Z á kl ad n í

š kol a

a

M at e řs k á

š kol a

Dol n í

B ř ež a ny

Školní výchovně-vzdělávací program školní družiny

Charakteristika školní družiny:
Školní družina slouží především k odpočinku, rozvoji zájmů žáků v době po vyučování a k efektivnímu
využívání volného času. Školní družina je součástí základní školy. Poskytuje svou činnost denně v ranních
hodinách od 6.45 do 7.45. Její činnost je ukončena v 17. hodin.
Výchovná činnost probíhá v kmenových třídách a víceúčelovém sále, který v dopoledních hodinách slouží
k výuce a odpoledne jako dvě prostorné herny. Vybavení místností odpovídá činnostem a aktivitám školní
družiny – herní prostor, stoly pro skupinovou a individuální práci a odpočinkové kouty pro relaxaci. Školní
družina je vybavena hrami, stavebnicemi, výtvarnými a sportovními potřebami. Hry a pomůcky jsou průběžně
doplňovány dle finančních možností. K dispozici máme také audiovizuální techniku.
K pohybovým aktivitám má školní družina k dispozici venkovní školní hřiště, zahradu, pískoviště a v určený čas
tělocvičnu. Pobyt venku se také uskutečňuje na několika hřištích v Dolních Břežanech, na cyklostezce a na
loukách, kde si dětí hrají a sportují.

Cíle vzdělávání











Vychovávat ke smysluplnému využívání volného času
Rozvíjet dovednosti dětí různými formami zájmové činnosti
Podporovat fantazii, samostatnost a tvořivost při individuálních hrách
Umožnit uvolnění, relaxaci a odpočinek po výuce
Zlepšovat fyzickou kondici dětí formou sportovních her a pobytem venku
Podněcovat k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů
Učit děti osvojovat si základy slušného chování
Učit děti komunikovat, spolupracovat a respektovat se
Utvářet v dětech kladný vztah k přírodě a chránit ji
Nabízet různorodé činnosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům

Formy vzdělávání
1. Pravidelná činnost
představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání. Všechna oddělení mají roční plán, který
zahrnuje všechny formy výchovně vzdělávací činnosti a vede děti k cílevědomosti, soutěživosti, ale i trpělivosti
a spravedlnosti. Zahrnuje zejména tyto formy činnosti:







výtvarná a rukodělná činnost
pobyt v přírodě
sportovní aktivity
společenská činnost
odpočinkové činnosti
rekreační činnosti
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2. Příležitostná činnost
Výchovná, vzdělávací, zájmová a rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD.
Není zahrnuta do standardní týdenní skladby činností. Jsou to jednorázové akce, které organizují jednotlivá
oddělení samostatně, nebo společně. Např. sportovní turnaje, turistické soutěže, výtvarné soutěže, soutěže ve
společenských hrách apod. Dále také spolupracujeme se sborem dobrovolných hasičů a s Regionálním centrem
v Dolních Břežanech.
Přihlašování dětí do ŠD





Zájemci o přijetí do školní družiny odevzdají vyplněný zápisní lístek, na kterém rodiče vyznačí dobu a
způsob odchodu dítěte ze ŠD.
O přijetí žáka do školní družiny nebo jeho vyloučení ze ŠD rozhoduje ředitelka školy.
Do ŠD mohou být umístěni žáci z 1. stupně ZŠ
Přednost mají žáci, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni.

Vybavení dětí do ŠD
Vzhledem k různorodým aktivitám v přírodě doporučujeme používat ve školní družině vhodné náhradní
oblečení. Podepsané bude viset v přidělených šatních skříňkách.
Pokud dítě nemá vhodné oblečení pro plánovanou činnost v ŠD, není to důvod k vyloučení z této činnosti
Pokud se dítě, např. ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit plánované společné činnosti (vycházky), musí si
jej rodiče vyzvednout ze ŠD před zahájením dané činnosti (do 13.45 hod.)
Bezpečnost a ochrana zdraví
Žáci jsou na začátku, v průběhu i na konci školního roku seznamováni s možnými riziky pohybu v určitém
prostředí, s možnými následky různých činností, se správnými způsoby používání nástrojů a jsou soustavně
poučováni o zásadách správného a bezpečného chování nejen ve škole, na veřejnosti na komunikacích, při
samostatných činnostech a sportech.
Další činnosti a organizace ŠD
Jsou popsány ve zvláštních dokumentech: „Roční plán školní družiny“ a „Vnitřní řád školní družiny“.
Vychovatelky zpracovávají celoroční plány svých oddělení, ve kterých je zahrnuta koncepce jednotlivých
oddělení na daný školní rok a tu potom rozpracovávají je do měsíčních plánů.
Dokumentace školní družiny






Zápisní lístky členů družiny
Roční plán ŠD na daný školní rok
Vnitřní řád ŠD
Roční plány jednotlivých oddělení
Třídní knihy jednotlivých oddělení

Marcela Nygrýnová
Vedoucí vychovatelka
V Dolních Břežanech dne 18. 8. 2016

