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Školní vzdělávací program pro školní družinu

1) Identifikační údaje školy

Motivační název ŠVP ZŠ:  Každý má svou šanci

ŠVP ŠD:  Jen si děti všimněte, co je krásy na světě

Předkladatel: Základní škola a mateřská škola Skalička, okr. Přerov

Adresa školy: ZŠ a MŠ Skalička

Skalička 109

753 52 Skalička

Ředitelka: Mgr. Dušana Mužíková

tel.:723 321 048

Redizo: 600146600

Typ školy: základní škola

Počet ročníků: 5

Počet tříd: 5

IČO: 70 99 78 53

Inter. stránky: zsmsskalicka.cz

Zřizovatel: Obec Skalička

Skalička 109

753 52 Skalička

tel.:602 514 367

PLATNOST DOKUMENTACE 2015/2020

Podpis ředitele: Razítko školy:
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2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ ČINNOSTI

a) Obecné údaje o ŠD

Družina má v životě školy zvláštní postavení. Je její součástí, ale děti se v ní neučí - vlastně

učí, ale tak aby to nepoznaly a myslely si , že si jenom hrají.

Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace.

Mimo činnost výchovně vzdělávací plní částečně také funkci sociální.

Družiny jsou součástí školského výchovně - vzdělávacího systému a zabezpečují žákům

náplň volného času v době před a po vyučování.

Školní družina je zařízení, kde se děti mladšího školního věku seznamují s možnou škálou

zájmových aktivit, s jejich obsahem a formou. Nabídka různých činností aktivizují děti,

prohlubujíce jich školní znalosti, zájmovými činnosti rozvíjí jejich osobnost a zdokonalují

jejich sociální kompetence (dovednosti).

Významným znakem každé správné školní ,družiny je možnost, aby se děti podílely na tvorbě

programu, aby spolupracovaly na přípravě týdenních plánů činnosti.

Školní družiny svou činnosti přispívají k formování příští generace jejichž příslušníci mají být

přímí a obezřetní - slušní a odpovědní, vzdělaní a vzděláni-chtiví - sebevědomí a rozhodní.

Výchova dětí mladšího školního věku vytváří základní předpoklady pro jejich další rozvoj a

dává jim vzdělávací návyky, na kterých budou stavět po celou dobu školní docházky.

Obsah 'výchovně vzdělávací činnosti je založen na činnostech vyplívajících především se

zájmů dětí, při nichž jsou rozvíjeny prvky, které prolínají celým pedagogickým procesem.

V průběhu výchovně vzdělávací činnosti se prolínají organizované a spontánní činnosti,

skupinové i individuální.

V naší školní družině se snažíme o široký záběr volno-časových aktivit.Věnujeme se sportu,

relaxování, tvořivosti, společenským i kolektivním hrám....atd. Také se zabýváme

společenskou i estetickou výchovou, soutěžíme, zajímáme se o ekologii - třídíme

odpad, sbíráme starý papír, vršky z pet lahví, léčivé rostliny...aj.

Zájmem naší družiny je, aby si každý človíček u nás našel aspoň někdy to, co ho baví a

z čeho má radost. Každý má samozřejmě právo volby a to je to nejdůležitější!
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Co naše školní družina nabízí

 Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností,

odpočinku a relaxaci, výchovou, hrou, individuální prací a motivačním programem.

Vše jeza1oženo na přímých zážitcích z činnosti, která vychází částečně z individuální

volby, dětské zvídavosti i radosti z poznávání a objevování - PROŽITEK - jako

forma poznávání, potřeby zaměstnání se, bavit se a komunikovat.

 Podporujeme u dětí citlivé vztahy k lidem, k přírodě, vedeme je k otevřené

komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

 Zaměřujeme se na ekologii a ochranu životního prostředí (třídíme odpad, sbíráme

starý papír, vršky z pet lahví, léčivé rostliny.

 Snažíme se vytvořit prostor školní družiny tak, aby byl pro všechny příjemný, vedeme

děti k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání (jejich vlastní díla jsou veřejně

vystavovány na různých výstavách a akcích pořádané školou nebo obcí).

 Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti děti.

  Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým schopnostem. Např. umět využít 

volný čas, řešit problémy, umět komunikovat, čelit sociálním, občanským a 

pracovním povinnostem.

 Od 1. třídy rozvíjíme u dětí jejich schopnost rozhodování, hodnocení a sebehodnocení.

 Spojení dětí různých věkových skupin se osvědčuje jako výhoda. Starší předávají své

zkušenosti a dovednosti mladším. Všechny vede k tomu, aby respektovali jeden

druhého.
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b) Materiální a prostorové podmínky

K nezbytným požadavkům na prostředí, ve kterém probíhají volnočasové aktivity patří:

 bezpečnost

 snadné udržování pořádku a čistoty

 nehlučnost, řádné osvětlení

 dostatek prostoru

 přiměřený, čistý, dobře udržovaný dle věku žáků odpovídající nábytek.

