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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



Příprava na vyučování – didaktické hry, tematické vycházky



Odpočinkové činnosti – klidové činnosti, aktivní odpočinek



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 tělocvičnu. 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

Barevný podzim
Září
 seznamujeme se s řádem ŠD
 poučení o bezpečnosti v ŠD a na vycházkách
 adaptujeme se na školní prostředí
 vytváříme a dodržujeme pravidla v kolektivu ŠD
 rozvíjíme kladný vztah k učení, ke škole, ke spolužákům
 chodíme na procházky, poznáváme okolí školy
 hrajeme si na hřišti, zkoušíme nové hry
Říjen
 snažíme se porozumět změnám v přírodě
 hrajeme si v lese – stavění domečků, skřítků podzimníčků
 poznáváme plody podzimní přírody
 vyrábí podzimní výzdobu – ježky, draky…
 vyrábíme Halloweenské dýně, zápichy…
 účastníme se drakiády s knihovnou

Listopad
 pokračujeme v halloweenském duchu – zajímavosti o netopýrech, upírech a duchách
 chápeme význam a podstatu tolerance, vzájemné úcty
 povídáme si o našich zálibách, seznamujeme ostatní s tím, co děláme rádi
 sbíráme listy – kreslíme, zapouštíme barvy
 rozvíjíme jemnou i hrubou motoriku ruky
 hezké dny využijeme k návštěvě lesa a rozloučíme se s našimi výtvory

Bílá zima
Prosinec
 příprava na Mikuláše – básničky, mikulášské tvoření
 rozvíjíme estetické cítění, vkus i kulturní vnímání
 upevňujeme tradice v období adventu
 zkoušíme vánoční zvyky, zpíváme koledy
 vyrábíme vánoční ozdoby, přáníčka a dárky
 zdobíme školní družinu i školu
 navštívíme knihovnu – adventní čas, výstava betlémů

Leden
 vycházky do zimní přírody - sledujeme stopy zvířat
 radujeme se ze sněhové nadílky – stavění sněhuláka, koulování (pokud příroda
dopřeje)
 malujeme, vyrábíme zimní krajinu – sněhulák, vločky, Ladovská zima…
 rozvíjíme dovednosti v tělovýchovné a sportovní oblasti – opičí dráha, míčové hry
 upevňujeme mezilidské vztahy - rodina, vrstevníci, společnost
 výroba malých dárečků pro prvňáčky k zápisu
Únor
 vyprávíme si o masopustních zvycích
 vyrábíme karnevalové masky
 vyprávíme si o otužování a správném životním stylu
 učíme se telefonní čísla a správný postup pro přivolání pomoci
 naše zdraví, základy první pomoci

Rozkvetlé jaro
Březen
 povídáme si o změnách v přírodě - procházky
 březen – měsíc knihy – návštěva knihovny – zjišťování knižních hitů
 kreslíme návrhy obalů knih, čteme úryvky z oblíbených knih
 zdobíme družinu jarními symboly

Duben
 seznamujeme se s tradicemi Velikonoc
 zdobíme vajíčka, vyrábíme přáníčka, učíme se velikonoční koledy
 zdokonalujeme chování na chodníku, na silnici, přechodech….
 výtvarně zpracováváme čarodějnice
 čteme si pohádky o čarodějnicích
 procházky po okolí – už k nám přišlo jaro?

Květen
 vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky
 čteme, kreslíme a povídáme si o mláďatech v přírodě
 povídáme si o zvířátkách, zjišťujeme zajímavosti ze světa zvířat
 upevňujeme poznatky o likvidaci a třídění odpadu
 chápeme podstatu a důležitost ochrany přírody
 vycházky do přírody – vše nám kvete

Veselé léto
Červen
 soutěže ke dni dětí
 posilujeme tělesnou zdatnost sportováním
 osvojujeme si zásady fair-play, správného sportovního chování
 hry na hřišti, louce – spolupráce v týmech
 těšíme se na prázdniny – výtvarné zpracování

