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1. Cíle
-

harmonický rozvoj osobnosti dítěte, jeho učení a poznání

-

-osvojování sociálních kompetencí (tolerance, spolupráce ve skupině, rozpoznávání
nevhodného chování)

-

získávání osobní samostatnosti

-

vychovávat k smysluplnému využívání volného času a vybavovat žáky dostatkem
námětů pro volný čas

-

zabezpečení odpočinku, relaxace a zájmové činnosti

2. Výchovné cíle
-

dodržování řádu školní družiny a řádu školy

-

poskytování dostatku času na potřebný odpočinek po vyučování

-

předávání nových poznatků

-

rozvíjení myšlení, tvořivosti a fantazii

-

podpora a prohlubování individuálních schopností a dovedností – intelektové,
osobnostní, pohybové atd.

-

motivace k organizování a plánování práce, vlastního učení, zábavy a hry

-

podněcování k rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení vyjadřovacích schopností

-

zvládnout herní situace, využít volný čas efektivním způsobem

-

motivace k námětově bohaté a pestré činnosti

-

osvojení pravidel vhodné komunikace mezi dětmi a při skupinové činnosti

-

vytváření nové pracovní návyky

-

zaměření na odpovědnost za kvalitu vlastní práce

3. Prostředky
Základním prostředkem práce ve školní družině je hra, která přináší kladné emoce,
navozuje nové zážitky, využívá prvky zážitkové pedagogiky.
Ve školní družině využíváme hřiště, cvičnou kuchyň, počítačovou učebnu, keramickou
dílnu, tělocvičny, školní terasu, využíváme audiovizuálních pomůcek a her k poučení i

zábavě. Školní družina nabízí pestrý program pro děti. Vychovatelé spolupracují s učiteli i
zákonnými zástupci dětí.

4. Koncepce
Metody a formy práce: samostatná i skupinová práce, prezentace výsledků, hra, soutěže,
řízená diskuse, literární a výtvarná tvorba, dramatizace textu, přírodovědné a vlastivědné
činnosti, tělovýchovné aktivity.
Pomůcky: čtvrtky, balící papíry, barevné papíry, pastelky, vodové barvy, tempera, tuš,
inkoust, lepidlo, klovatina, látky, encyklopedie, knihy, přírodniny, modelovací hmoty.
Sportovní náčiní: míče, švihadla, obruče, lana, hrací prvky na školní terase.
Využití vycházek, výletů a výstav, exkurzí, besed, kvízů, soutěží.

5. Organizace školní družiny
I. oddělení: Martina Novotná
II. oddělení: Petra Ipserová
III. oddělení: Pavla Popková
IV. oddělení: Pavlína Strejčková
V. oddělení: Mgr. Martina Žáčková (vedoucí školní družiny)
VI. oddělení: Bc. Lejla Friedrich
VII. oddělení: Bc. Karolína Plačková

6. Provoz školní družiny
Ranní provoz: 6:30 – 7:30
Odpolední provoz: 11:40 – 18:00 (V 18 hodin se zamyká škola)
Po – Pá 14:00 – 15:00 nezvedá se telefon (podle Vnitřního řádu ŠD)
Provoz o vedlejších prázdninách (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční
prázdniny), zákonní zástupci čtrnáct dní před vedlejší prázdninami žáka do školní družiny
písemně přihlásí u své vychovatelky. Provozní doba je od 7:00 do 16:00 hodin. Při malém
zájmu (přihlásí-li se celkem 7 žáků a méně) bude školní družina uzavřena. Jídelna pro
přihlášené žáky nevaří.

7. Měsíční plány
ZÁŘÍ: Vítáme tě v družině
-

vítejte v ŠD

-

zahajujeme školní rok a vítáme prvňáčky ve škole

-

řád ŠD a pravidla bezpečného chování

-

bezpečná cesta do školy a domů

-

navázání přátelských vztahů za pomoci společných her

-

„ahoj z prázdnin“- výstava prvních obrázků

-

míčové a pohybové hry na školní terase

-

23. 9. podzimní den

ŘÍJEN: Hrajeme si s barvami
-

příroda okolo nás, využíváme listy a plody pro koláže

-

zhotovujeme šperky a jiné výrobky

-

draci v oblacích

-

ekologická výchova, ochrana přírody, třídění odpadků

-

28.10. začátek zimního času

-

31.10. zaklínadla, nadpřirozené bytosti, lektvary, oslavy Haloweenu

LISTOPAD: I malá strašidla potřebují pravidla
-

vyrobíme se veselé dýně z papírových talířů

-

vyrobíme si pavučiny ze špejlí, kaštanů a vlny

-

vyrobíme zvířátka z kaštanů

-

zúčastníme se Stezky odvahy na školní terase

PROSINEC: Vánoce
-

vánoční výzdoba oken školy

-

výroba vánočních přání, dárků, dekorací

-

výroba adventních věnečků

-

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů

-

sledování vánočně laděných filmových pohádek a příběhů

-

vánoční zvyky a tradice, recitace a zpěv

-

hry na téma rodiny a přátelství

-

Mikuláš, Vánoční karneval

LEDEN: Jak na Nový rok, tak po celý rok
-

zimní výzdoba oken školy

-

výroba dárků pro budoucí prvňáčky

-

čtení pohádek a příběhů

-

tvůrčí činnosti podněcují tvořivost a nápaditost žáka

-

práce s literárními texty

-

využívání encyklopedií

ÚNOR: Masopust
-

Masopust, výroba masek z různých materiálů

-

karneval se soutěžemi a tancem

-

Den sv. Valentýna 14. 2., výroba přáníček

-

Den mateřského jazyka

-

prostor pro spolužáky z jiných zemí

-

já a moje tělo (jídelníček, hygiena, předcházení úrazům)

BŘEZEN: „Zdraví nás baví“
-

povíme si o zdravé výživě, co nám prospívá a co ne

-

pozorujeme změny v přírodě

-

zdobíme třídy a chodby jarními motivy

-

Březen, měsíc knihy – vyrobíme si záložku do knihy

-

budeme vyrábět dárky a dekorace k Velikonocům

DUBEN: „Měsíc bezpečnosti
-

svátky jara velikonoce (výrobky s velikonočními náměty)

-

Duben měsíc bezpečnosti

-

Den úcty ke stáří (jak se žilo dříve)

-

Den Země

-

slet čarodějnic (kostýmy, soutěže, tanec)

KVĚTEN: „ Příroda se probouzí“
-

zvířátka a jejich mláďata

-

domácí mazlíček

-

máme doma zvířata, jaké bychom si přáli mít nejradši?

-

volně žijící zvířata

-

Den matek – dárky pro maminky k svátku

ČERVEN: „ Hurááá prázdniny“
-

mé vysněné prázdniny

-

bezpečnost během letních prázdnin

-

dopravní značky

-

úklid tříd ŠD

-

budeme si vyprávět, kam pojedeme na prázdniny

8. Akce a soutěže
Výtvarnice ve školní družině
Přespání ve školní družině
Sportovní dny ve školní družině
Divadlo ve školní družině
Stezka odvahy na zahradě
Vánoční besídky
Čertovská diskotéka
Rej masek
Seznam akcí a soutěží se během školního roku doplňuje a aktualizuje.
Roční plán je otevřený dokument, který se během roku doplňuje o aktuálně vyhlášené soutěže
akce a soutěže.