Školní družina využívá k volnoč. aktivitám celou školu i tělocvičnu, která se nachází v 

nedaleké místní sokolovně. Po vyučování máme k dispozici celou budovu k relaxaci a 

odpočinku . Třídy nám slouží jako pracovny, kde využíváme lavice na výtvarné nebo 

pracovní činnosti . Pro společné a kolektivní hry využíváme velký prostor zadní třídy. 

Malá místnost, kterou také využíváme, je vybavena  skříní, která slouží jako úložiště pro hry a

nejrůznější pomůcky. Dále jsou rehabilitační míče sloužící  ke zdravému sezení. Jsou zde i  

žákovské lavice s  židlemi. Nechybí ani skládací matrace a polštářky pro relaxaci.

Když nám počasí přeje, většinu času trávíme venku, k tomuto účelu nám slouží školní zahrada

s pískovištěm a různými atrakcemi pro děti. Pokud se chceme pořádně sportovně

vyžít, chodíme na místní víceúčelové hřiště. Hřiště skýtá přemíru vyžití od míčových

her, tenisu, petangu až po dětské skotačení a dovádění na houpačkách, průlezkách aj.

Skalička je moc krásná obec a nabízí nám spoustu možností, jak a kde strávit s dětmi volný

čas. Chodíme často na procházky obcí, do místního parku, kde sbíráme různé přírodniny,

v horkých dnech nám stromy nabízejí příjemný chládek k venkovním hrám a v zimě nám

slouží k zimním a sněhovým radovánkám. Např. sáňkování, bobování, koulování, stavění 

staveb ze sněhu atd.

Nedaleko za Skaličkou teče řeka Bečva, která je rovněž častou trasou našich vycházek. Okolí

obce lemují menší lesíky, které nám slouží jako živé opakovací učebnice všeho, co děti měly

možnost ve školních lavicích pochytit (poznávání stromů, lesní zvěře, lesních plodů, rostlin, 

menších živočichů, zkoumání zeminy... ).

Skalička rovněž nabízí spoustu možností, jak zaujmout děti a přitom je něco naučit z historie i
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současnosti obce a okolí. K tomuto využíváme památky, které v obci máme jako je například

zámek v parku, sluneční hodiny na zvoničce, kaplička sv. Teodora i místní hřbitov nebo 

větrný mlýn. Vše se nám hodí do programu, který v družince máme a hojně toho využíváme

c) Personální podmínky

Role vychovatele:

Základním předpokladem pro úspěšný výkon vychovatele je kladný vztah k dětem, který

dokáže projevovat. Musí mít vysokou míru empatie a umí vytvořit ve skupině dětí příznivé 

sociální klima. Má vypěstované mravní vědomí, umí s dětmi efektivně jednat. Má organizační

schopnosti a rozvíjí je .Umí si hrát s dětmi. Je vždy pozitivně naladěn. V činnostech a při 

jejich hodnocení vyhledává a vyzvedává především kladné momenty. Má smysl pro humor.

Vychovatel je iniciátorem a průvodcem dítěte při činnostech, které motivuje, navozuje přímo

nebo nepřímo řídí, hodnotí. Vychovatel má v dětech probouzet aktivní zájem o okolí, 

komunikaci a chuť se dívat kolem sebe. Má podněcovat a rozvíjet přirozenou zvídavost dítěte,

chuť objevovat, odvahu projevit se a ukázat, co všechno zvládne.

Tyto žádoucí projevy pak přiměřeně oceňovat a chválit. Vychovatel během celého 

pedagogického působení rozvíjí sociální kompetence, důležité nejen pro učení, ale i pro další

rozvoj žáků, zdravé sebevědomí, sebejistotu, schopnost být sám sebou. Vychovatel má mít 

všeobecné znalosti na úrovni středoškolského vzdělání. Aby mohla kvalitně pedagogicky 

působit, musí mít některý ze stupňů odborného pedagogického vzdělání. Povinnost 

vychovatele je dále se sám vzdělávat.

Pedagogické působení ve školní družině:

Kapacita školní družiny je 75 dětí. ŠD má v roce 2019/20 tři oddělení se čtyřmi vychovateli.
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d) Organizační podmínky

 ŠD je určena pro všechny žáky 1. stupně ZŠ.

 O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

 Pravidelná docházka přijatých žáků do ŠD je povinná.

 Zákonný zástupce si musí vyzvednout děti nejpozději do 16.30 hod. A v pátek v 16.00
hod., tj. do konce provozu ŠD. Pokud však má dítě písemné svolení, že může odcházet
samo, může tuto možnost využívat

 Každá nepřítomnost žáka musí být řádně písemně nebo ústně omluvena vychovateli.

 Na zápisovém lístku musí být vyznačeny odchody domů, do ZUŠ a na kroužky. Každá
změna v docházce musí být oznámena písemně s datem. Také je nutné uvést, zda dítě
odchází samo, nebo komu vychovatel dítě předá. Stejným způsobem se postupuje i v
případě výjimečných odchodů a vyzvednutí dětí cizími lidmi nebo sourozenci.

