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Koncepce rozvoje školní družiny

Vize:
Činností naší družiny vytvořit bezpečné, přátelské a hlavně podnětné prostředí pro rozvoj
osobnosti žáků. Být družinou otevřenou pro rozvoj vlastní kreativity nejen u dětí, ale i u našich
vychovatelek. Posilovat zdravé sebevědomí a vést k zodpovědnosti. Snažíme se rozvíjet spontánní
tvořivou hru, možnost volby dle vlastních zájmů a potřeb dětí.
Důležitá je pro nás spolupráce s rodiči – naučit se společně řešit jak problémy dětí, tak
i jejich radosti a úspěchy ve škole. Společně sdílet prezentaci nápadů a výrobků dětí na školní akci.
Snažíme se vytvořit dobrý kolektiv, vedený k vzájemné pomoci, toleranci a kamarádství.
Vést děti k radosti z pohybu a k zdravému životnímu stylu s aktivním využití volného času.
Oblast výchovně vzdělávací:
 podpora a rozvoj zdravého životního stylu a tělesné zdatnosti dětí - aktivní odpočinek,
přiměřený pohyb /zařazení sportovních aktivit s využitím sportovních prvků na školním
dvoře/
 podpora čtenářské gramotnosti a všeobecného přehledu dětí - četba knih, časopisů, zařazení
četby na pokračování v odpočinkové činnosti
 podpora matematické gramotnosti – soutěže, kvízy, turnaje
 podpora manuálních schopností dětí – tvořivé dílny k různým příležitostem – vánoční
jarmark, Velikonoce
 spolupráce s koordinátorkou EVVO na škole – projekty Den Země, třídění odpadu,
recyklace
 návaznost na výchovně vzdělávací strategie školy, které směřují k naplňování klíčových
kompetencí a specifickými prostředky pedagogiky volného času se snažit tyto kompetence
posilovat a rozvíjet
 upevnění pravidel vzájemné komunikace a chování ve společnosti – společné akce, besídky,
spolupráce s rodinou
 zkvalitnění propagace školní družiny na webových stránkách školy
Oblast materiální:
 průběžné vybavování školní družiny prostředky pro rozvoj dítěte – nové knihy, společenské
hry, předměty pro tělesnou průpravu dětí /míče, hokejky, švihadla,.../
 spolupráce s kmenovými třídami v oblasti využití prostoru
 rozšíření herních prvků v areálu školy – spolupráce se zřizovatelem školy
Oblast personální:
 zajištění kvalifikovaných pedagogických sil pro ŠD – v současné době jsou všechny
vychovatelky ŠD plně kvalifikované
 zajištění dalšího vzdělávání vychovatelek v rámci DVPP
 podpora vzájemné spolupráce vychovatelek – pomoc začínajícím, předávání vzájemných
zkušeností
 pravidelné porady vedení ŠD s vedením školy – plánování vzájemné spolupráce a strategie v
rámci ŠVP, podpora vlastních projektů ŠD
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Hlavní koncepční záměry:
 další vzdělávání vychovatelek školní družiny
 zkvalitnění mezilidských vztahů na pracovišti
 prohloubení spolupráce s rodiči, dalšími subjekty a institucemi




spolupráce s poradenským zařízením ve věci řešení preventivních i aktuálních výchovných
jevů
vést žáky ke zdravému životnímu stylu, posílení vztahu k přírodě, rozvoj pohybových aktivit
a zvýšení tělesné zdatnosti
prezentace ŠD na veřejnosti – společné akce, webové stránky školy, příspěvky do novin
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