příprava na Mikuláše – básničky, mikulášské tvoření
 výzdoba družiny a chodeb
 vysvětlování adventních zvyků, pátrání po jejich původu

 výroba přáníček a dárečků
 návštěva knihovny - výstava betlémů
 finanční gramotnost – Šablony II
 procházky do okolí, (hry se sněhem)
 ICT – Šablony II

Leden
 Vítáme se po Vánocích – povídání, zážitky
 Malujeme zimu – ledové květy, vločky
 Procvičujeme mozek – křížovky, bludiště, rébusy
 Soutěž o nejhezčího sněhuláka (malování, stavění)
 Lesní pedagogika – Šablony II
 ICT – Šablony II
Únor
 Povídáme si o zdraví – pohyb, strava
 Vymýšlíme zdravý jídelníček
 Pobyt venku – otužování
 Zdravověda – šablony II
 Výroba karnevalových masek
 Karneval – soutěže, tancování
 ICT - Šablony II

Březen
 Měsíc knihy- návštěva knihovny
 Vycházky do přírody – hledání jarních květin
 Význam pranostik, porozumění příslovím
 Výroba a malování jarních motivů
 Výroba dárečků k zápisu
 ICT – Šablony II
 Zdravověda - Šablony II

Duben
 Příprava na Velikonoce – tradice, kraslice
 Vycházky do okolí – pozorování změn v přírodě
 Hry na hřišti
 ICT – šablony II
 Finanční gramotnost – šablony II
 Pálení čarodějnic – čarodějné pohádky, výtvarné zpracování

Květen
 Moje rodina – povolání rodičů, příbuzenské vztahy
 Vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
 Soutěže na hřišti
 Vycházky do lesa
 Čistá planeta- čím mohu přispět já?
 Poznej náš hrad – Šablony II
 ICT – Šablony II

Červen
 Hledání pokladu – oslava Dne dětí
 Procházky do přírody
 Výtvarné práce – těším se na prázdniny
 Míčové hry, běžecké závody
 Jak správně třídit odpad
 Zdravověda – šablony II