 Za žáka, který byl ve škole a bez omluvy se do ŠD nedostaví, ačkoliv by tam měl být,
vychovatel neodpovídá.

 Změnu  bydliště,  zaměstnání,  zdrav,  pojišťovnu,  odhlášení  žáka  z  družiny  hlásí
zákonný zástupce včas vychovateli. 

 Učitelé pomáhají vykonávat dohled ve ŠD od 12:00 do 14:00, dohlížejí při obědě i na
školní činnost ve školní budově či na zahradě.

 Své svršky a aktovky odkládají na určená místa. Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí
ihned žáci nebo rodiče vychovateli.

 Žák v družině je povinen řídit se pravidly školního řádu a pokyny vychovatele.

 Opouštět ŠD bez svolení vychovatele není dovoleno.

 Za hry, knihy a jiné pomůcky odpovídá kolektiv žáků, jemuž byly přiděleny.

 Každé neuposlechnutí nebo provinění proti vnitřnímu řádu ŠD bude řešeno.
Jestliže  po  vyčerpání  všech  možných  náprav  a  po  projednání  s  rodiči  žák  svým
chováním soustavně narušuje kázeň a činnost ŠD, nebo bez omluvy rodičů přerušil
docházku po dobu delší než tří dnů, lze žáka ze ŠD vyloučit.

 Před jídlem si  každý žák  myje  ruce,  při  obědě  dbá  všech pravidel  společenského
chování, jí příborem.

 Onemocní-li žák, odhlásí jej rodiče ze stravování. Jinak hradí i nevybrané obědy.

 Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD činí 100 Kč měsíčně za
jednoho žáka, bez ohledu kolik dní ve ŠD pobýval.
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 Platba musí být uhrazena nejpozději do 15. dne daného měsíce.
 Vychovatel  nenese  zodpovědnost  za  finanční  hotovost,  cennosti  a  hračky  dětí

přinesené z domova.
Pokud  mají  rodiče  připomínky  ke  ŠD,  je  třeba  je  řešit  okamžitě  osobně  s
vychovatelem, aby nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním.

e) Provozní a ekonomické podmínky

Školní družina začíná:

Ranní družina-                                                                       Odpolední družina-

           Pondělí: od 7.00 do 7.45                     od 12.00 do 16.30

        Úterý:    od 7.00 do 7.45                     od 12.00 do 16.30      

        Středa:   od 7.00 do 7.45                     od 12.00 do 16.30 

        Čtvrtek: od 7.00 do 7.45                     od 12.00 do 16.30 .

        Pátek:    od 7.00 do 7.45                      od 12.00 do 16.00

Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 5. ročníku základní školy.

Měsíční školné za družinu činí 100,-Kč.  Platba se uskutečňuje bezhotovostní transakcí na 

účet školy. Nutno u paní ekonomky, nebo p. vychovatele vyžádat formulář na vyplnění.

Sociálně znevýhodnění žáci mohou mít finanční úlevy.

f) Hygienické podmínky školní družiny

 Vhodná struktura režimu žáků v družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu

dané režimem družiny a skladbou zaměstnání. Žáci mají vždy skladbu zaměstnání 

vždy zaměřenou na svoji věkovou skupinu s dostatkem relaxace, který je vždy po 

obědě a dostatkem aktivního pohybu přizpůsobeného vždy na dobu, čas, náladu a 

stavu žáka i vychovatele.

 Vhodný stravovací a pitný režim dle individuálních potřeb žáka. Žáci mají po celý den

k dispozici dostatek tekutin ve várnici. V zimě teplý čaj a v teplejších měsících, šťávy,

minerálky, džusy. Také v odpoledních hodinách je dětem umožněno dle jejich potřeby

svačit.

 Zdravé a nezávadné prostředí užívaných prostorů.

g) Bezpečnostní podmínky školní družiny
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Vychovatelé mají povinnost poučit všechny žáky. Vychovatel provádí poučeni při první

schůzce družiny a dle potřeby je opakuje. Připomenutí bezpečnosti by se mělo provádět při 

každé činnosti v novém terénu, při práci s novým materiálem apod. Poučení o bezpečnosti se 

zapisuje do pedagogické dokumentace. Vychovatel může zodpovídat pouze za úměrný počet 

dětí, které jsou stanoveny ředitelkou školy.

Zásady bezpečnosti v místnosti:

 Dodržovat vnitřní řád.

 Zákaz manipulace s elektrickým zařízením (zabezpečení všech zásuvek krytkami).

 Zákaz vyklánět se z oken a jakákoliv manipulace s nimi.

 Neběhat, neskákat, neklouzat se, nestoupat na nábytek.

 Pozor na ostré hrany (dostatečné zabezpečení všech nebezpečných ploch a míst).

 Používání jen bezpečných pomůcek.

 Během činnosti dodržovat kázeň a klid (v rámci možností).

Bezpečnost v tělocvičně (sokolovně):

 Dodržovat bezpečnostní ustanovení pro danou tělocvičnu.

