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II.Charateristika školní družiny
Školní družina pracuje při ZŠ a MŠ Žimutice. Je umístěna v budově školy. Kapacita je 20
účastníků. ŠD se snaží upevňovat a prohlubovat spolupráci s rodiči a zlepšovat vztahy mezi
školou a rodinou. Družina poskytuje zájmové vzdělávání účastníkům. Jednou týdně se koná
Badatelský kroužek – nová aktivita školní družiny realizovaná z Šablon II. Účast na
Badatelském kroužku je zdarma.

III. Cíle vzdělávání
-

Rozvíjet osobnost dítěte.
Podněcovat účastníky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
Učit spolupracovat a respektovat se.
Nabízet různorodé činnosti.
Osvojovat si zásady slušného chování.
Vytvářet podnětné prostředí, ve kterém se účastníci cítí dobře.
Dávat prostor pro seberealizaci a dodávat sebedůvěru.
Trvale vést k osvojování schopností a dovedností.
Diagnostikovat potřeby a schopnosti.
Vést účastníky k všestranné a účinné komunikaci.
Rozvíjet schopnost spolupráce.

IV.Formy vzdělávání
ŠD funguje pouze 5 dnů v týdnu dle aktuálního rozvrhu žáků, kteří mají odpolední
vyučování.

-

Organizované aktivity:
Dramatická a hudební činnost – nacvičování pohádek a písní
Sportovní aktivity – míčové hry, skupinové
Hry a soutěže – stolní a didaktické, soutěže v rámci družiny, společenské hry
Výtvarná a pracovní činnost – kresba a malba, modelování, rozvíjení fantazie a
kreativity
Odpočinková činnost – četba knih, časopisů pro děti a mládež
Příprava na vyučování – vypracování domácích úkolů, sebevzdělávací činnost, kvízy,
rébusy

V. Podmínky pro přijímaní do zájmového vzdělávání
O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje na základě zápisního lístku ředitelka školy.
Přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování
námětů a stížností zajišťuje vychovatel školní družiny.
ŠD je určena převážně pro žáky 1., 2. a 3. ročníku ZŠ a MŠ Žimutice. Zákonní zástupci
vyplní zápisový lístek do ŠD a seznámí se s Vnitřním řádem školní družiny. Žáka lze ze
školní družiny odhlásit pouze písemnou formou. Účastník školní družiny může být
vyloučen pro soustavné porušování kázně a pořádku v družině, ohrožování zdraví a
bezpečnosti ostatních účastníků.

VI.Délka a časový plán zájmového vzdělávání
Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno od 1. 9. do 30. 6. následujícího roku. Během
podzimních, zimních nebo jarních prázdnin se provoz přerušuje.
Provoz školní družiny : Po

14, 30 – 15,30 hodin

Út

14,00 – 15,30 hodin

St

13,30 – 15,30 hodin

Čt

14,00 – 15,00 hodin

Pá

12,00 – 15,00 hodin

Roční rámcový plán činnosti školní družiny
Září

Seznámení s prostředím. Téma: Naše vesnice

Říjen

Podzimní příroda – práce s přírodninami

Listopad

Podzimní hrátky, vystřihovánky do oken

Prosinec

Vánoce – vánoční tvoření, zápich do květináče, výroba vánoční ozdoby
z papíru

Leden

Zimní olympiáda, příprava olympijské vlajky, sportovní hry

Únor

Výroba přáníčka k svátku sv. Valentýna, výroba masopustní masky

Březen

Měsíc knihy – čtení knih, pohádkové příběhy, velikonoční tvoření

Duben

Velikonoční tvoření, vítání jara. Den Země – ochrana přírody, práce
na zahradě

Květen

Výroba dárečků a přáníček ke Dni matek

Červen

Péče o zdraví, míčové hry venku na školní zahradě a víceúčelovém hřišti
s herními prvky

VII.Podmínky pro účastníky se specifickými vzdělávacími
potřebami
Respektujeme individualitu každého účastníka, dle stupně a charakteru handicapu
bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky
pro rozvoj jeho osobnosti. Školní družina je otevřená účastníkům se zdravotním
postižením, zdravotním i sociálním znevýhodněním, jedincům talentovaným i mimořádně
nadaným.
Konkrétní přístup, nápravy a volené metody jsou stanoveny v individuálním vzdělávacím
plánu žáka. Naši společným cílem je integrace jedince do kolektivu, zvýšení sebevědomí,
podpoření účastníka v možnosti být úspěšný.
Školní družina vyhledává a rozvíjí talent a mimořádné nadání účastníků. V rámci aktivit
školní družiny je zařazována práce v diferencovaných skupinách podle nadání účastníka.
Pro tyto jedince vychovatel připravuje a zadává práci, která odpovídá a rozvíjí úroveň
jejich dovedností v oblasti jejich nadání.

