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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
 Nabízíme zájmové vzdělávání formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku a relaxací, výchovou, hrou, učením, individuální prací a motivačním
projektem.
 Podporujeme vzájemné respektování a dodržování pravidel, které si děti samy vytvářejí. Tím rozvíjíme schopnost rozhodování, zodpovědnosti za své chování, hodnocení a
sebehodnocení.
 Při projektech klademe důraz na spolupráci mezi věkově smíšenými skupinami dětí, kdy starší předávají své zkušenosti a dovednosti mladším.
 Respektujeme individuální schopnosti a dovednosti žáků.
 Chceme, aby prostor školní družiny byl pro všechny příjemný a navozoval vhodné klima, vedeme žáky k tvořivosti a rozvíjíme jejich estetické vnímání.
 Vzájemnou empatií se společně s dětmi snažíme vytvořit přátelské a harmonické prostředí pro společně strávený čas.
 Děti mají možnost přecházet na určitou činnost podle svého zájmu a momentální potřeby z jednoho oddělení do druhého (a opačně). Rodiče k nám mohou kdykoli
nahlédnout a být součástí naší činnosti.
ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina je v provozu ráno od 7.30 do 8.00 hod a odpoledne od 12.10 (popř. od ukončení vyučování) do 18.00 hod.
Školní družina má dvě věkově smíšená oddělení, která jsou určena dětem 1. - 5. třídy. Všechna oddělení se v 15.00 hodin slučují v jedno.
Do 1. oddělení chodí mladší žáci, zpravidla 1. – 3. třídy. Hlavní činností je výtvarná a rukodělná činnost, také se věnujeme dopravě, přírodě, turistice, společenskému chování
a sportu.
2. oddělení navštěvují starší děti, zpravidla 4. - 5. třídy. Hlavní činností je upevňování pravidel mezilidské komunikace, sportovní a dramatické prvky, čtení, výtvarná a
rukodělná činnost.
Na oběd chodí školní družina do ZŠ Kupeckého – Modrá škola, děti mají vždy pedagogický doprovod.
K pobytu venku se využívá školní zahrada, kde je vhodný prostor jak pro skupinové hry, tak pro individuální činnost.

CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ
Úkolem naší práce je položit základy ke schopnosti trávit volný čas, konstruktivně řešit problémy a otevřeně komunikovat.
 podpora smysluplného využívání volného času
 rozvíjení aktivního přístupu k ochraně svého zdraví
 získávání zkušeností s prací s různými materiály
 zvyšování tělesné kondice zařazováním vhodných tělovýchovných prvků
 rozvíjení schopnosti spolupracovat a respektovat druhého
 podpora citlivého vztahu k lidem a k přírodě
 rozvíjení schopnosti konstruktivně řešit problémy a otevřeně komunikovat

OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ DRUŽINY
Při tvorbě struktury tohoto vzdělávacího programu nás nejvíce inspiruje oblast Člověk a jeho svět s následujícími pěti tematickými okruhy.
 Místo, kde žijeme
Poznáváme nejbližší okolí, organizaci života v rodině, ve společnosti, ve škole, ve školní družině a jídelně.
 Lidé kolem nás
Osvojujeme si zásady vhodného chování, mezilidských vztahů, tolerance, empatie a vzájemné úcty.
 Lidé a čas
Vytváříme správný režim dne a dodržujeme jej. Smysluplně využíváme svůj volný čas, respektujeme čas druhých, vytváříme správné návyky.
 Rozmanitost přírody
Cestou na oběd a při pobytu na školní zahradě se seznamujeme s rozmanitostí a proměnlivostí přírody, pečujeme o pokojové rostliny,chráníme živou i neživou přírodu.
 Člověk a jeho zdraví
Poznáváme sami sebe, své nemoci i prevenci chorob, uvědomujeme si odpovědnost za své zdraví a důležitost osobní hygieny, čistoty prostředí, zdravé výživy a význam
relaxace.
PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A ČINNOSTÍ
Náměty činností:
poučení o bezpečnosti, seznamovací hry, poznáváme školu a okolí školy, o jídle, stolování, příroda a ekologie, dopravní výchova, zásady slušného chování, mezilidské
vztahy, karetní hry, dramatizace pohádek, odhad času, množství, vzdálenosti, práce s časopisem, knihou, cestování, stolní hry, oblečení, lidové tradice, telefonování, rodina,
zábavné soutěže jednotlivců i družstev, péče o pokojové rostliny, procvičování výslovnosti, čistota, zdraví, nemoci, úrazy, životospráva a denní režim, sport, hrajeme si na
dospělé zaměstnání, činnosti na rozvíjení smyslů, bezpečnost v době prázdnin.