Je k nahlédnutí v sokolovně.

 Před každým použití nářadí, vychovatel zkontroluje jeho stav.

 U každého nářadí musí být podávána záchrana.

 Děti mohou cvičit pouze ve vhodném oblečení a obutí.

 Při cvičení a hrách odkládají ozdobné předměty (náramky, náušnice, prsteny ..).

Bezpečnost při akcích mimo budovu ŠD:

 Při pobytu po komunikacích a v ulicích nutno dodržovat vyhlášku o silničním 

provozu.

 Před přesunutím seznámit účastníky s trasou a prostorem.

 Určit místo srazu pro případ, že by se některé dítě ztratilo.

 Před započetím hry vymezit prostor.

 Při nástupu do MHD dbát na ukázněný nástup.

 Pro přechod vozovky používat značené přechody.

 Při jízdě dbát na klid ve vozidle.

 V případě rozchodu pro samostatný nákup či prohlídku určíme vždy skupinky dětí

(3 - 5), kteří budou vždy chodit spolu.

 Samostatný pohyb dětí po setmění není možný.
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Dohled dětí na hřišti - zahradě – venku:

Děti nejsou nikdy samy na hřišti ani zahradě, vychovatel/ka a třídní učitelky vždy dohlíží do 

14.00 na hru dětí. Při používání sportovních nářadí jsou děti poučeny o bezpečném zacházení 

a mají vždy dohled. Při používání průlezek, houpaček atd. jsou vždy děti pod dozorem 

vychovatele/lky nebo učitelky, která dohlíží.

 Všechny dětské atrakce jsou časově kontrolovány proti nezávadnosti a bezpečnosti. Při 

venkovních hrách v teplých letních období mají děti vždy možnost pitného režimu přímo 

venku. Vychovatel/ka a tř. učitelky odpovídají za děti při výletech, tématických procházkách 

či pobytu venku. Vždy určí dobu ukončení mimořádných akcí a tu sdělí rodičům. Vyčkává 

vždy až si pro všechny děti přijdou rodiče,nikdy neodchází pokud nejsou všechny pryč. 

Školní družina je vybavena lékárničkami pro první pomoc. Lékárničky jsou umístěny na 

přístupném místě. Od vychovatelů se očekává praktická dovednost první pomoci. Všichni 

zaměstnanci školy jsou v přípravných poradách proškoleni o základních potřebách první 

pomoci.

h) Psychosociální podmínky

 klidné prostředí a příznivé sociální klima (otevřenost, úcta, tolerance, uznání, empatie,

spolupráce, snaha pomoci druhému .... )

 respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům ( činnosti vycházející ze zájmů

žáka a osvojení si toho co má pro žáky praktický smysl)

 věková přiměřenost a motivující hodnocení (je důležité na každém individuálním 

jedinci najít to, v čem vyniká a to vyzdvihnout a náležitě ohodnotit)

 ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy (všímat si 

sebemenších náznaků, jakékoliv nesrovnalosti a rozdílu mezi žáky a

včas dle potřeby zasáhnout, snaha naslouchat a poradit v nouzi - možnost jak

předejít možným nástrahám a komplikacím)

 vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny

(budování společenské komunity na základě společenských pravidel, které budeme

všichni respektovat, spravedlnost, odpovědnost ... )

 včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti školní družiny a jejím

1
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vnitřním životě (žáci budou dostatečně dopředu o všem informováni, rovněž rodiče)

Poučení a připravenost žáků

Žáci j sou pravidelně poučovány o bezpečnosti v dopravě ( přechody přes cestu, chůze po

vozovce, základy bezpečnosti pro cyklisty .....).

Žáci jsou pravidelně poučovány o bezpečnosti v požární ochraně (co dělat v případě

požáru.....).

Žáci jsou pravidelně poučovány o bezpečnosti při hrách s použitím různého nářadí (jak

předcházet úrazům, jak se chovat v tělocvičně, na hřišti, venku .....).

Žáci jsou vždy průběžně poučováni o chování a bezpečném zacházení s různými potřebami,

které se během roku nahodile naskytnou.

i) Spolupráce s rodiči a jinými subjekty

Rodičům je kdykoliv umožněn přístup do průběhu školní družiny. Mohou se dle zájmu a

možnosti zapojit do mimoškolních aktivit a činností pořádané školní družinou.

Důležité informace pro rodiče jsou vždy umístěny na nástěnkách v budově školy. Zároveň 

mají rodiče možnost kdykoliv nahlédnout do důležitých dokumentů. Rodiče jsou zváni na

akce školy. Nejméně čtyřikrát v roce se konají informativní schůzky, na kterých je možno 

konzultace rodičů s vychovatelem. Dále samozřejmě kdykoliv i mimo tř.schůzky bud' 

telefonicky nebo osobně. Na začátku školního roku jsou rodiče seznámeni s vnitřním řádem 

školní družiny.