VIII.Materiální podmínky
ŠD využívá hlavně třídy, které se nacházejí v budově školy. Veškeré vybavení je
součástí MŠ i ZŠ včetně školní jídelny, tělocvičny, školní zahrady a víceúčelového hřiště.

IX.Ekonomické podmínky
ŠD je poskytována za úplatu. Ke každému 15. dne v měsíci se platí 50,- Kč za účastníka.

X.Personální podmínky
Pedagogický dozor zajišťují paní učitelky z MŠ s úvazkem 0.2. Vychovatelky vykonávají
přímou výchovnou činnost a odpovídají za plnění výchovných úkolů, spolupracují
s vyučujícími.

XI.Podmínky BOZP
Všichni účastníci se řídí Školním řádem ZŠ a MŠ Žimutice a Vnitřním řádem školní družiny.
Po dobu pobytu ve školní družině zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví vychovatelé. Jedná se
o akce pořádané v budově školy, na školní zahradě a víceúčelovém hřišti. Účastníci jsou
seznámeni na začátku školního roku s chováním a dodržováním bezpečnosti. Poučení je
během školního roku několikrát opakována dle připravených a realizovaných aktivit.
Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví:
-

Zdravé a bezpečné prostředí užívaných prostorů a pomůcek
Ochrana účastníků před úrazy
Dostupnost prostředků 1. pomoci
Výrazné označení nebezpečných předmětů
Vytváření prostředí pohody, příznivé klima
Respekt k potřebám jedince
Ochrana před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy

XII.Obsah vzdělávání
V rámci pedagogického procesu ve ŠD se zaměřujeme na rozvoj následujících klíčových
kompetencí.
Kompetence k řešení problémů
-skládanky, mozaiky, stavebnice
-luštění dětských křížovek a rébusů
-dokáže vyřešit problém
-umí vyhledat informace a umí je vhodně použít

Kompetence pracovní
-rukodělné a výtvarné práce
-dokáže pracovat dle instrukcí a návodu
-váží si práce své i ostatních

Kompetence sociální a personální
-kolektivní práce
-jednání s dospělými
- upevňování zásad hygieny
Kompetence komunikativní
-prohlížení a četba knih, dětských časopisů
-práce s počítačem
-nebojí se vyjádřit svůj názor
-dokáže obhájit své názory
Kompetence k učení
-procvičování učební látky
-vyhledávání v encyklopediích
Kompetence občanská
-tolerance vůči dětem v MŠ i mezi sebou navzájem
-vzájemná pomoc
-zná svá práva a povinnosti
Obsah vzdělání vychází z těchto témat:
Člověk a jeho svět
-

Prohlubování lásky k přírodě
Vztah člověka k životnímu prostředí, ochrana přírody
Orientace v prostoru a v čase
Využití přírodních materiálů

Člověk a zdraví
-

Zdravý životní styl
Duševní hygiena
Sebeobslužná činnost
Pohybové aktivity

-

Rozvoj sociálních vztahů

Člověk a svět práce
-

Osvojení pracovních technik a praktických dovedností
Schopnost udržovat pořádek
Jednoduché montážní a demontážní práce
Dovednosti motorické a tvoření

Člověk, umění a kultura
-

Probouzení zájmu o umění, hudební a pěvecké aktivity
Rozvíjení talentu, citového, smyslové vnímání a estetického
Důraz na sebedůvěru při vystupování, kultivovanost projevu
Respektování kulturních rozmanitostí
Vnímání slušného chování

V Žimuticích 1. 9. 2020

Mgr. Milena Mikesková
ředitelka ZŠ a MŠ Žimutice

