Obsah výchovně-vzdělávacího programu
ve školní družině a školním klubu na naší škole
Cíle výchovně-vzdělávací práce:








podílíme se na rozvoji osobnosti účastníka, který bude vybaven poznávacími a
sociálními způsobilostmi, mravními a duchovními hodnotami pro osobní a
společenský život
učíme účastníky tvořivě myslet a řešit přiměřené problémy
poznávat své schopnosti, účinně komunikovat a spolupracovat
poznávat kulturu a tradice naší i jiných zemí
chránit své zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí
být ohleduplný a tolerantní k jiným lidem
vybavujeme účastníka dostatkem námětů pro naplňování a smysluplného
využívání volného času

Klíčové kompetence:
při výchovné práci v družině a klubu jsou rozvíjeny klíčové kompetence v návaznosti
na ŠVP
1. Kompetence k učení:
 vyhledává z různých zdrojů informace
 kriticky hodnotí své výkony
2. Kompetence k řešení problémů:
 vyhledává informace k řešení problémů
 rozlišuje správná a chybná řešení
 uvědomuje si zodpovědnost za své řešení
3. Kompetence komunikativní:
 komunikuje kultivovaně
 nepoužívá vulgární výrazy
 dokáže vyjádřit svůj názor
 vyjadřuje se písemně
4. Kompetence sociální a interpersonální:
 organizuje a hodnotí své nápady
 samostatně rozhoduje o svých činnostech
 respektuje dohodnutá pravidla
 rozpozná vhodné a nevhodné chování
5. Kompetence občanské:
 chová se zodpovědně ke svému okolí a chrání je
 respektuje a chrání tradici, a kulturní hodnoty svého národa
 vnímá nespravedlnost, agresivitu a dokáže se jím bránit
6. Kompetence k trávení volného času:
 vybírá a smysluplně využívá možností k trávení volného času
 umí odmítnout nevhodné nabídky k trávení volného času

Obsahy a formy činnosti:




družina a klub navazují na základní vzdělání, ale jako školské zařízení pro
zájmové vzdělávání mají svá specifika a své postupy
družina a klub organizují pravidelnou činnost v odděleních, umožňují žákům
odpočinek, pořádají příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní
aktivity
příprava na vyučování probíhá formou didaktických her

Podmínky pro vzdělávání účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami:



pro přijetí účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami platí stejné
podmínky, jako pro ostatní účastníky
obsahy a formy zájmových činností se přizpůsobují individuálním potřebám a
možnostem účastníků, do programu jsou častěji zařazovány relaxační chvilky

Organizační plán:



školní družina je pro žáky 1. - 4. ročníku, účastnici jsou rozděleni do oddělení,
školní družina je v provozu před výukou i po ní
školní klub je pro žáky 5. - 9. ročníku, účastníci jsou rozděleni do klubů
(účastníci přihlášení k pravidelné docházce a příležitostně přihlášení) školní
klub je v provozu pouze po výuce

Kritéria pro přijetí do školní družiny a školního klubu:




účastník je žákem naší školy
má k určenému datu odevzdaný zápisový lístek, vyplněný a podepsaný
zákonným zástupcem
ke stanovenému datu má uhrazenou úplatu za pobyt ve školní družině či klubu

Časový plán:





řízená organizovaná činnost, bude postupovat podle týdenní skladby
zaměstnání
podmínky průběhu činností zájmového vzdělávání jsou dostupné na webu
školy (školní družina a klub)
vlastní měsíční tématický plán si bude vychovatelka volit podle aktuálního
složení účastníků v oddělení a klubu
systém práce je založen na dobrovolnosti a zájmovosti žáka

Personální podmínky:





výchovné působení je rozděleno na přímé výchovné působení pedagogického
pracovníka, je v rozsahu 28 - 30 hodin týdně a nepřímou výchovnou činnost,
aby bylo naplněno 40 hodin týdenního pracovního úvazku vychovatele
(č.75/2005 Sb.)
pedagogické působení v naší ŠD a ŠK zajišťují plně kvalifikované
vychovatelky
odborné zaměření si dále prohlubují v akreditovaných kurzech a samostudiem

Materiální a prostorové vybavení:





na škole jsou vybavené dvě herny a třídy pro družinu a klub
každé oddělení a klub má své materiální vybavení – sportovní a výtvarné
potřeby, stolní hry, knihy a časopisy, CD
kromě heren, kde se jednotlivá oddělení a klub střídají, máme k dispozici – PC
učebnu, tělocvičnu, sál, školní hřiště, keramickou dílnu, kuchyňku, dílny, třídu
v přírodě, relaxační areál, park, les
v blízkosti školy se nachází Mahenova knihovna, hvězdárna, bazén

Ekonomické podmínky:


na činnost školní družiny a klubu je přispíváno:

1 – 3 dny
= 150,- a 100,- Kč/I pololetí (za účastníka)
4 - 5 dnů
= 150,- a 150,- Kč/I pololetí (za účastníka)
ranní pobyt
= 150,- Kč/I pololetí (za účastníka)
nárazový pobyt = 15,- Kč (za účastníka)

Podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví:









vhodně řešená struktura režimu v družině a klubu, s dostatkem relaxace,
aktivního pohybu a skladbou zaměstnání
pitný režim
dodržování hygienických zásad – před jídlem, po návratu z vycházky
místnosti - dobře vybavené, světlé, větratelné, odpovídající normám a
hygienickým požadavkům
odpovídající oblečení a obuv – sport
dostupnost prostředků první pomoci, kontakty na lékaře, informovanost rodičů
ochrana účastníků před úrazy – preventivní kontrola prostor, upozornění na
nebezpečí při práci, sportu
vytvářením klidného, přátelského prostředí