Školní družina spolupracuje:

 s obcí, která nás morálně i finančně podporuje. Děti se podílí na mnoha akcích

pořádané právě obcí. Jako je např. Beseda se seniory, Vítání občánků, Den matek, 

velikonoční a vánoční výstavy, Pohádkový les .....

 s MŠ, kdy spoustu akcí organizujeme společně, nebo se účastníme akcích pořádané

školkou např: zavírání lesa, vynášení Morény, pohádkové divadélka, různé koncerty,

karneval.. ...

 s místními Hasiči- soutěže pro děti, prohlídka hasičské zbrojnice, cvičný poplach ....

 se Sokoly - různé celoroční akce pořádané v sokolovně, sportovní odpoledne ....
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 s Domovem Větrný Mlýn (zde se žáci seznamují s chováním k handicapovaným 

spoluobčanům dny) – otevřených dveří, různá kulturní představení, tvořivé

dílničky, vítání léta…….

3) CHARAKTERISTIKA ŠVP ŠD

a) Klíčové kompetence

Pojem kompetence je chápán jako souhrn znalostí, schopností a praktických dovedností a

s ním souvisejících postojů i hodnotových orientací, které jsou předpokladem k výkonu

činností. Ve školní družině podněcujeme žáky ke vzdělání pouze na základě zájmu. Školní 

družina bude kompetence přiměřeně svým možnostem spíše jen posilovat a rozvíjet.

Jednou činností budeme posilovat pravděpodobně víc kompetencí najednou.

Souhrn všech kompetencí, s kterými budeme pracovat:

kompetence k učení,

kompetence k řešení problémů,

kompetence komunikativní,

kompetence sociální a personální,

kompetence občanské,

kompetence k trávení volného času.

Na konci vzdělávacího procesu by žáci měli dojít k těmto výstupům:

- učí se s chutí, započatou práci vždy dokončí.

- kriticky zhodnotí své výkony

- klade si různé otázky a odpovědi na ně

- různě experimentuje a pozoruje

- získané výsledky porovnává, posuzuje, vyvozuje závěry

- řeší problém (rozpozná ho, vnímá ho, přemýšlí o příčinách a hledá řešení)

- nedá se odradit případným nezdarem, hledá různé způsoby řešení problémů

- rozhoduje se, obhájí svá rozhodnutí, zodpovídá za své rozhodnutí

- kriticky myslí

- ověřuje správnost řešení

- je vytrvalý
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- formuje a vyjadřuje své myšlenky a názory

- vyjadřuje se písemně, mimoslovně i ústně

- naslouchá druhým

- vyjadřuje vlastní názor, komunikuje bez ostychu, promlouvá na veřejnosti

- využívá informační a komunikační prostředky

- komunikuje kultivovaně

- učí se spoluvytvářet příjemnou atmosféru v kolektivu, je ohleduplný

- požádá o pomoc a rovněž jí poskytuje

- plánuje, řídí a hodnotí

- samostatně rozhoduje o svých činnostech i o důsledcích

- spolupracuje, prosazuje se i podřídí v případě potřeby

- respektuje dohodnutá pravidla, je tolerantní

- ovládá a řídí své jednání a chování

- uvědomuje si svá práva i práva druhých

- brání se agresivitě, šikaně, nespravedlnosti

- dbá na osobní zdraví i druhých, chová se bezpečně a zodpovědně

- váží si tradic a kulturního dědictví

- podílí se na kvalitě životního prostředí

- seznamuje a aplikuje základní ekologické souvislosti

- zodpovědně se zachová i v krizových situacích

- účelně tráví volný čas

- vybírá si zájmové činnosti podle svých dispozic

- rozvíjí své zájmy

- odmítá nevhodné nabídky pro trávení volného času

Hlavním cílem volnočasového vzdělání žáka je propojit a osvojit či zdokonalit všechny

určené kompetence. Vše co chceme žáka naučit, je výčet výše zmíněných výstupů.

Abychom dosáhli těchto očekávaných výstupů mělo by pro nás (vychovatele) platit níže

uvedené desatero:

l.    Naučit žáky efektivně a účelně využívat volný čas.

2.   Rozvíjet tělesnou zdatnost a zdravou soutěživost.

3.   Respektovat méně zdatné spolužáky (podchycení šikany).
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4.   Vést žáky k osvojení hygienických návyků.

5.   Účelně spolupracovat s rodiči.

6.   Rozvíjet kladné vztahy mezi dětmi, dospělými.

7.   Rozvíjet estetické vnímání a vztah k umění.

8.   Rozvíjet vztah k přírodě a okolnímu životnímu prostředí.

9.   Individuálně přistupovat k dětem.

10. Klást důraz na relaxaci a odpočinek.

b) Cíle školní družiny

1. seznamovat se zdravým životním stylem

Výchova k odpovědnosti za svou osobu, za své zdraví. Výchova ke správným

stravovacím návykům, zdravá skladba potravin, dodržování pitného režimu,

dodržování tělesné kultury, osobní hygieny, posilování tělesné zdatnosti, otužování,

rozvíjení citové stránky osobnosti, pěstování pracovních návyků a dovedností.

