ZŠ a MŠ Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace
790 82 Písečná 76

ŠKOLNÍ DRUŽINA
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

1. Identifikační údaje
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku,
příspěvková organizace

Sídlo školy:

790 82 Písečná 76

Ředitelka školy:

Dana Brašíková – statutární orgán právnické osoby

Kontakt:

Mobil: 731 523 782
e-mail: zs.pisecna@seznam.cz
www.zs-pisecna.cz

Právní norma:

právní subjekt – příspěvková organizace (od 1.1.1993)

IČO:

70 988 315

IZO:

120 500 370

Zápis v obch. rejstříku:

u Krajského soudu v Ostravě, odd. Pr, složka 672

Zřizovatel:

Obec Písečná
Tel.: 584 423 122
e-mail: podatelna@pisecna.cz
www.pisecna.cz

2. Konkrétní cíle vzdělávání
Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné
cíle vzdělávání dané školským zákonem.











Kompenzovat u dětí jednostrannou zátěž během školního vyučování
Osvojení si takových názorů, schopností a dovedností, které umožní dětem dobře
zvládnout současný i budoucí život
Správně motivovat děti nabízením zájmové činnosti, rozvíjet praktické dovednosti
v různých činnostech, naučit děti vztahu k vlastnoručně vytvořenému výrobku
Využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací
(uvědomění si citu k vytvořené věci)
Vést děti ke schopnosti podle potřeby podřizovat se a chápat při tom vzájemné vztahy
nadřízenosti a podřízenosti v kolektivu
Rozvíjet u dětí kamarádství, vést je ke komunikaci, rozvíjet jejich schopnost
respektovat práci a úspěchy vlastní a druhých
Využívat poznatky, které děti získaly ve škole a vhodným způsobem na ně navázat ve
výchovné činnosti
Využívat preventivního programu školy formou sociálních a komunikačních her
(správné řešení konfliktních situací)
Pěstovat základní pohybové dovednosti dětí a jejich schopnosti odpočinku, rekreace a
zájmové činnosti
Pozorovat přírodu, vést děti k její ochraně, vysvětlovat neznámé a nepochopené pojmy

3. Délka a časový plán vzdělávání
Školní družina zahrnuje ve svém vzdělávacím cyklu plán vzdělávání žáků 1. stupně
ZŠ na jeden školní rok. Specifikuje rozdílnost a náročnost práce podle jednotlivých
ročníků, tedy psychické a fyzické zdatnosti.

4. Obsah a formy vzdělávání
Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení, pořádá nebo spolupořádá
příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. Spontánní aktivita je
praktikována za dozoru vychovatelky tak, aby se dítě mohlo samostatně projevit a
rozhodnout o své činnosti. Vychovatelka zde funguje pouze jako rádce a dozor. Tato
činnost je provozována zejména v ranní družině a odpolední klidové činnosti či pobytu
venku. Družina umožňuje žákům i odpočinek a přípravu na vyučování. Čtvrteční
odpoledne jsou v družině vyhrazeny větším akcím (poznávací výlety, soutěže, exkurze,
pohybové hry v přírodě a jiné).
Plán příležitostné činnosti ve ŠD
(viz příloha č.1)

5. Podmínky pro činnost žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků mimořádně nadaných
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami bude podle stupně a charakteru jejich
znevýhodnění při jejich začleňování do volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní
pozornost.
Pro rozvoj talentovaných jedinců bude nabízet školní družina další doplňkové aktivity
v oblastech jejich zájmů.

6. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a
ukončování vzdělávání
Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu a ukončování vzdělávání ve školní
družině jsou uvedeny v Řádu školní družiny.
(viz. příloha č.2)

7. Materiální podmínky
7.1

Prostředí a prostory

Školní družina využívá prostory, které se nacházejí přímo v budově ZŠ. Má
k dispozici přepaženou místnost v přízemí rozdělenou do herních koutů (umožňuje práci
u stolu i eventuální hru na koberci) v jedné polovině místnosti dřevěná samonosná
konstrukce (druhé patro), která slouží ke klidové činnosti. Třída 5. ročníku v 1. patře je
využívána při práci s počítači a reprodukci zábavných a vzdělávacích DVD. Dále
využíváme školní zahradu, sportovní a dětské hřiště v blízkosti školy.
Školní družina byla v roce 2013 rekonstruována. Vyměnily se podlahové krytiny a
nábytek, který vyhovuje potřebám dětí i vychovatelek. Stoly a židle jsou nastavitelné
podle věkových skupin a také vyhovují potřebám dětí.

7.2

Materiální vybavení

Školní družina je vybavena různými pomůckami, výtvarným potřebami, stolními
hrami, stavebnicemi, časopisy, knihovničkou, sportovním náčiním. Vybavení je průběžně
podle možností doplňováno a obnovováno.

8. Personální podmínky
Pedagogické působení zajišťují 2 vychovatelky. Obě vychovatelky mají vzdělání
v oboru pedagog a vychovatel volného času na katedře sociální pedagogiky Ostravské
univerzitě.
Odborné zaměření si vychovatelky dále prohlubují v akreditovaných kurzech a
samostudiem.

9. Ekonomické podmínky
Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt dítěte ve školní družině, způsob
vybírání plateb, datum splatnosti, apod. je uvedeno v Řádu školní družiny.
(viz. příloha č.2)

10. Stanovení podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
(viz. příloha č.2)

11. Zveřejnění ŠVP
Tento ŠVP pro ŠD je zveřejněn na nástěnce ve škole a na webových stránkách školy.

12. Přílohy
Plán příležitostné činnosti ve ŠD ( příloha č.1)
Řád školní družiny ( příloha č.2)

V Písečné 3. 9. 2017
Vypracovala: Zuzana Skřejpková
Veronika Juránková

Schválil:

Tato verze je pracovní, průběžně se bude opravovat a doplňovat.

Plán příležitostné činnosti ve ŠD 2017/2018

Oslavy 120. výročí budovy školy č. 76 v Písečné
 POJĎME SE SEZNÁMIT
o s kamarády
o s pravidly
o s prostředím
o spaní ve škole
 ŽIVOT KOLEM NÁS
o práce s přírodninami
o fotosoutěž „Budova školy jiným pohledem“
o výroba 3D modelu školy
o výroba Moreny na vítání jara
 RECYKLOHRANÍ
o účast v recyklosoutěžích
o výroba užitečných věcí z odpadu
o pomáháme sběrem PET uzávěrů handicapovaným
o sběr a odvoz elektrozařízení, použitých baterií a cartrige a tonerů
 PESTROBAREVNÝ SVĚT
o různé výtvarné techniky a rukodělná výroba
o návštěva kulturních akcí, výstav a filmových představení
o příprava, výroba a pečení jedlých uměleckých děl
o návštěva volnočasových areálu
 POHNI KOSTROU
o sportovní disciplíny (kolečkové a lední brusle, výstup na
horolezeckou stěnu)
o pěší túry
o sportovní soutěže a hry
o zimní sporty a hry
 VESELÉ VÁNOCE A VELIKONOCE
o zvyky a tradice
o účast na vánočních trzích a velikonoční výstavě
o vůně vánoc a velikonoc
o vánoční besídka
 SOUTĚŽÍME
o malířská soutěže
o sportovní soutěže
o vědomostní soutěže