2. posilovat komunikativní dovednosti

Kultivace slovního a mimoslovního projevu, rozvíjení slovní zásoby a schopností

přiměřeně je používat, schopnost naslouchat. Komunikace a uplatnění osobnosti ve skupině. 

Komunikace v různých sociálních prostředích a v různých životních situacích.

3. zvyšovat sociální kompetence

Rozvíjení sociální orientace - pěstování potřebných vědomostí, dovedností a postupů

v sociálních vztazích vedoucích k odpovědnosti za své chování. Vytváření schopnosti 

svobodně a odpovědně řešit konkrétní životní situace na základě seberegulace, usilování o 

důvěryhodnost a pravdomluvnost. Posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a 

přijímat důsledky svého chování.

4. kladně posilovat sebevědomí

Poznání sebe samého, kladné hodnocení zvyšuje sebevědomí, posilované pozitivní

myšlení je příznivé pro začlenění do skupiny. Prezentuje se na veřejných obecních

akcích. Své díla a výrobky prezentuje na výstavách i soutěžích.
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5. formovat životní postoje

Vytváření základů právního vědomí. Úcta k ověřovaným hodnotám, porozumění,

tolerance a schopnost, ochota pomoci, vytváření vlastního sebevědomí. 

Posilování schopnosti nepodléhat cizím negativním vlivům. Pečuje o drobnou zvěř - domácí 

zvířátka. Třídí odpad, věnuje se ekologii.

6. organizovat si volný čas

Dokáže účelně trávit volný čas. Vybere si aktivitu dle svých schopnosti.

Motto školní družiny:

„JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ

Téma školní družiny:

„KDYŽ JSI KAMARÁD, TAK POJĎ SI S NÁMI HRÁT

c) Formy a obsah činností

Činnost ve školní družině:

 pravidelná (sportovní a pohybová, pracovní a výtvarná, hudební a dramatická, pobyt

venku ..... )

 příležitostné akce (účast na různých akcích, výstavách....)

 nabídka spontánních aktivit

 příprava na vyučování (pokud je možno, tak radši vynechat pro nedostatek času)

snažíme se vždy formou hry navozovat a taky malinko zopakovat probrané učivo ve

škole.

 relaxace - vždy po obědě by měl nastat klidový režim, při hudbě, čtení nebo jen tak

při hraní, alespoň pár minutek

Odpočinková činnost – relaxace:

Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu. Do denního režimu se zařazují nejčastěji po

obědě, nebo ráno, když děti brzy vstávají a dále dle individuální potřeby kdykoliv během dne.
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Klid může být na lůžku, žíněnce, či jiné klidné zájmové činnosti. Důležité je zařazení

odpočinku do denního režimu ŠD, jejich organizace a náplň plní psychohygienické posláni.

Rekreační činnost:

Slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými

aktivitami, spontánní činnosti mohou být rušnější, což nelze vždy považovat za nekázeň, ale

za součást možného způsobu vyžití dětí, které musely celé dopoledne jen soustředěně sedět a

poslouchat učivo.

Příprava na vyučováni (na základě potřeby sociálně znevýhodněných žáků):

Zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není však zákonem vedena

jako povinná činnost ŠD. Může jít i o zábavné procvičování školní látky pomocí didaktických

her, včetně řešení rébusů, hádanek, křížovek aj. Ověřování a upevňování školních poznatků v 

praxi - při vycházkách a dalších činnostech.

Zájmové činnosti:

Rozvíjí osobnost žáka. Umožňuje žákům seberealizaci popř. kompenzaci svých úspěchů i

neúspěchů, další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Mohou být zařazeny jako součást

činnosti, které jsou řízené kolektivně nebo individuálně, jako organizovaná nebo spontánní

činnost. Můžeme ji dále dělit na:

 rukodělné činnosti

 esteticko-výchovné činnosti

 sportovní činnosti

 společensko-vědní činnosti

 počítačová gramotnost

Sebeobslužná činnost:

Patří k nim návyky osobní hygieny, základy stolování, zdravení, poděkování, oslovení,

udržování čistoty a pořádku....

Čím se podílíme „my“ vychovatelé na vytváření dětské osobnosti:

 dodáváme sebedůvěru
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 napomáháme dle potřeby ke správnému řešení

 využíváme kladného hodnocení k motivaci pro další činnost

 zadáváme úkoly takovým způsobem, který umožňuje možnost volby

 dohlížíme na dodržování etiky komunikace (naslouchání, respektování jiných

názorů... )

 dodáváme žákům sebedůvěru a dle potřeby pomáháme

 pomáháme každému žákovi zažít úspěch

 podporujeme občanské cítění žáků

 zohledňujeme rozdíly v pracovním tempu jednotlivých žáků

 vedeme žáky k vyhledávání, shromažďování a třídění informací

 požadujeme dodržování stanovených pravidel

 vedeme žáky ke správnému užití materiálu a pomůcek

 vedeme žáky k využití vlastních zkušeností

 vedeme žáky ke komunikaci mezi sebou, učiteli, k naslouchání jiných

 učíme žáky hledat různá řešení problémů

 napomáháme upevňovat mezilidské vztahy

 vedeme žáky k zodpovědnému chováni

 seznamujeme je s pravidly bezpečného chování

 umožňujeme žákům prezentovat své výsledky práce

 vytváříme motivující prostředí

 vyzdvihujeme dílčí úspěchy každého žáka

 k žákům přistupujeme individuálně

 vytváříme maximum modelových situací, ve kterých může žák zažít úspěch

 střídáme různé formy a metody práce tak, aby si každý našel to co mu vyhovuje

 podporujeme žákovou tvořivost
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 organizujeme s žáky jednodušší akce

 připravujeme žáky na soutěže a různá veřejná vystoupení

 zapojujeme žáky do procesu příprav

 rozvíjíme verbální i neverbální komunikaci

 probouzíme v žácích zdravé sebevědomí

 nabízíme žákům svobodně a veřejně vyjádřit svůj názor

 vedeme žáky k samostatnému logickému myšlení

 seznamujeme žáky s našimi kulturními tradicemi

 vedeme žáky ke zdravému životnímu stylu

 vedeme žáky k péči o životnímu prostředí

 seznamujeme žáky s riziky spojené s nesprávným používání pomůcek

 vedeme žáky k úctě a respektu práci jiných

 vedeme k týmové práci a posilujeme mravní hodnoty

 vedeme žáky k zodpovědnosti za své chování

 hodnotíme žáky tak, aby si uvědomily vlastní pokrok

 umožňujeme volný přístup k pomůckám

 pokládáme otevřené otázky

d) Vzdělávací obsah školní družiny

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami je věnována zvláštní pozornost. ŠD

vychází z doporučení PPP. Do volnočasových aktivit jsou tito žáci začleněni podle stupně a 

charakteru jejich znevýhodnění.

Základním principem práce ve školní družince je hra – zážitek - prožitek

Základním prostředkem práce v družině je hra, která přináší kladné emoce, navozuje nové

zážitky a využívá prvky zážitkové pedagogiky.
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Zážitková pedagogika (výchova zážitkem)

Výchovné postupy založené na prožitku a zkušenosti. Opírají se o intenzivní zážitky a

prožitky získané aktivní účastí v programu, který zahrnuje obvykle fyzické činnosti spojené

často s určitou mírou subjektivního pocitu rizika. Jsou zaměřeny na rozvoj sebepoznání a

sociálních vztahů. Mimo fyzického výkonu zahrnují obvykle i sebereflexi.

Co zažívá žák při zážitkové pedagogice:

 utkává se s problémem,výzvou, překážkou,soupeřem ...

 nasazuje své síly, vytrvalost, schopnost, intelekt, fantazii

 vstupuje do různých rolí

 prožívá nejrůznější emoce, napětí a uvolnění, smutek i radost, nadšení, vzrušení ….

Hra:

 nabízí celé spektrum nejrůznějších modelových situací, které se tak mohou stát

průpravou na skutečný život.

 napomáhá rozvoji nejrůznějších a velmi efektivně působících složek osobnosti -

samostatnosti, zodpovědnosti, tvořivosti, rozhodnosti, schopnosti týmové spolupráce,

taktickému myšlení a strategickému plánování

 učí žáky vyrovnávat se s porážkami

 nabízí množství cenných zpětných vazeb

 účastník hry poznává lépe vlastní osobnost i své místo ve skupině

Prostředí školní družiny:

 přímé a bezprostřední zážitky (je nutno, aby hned od prvopočátku bylo vidět vše

co jen jde - hračky, pastelky, ozdoby ...... )

 prostor vlastní iniciativě - zeptat se, co bychom mohli .... (vše si zapisovat a pak z toho

vybrat a něco realizovat)

 podněcovat a rozlišovat vnitřní motivaci

 nabízí činnost, na kterou je dítě připraveno

Děti potřebují:

 ocenit
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 pohladit

 teplo

 možnost kdykoliv uspokojit své soc. potřeby

 možnost volby

Všeobecná pravidla ŠD:

 sebekázeň

 etika

 svoboda………..hlavně mít volbu!

Pro děti je nejdůležitější vytvořit jim prostředí:

       společný problém
         naslouchání tvorba soc. vztahů

prostor pro vlastní názor

komunikace
                 vychovatel je konzultant           spolupráce od začátku do konce

KDYŽ MÁME VOLBU - SVOBODU, MÁME I ODPOVĚDNOST!
(Vezmi si, ale zas to vrat' tam, kde to bylo)

Požadavky pedagogiky volného času

 Požadavek pedagogického ovlivňování volného času. Vychovatel navazuje a

a motivuje co nejrůznějšími činnostmi. Při nabídce různých aktivit by se nemělo

opomíjet přirozenou zvídavost žáků, která pomůže ovlivnit náplň volného času

neotřelou nabídkou, nápaditou motivací, vítanou změnou prostředí, zajímavými

pomůckami atd.

 Požadavek dobrovolnosti. Všechny činnosti by měly být přiměřené věku a

momentálnímu stavu žáků. Žáci by jí měli vykonávat dobrovolně a měli by být v dané
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činnosti přiměřeně úspěšní.

 Požadavek zajímavosti a zájmovosti. Činnost musí být pro žáky atraktivní, měly ba

se využívat i jiné postupy a náměty, než ty které děti doposud znají. Činnosti jsou co

nejpestřejší.

 Požadavek aktivity. Aktivity volíme tak, aby se v nich mohli uplatnit všichni žáci.

Každý z nich se může podílet na tvorbě týdenních plánů, realizací i hodnocení.

 Požadavek citlivosti a citovosti. Všechny činnosti by měly přinášet žákům kladné

emoce, a to nejen z aktivity samotné, ale i z pochvaly.

 Požadavek prostoru k seberealizaci. Vrcholným produktem činností by měla být

radost žáka, který nachází sám sebe .

Naše školní družina klade důraz na:

 Zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností,

odpočinku a relaxaci, výchovou, hrou, individuální prací a motivačním programem.

Vše jeza1oženo na přímých zážitcích z činnosti, která vychází částečně z individuální

volby, dětské zvídavosti i radosti z poznávání a objevování - PROŽITEK - jako

forma poznávání, potřeby zaměstnání se, bavit se a komunikovat.

 Podporujeme u dětí citlivé vztahy k lidem, k přírodě, vedeme je k otevřené

komunikaci, rozvíjíme schopnost spolupracovat a respektovat druhého.

 Zaměřujeme se na ekologii a ochranu životního prostředí (třídíme odpad, sbíráme

starý papír, vršky z pet lahví, léčivé rostliny.

 Snažíme se vytvořit prostor školní družiny tak, aby byl pro všechny příjemný, vedeme
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děti k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání (jejich vlastní díla jsou veřejně

vystavovány na různých výstavách a akcích pořádané školou nebo obcí).

 Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti děti.

 Úkolem naší práce je položit základy ke klíčovým schopnostem - umět využít volný

Čas.

Tématický plán činností:

Září – sportem ku zdraví

Říjen – okolí Skaličky a Hranic

Listopad – pomáháme zvěři před zimou, máme 30 let svobody - KDYŽ MÁME VOLBU - 

SVOBODU, MÁME I ODPOVĚDNOST!

Prosinec – čas dárků, svátků a pohody

Leden – měsíc zimních radovánek a zážitků z vánočních svátků

Únor – měsíc modelování a stavby

Březen – jaro, jaro je tady

Duben –  příprava na Velikonoce

Květen – měsíc maminek a pohybové aktivity

Červen – loučení se školním rokem

Plánované akce v průběhu roku:

 Vítání léta

 Zavírání lesa

 Pohádkové divadélka

 Koncerty, karneval

 Soutěže pro děti

 Prohlídka hasičské zbrojnice, cvičný poplach

 Beseda se seniory,

 Vítání občánků,

 Den matek,

 Velikonoční a vánoční výstavy, 

 Pohádkový les
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10 ZLATÝCH PRAVIDEL NAŠÍ DRUŽINKY

1. Každý z vás je něčím výjimečným a důležitý, proto se nebudu  nikomu posmívat nebo     

    ubližovat!

2. Jsme Tvoje parta, tvoji kamarádi, proto když budeš mít jakýkoliv problém a budeš nám ho  

chtít říct, udělej to. Víc hlav víc ví a kamarádi jsou od toho, aby si pomáhali.

3. Pokud se Ti něco nelíbí, přijď a pověz to. Pověz to slušně a dodej si odvahy. Křivda je  

    jedna z nejhorších věcí a u nás se nepěstuje. I nepříjemné věci Tě v životě potkají, a pokud  

    máš pocit, že Ti bylo ukřivděno, musíš to říct, za to se u nás netrestá!

4. Legrace je báječná věc! A umět si udělat legraci i sám ze sebe to je veliká frajeřina. Neber 

    se tak vážně a neurážej se, smích léčí!

5. Dodržuj pravidla! Můžeš hodně věcí, ale vždycky znej hranici, za kterou už nelze jít!

6. Budeš-li mít nějaký nápad, nebo nějakou novinu, sem s ním. Žádný nápad není uhozený.

7. Nelži a nepodváděj! Vše se dá vyřešit, za nic se nemusíš stydět. Lež je zlá a má krátké  

    nohy - pamatuj na to!

8. Nezapomeň na to, že slovem můžeš moc ublížit. Raději si 2x rozmysli, než něco řekneš.Co 

    jednou řekneš nejde vrátit zpět.

9. Budeme se potkávat celý rok, v družince si máš odpočinout, bavit se, chovej se tak, ať 

 nemusíme řešit hlouposti a nesmysly a ať si náš společný čas pořádně užijeme!

10. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá ..... ,budete-li vy hodní, já budu také!
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