ŠKOLNÍ DRUŽINA
ZŠ - Dvořákův okruh 2, Krnov
Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání
KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ !
Motivační název: Jaro, léto, podzim, zima, ve školní družině je príma…
Celoroční plán činností pro školní rok 2017 / 2018
Školní družina společně se školou zajišťuje komplexní působení na žáky. Umožňuje
zajímavě a užitečně trávit volný čas v době před a po vyučování. Poskytuje dětem dostatek
prostoru pro odpočinek po náročné práci ve školním vyučování a přípravu na vyučování.
Činnost školní družiny – zájmového vzdělávání jsme zahájili 4. září – čtyři oddělení. Školní
družinu letos navštěvují dětí z prvního stupně, rozdělené na 1. – 5. třídu.
Školní družina se nachází v přízemí budovy školy. Máme zajištěnou vlastní samostatnou
hernu pro jedno oddělení ŠD, druhé, třetí a čtvrté oddělení využívá pro svou činnost kmenové
třídy. Pracujeme podle ročního plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu
(ŠVP). Naším cílem je vytvořit bezpečně, podnětné a přátelské prostředí, ve kterém lze
rozvíjet naplňování očekávaných výstupů ŠVP.
Ve školní družině máme i děti se speciálními vzdělávacími potřebami (podle předpisu jsou to
osoby se zdravotním postižením, zdravotním nebo sociálním znevýhodněním.) Těmto dětem
vytváříme podmínky pro jejich rozvoj a máme k nim individuální přístup. Zaměřujeme se na
tu část jejich osobnosti, ve které podávají pozitivní výkony a tím je podporujeme a
motivujeme. Spolupracujeme s třídními učitelkami a jsme prakticky v denním kontaktu
s rodiči dítěte.
První oddělení - vedoucí vychovatelka Věra Dorociaková
herna č. 5 - probíhají zde ranní i odpolední zájmové činnosti.
Druhé oddělení - vychovatelka Jarmila Kvičalová
třída č. 2, kde rovněž odpoledne probíhají zájmové činnosti.
Třetí oddělení - Kateřina Štiková
třída č. 4 - odpolední zájmové činnosti dle časového rozvrhu vychovatelky
Čtvrté oddělení Denisa Slačíková
třída č.10 - odpolední zájmové činnosti dle čas. rozvrhu vychovatelky
Provoz ŠD :
Ranní družina
- denně od 6.00 – 8.00 hod.
Odpolední družina - denně od 11.30 – 17.00 hod.
Do ranní družiny děti chodí samostatným vchodem – boční vchod budovy školy.
V ranní ŠD mají děti prostor pro hry, vyprávění a relaxaci.
Odpoledne družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování,
zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům
přípravu na vyučování dle přání rodičů – od 15.00 hod.
Odpočinková činnost napomáhá k odstranění únavy dětí formou poslechových činností,
klidových her a četbou.
Rekreační činnost slouží k regeneraci sil formou různých her v místnosti a při pobytu venku.
Zájmová činnost se dělí na činnost: sportovní, hudební, literárně dramatickou, výtvarnou,
pracovně technickou, přírodovědnou. Plní funkci výchovnou i vzdělávací, rozvíjí celou
osobnost, tvořivost, fantazii, samostatnost a aktivitu dětí. Děti se učí pracovat s různým
materiálem, poznávají různé techniky pracovních a výtvarných činností. Hrají různé
společenské, smyslové hry, pohybové, závodivé, rytmické a improvizované hry.

Zpívají a učí se novým písničkám, říkadlům, tanečkům apod. Organizujeme různé soutěže,
besedy, exkurze a výlety. Chodíme dle možností na vycházky ( přírodovědné, dopravní,
orientační, turistické.)
V letošním školním roce v rámci pobytu ve školní družině máme tyto kroužky:
Šikovné ručičky
p. vychovatelka Kateřina Štiková - čtvrtek
Veselé zpívání
p. vychovatelka Denisa Slačíková - pondělí
Pohybové hry
p. vychovatelka Jarmila Kvičalová - pátek
Vaření
ved. vychovatelka Věra Dorociaková
- středa
Příprava na vyučování – dle zájmu rodičů umožňuje ŠD písemnou přípravu dětí.
Připravujeme různé didaktické hry, kvízy a soutěže.
Mimo tyto činnosti se dále zaměřujeme na oblasti: Člověk a jeho svět, umění a kultura,
člověk a svět práce, jazyk a jazyková komunikace, informační komunikační technologie.
Jednu středu v měsíci navštěvujeme filmové představení v kině Mír. Spolupracujeme se
střediskem volného času Krnov, s kreativní dílnou paní Řemínkové. Dále máme k dispozici
školní hřiště, školní dvůr, tělocvičnu, školní kuchyň, počítačovou učebnu s připojením na
internet, knihovnu, stoly pro stolní tenis a velký fotbal.
Součástí školy není jídelna. Děti navštěvuji školní jídelnu na náměstí Hrdinů 1.
Hlavní úkoly pro školní rok 2017 / 2018
- chránit přírodu kolem sebe
- být ohleduplní k sobě i ke svému okolí
- okamžité řešení problémů, odstraňování šikany v zárodku
- rozvíjet u dětí sportovní, výtvarné, hudební, dramatické a pracovní schopnosti a
dovednosti
- umět se chovat během stolování
- dbát na pořádek ve svém okolí
- návštěva filmových představení
- kreativní dílna paní Řemínkové
- spolupráce s učitelkami i rodiči, se SVČ Krnov
- zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, dodržování pitného režimu a hyg. návyků
Materiální zabezpečení úkolů
- sestavení ročního plánu
- časté poučení o bezpečnosti – zápisy do Přehledů ….a Docházkového sešitu
- spolupráce vychovatelek s třídní učitelkou
- výpomoc vychovatelek na akcích školy
- nákup hraček a pomůcek
Sebeoblužná činnost
- platí pro všechna období
- návyky sebeobsluhy – v šatnách školy, školní jídelny, v ŠD
- návyky osobní hygieny, umývat si ruce, používat papírový kapesník, dle potřeby použít
WC, toaletní papír, mýdlo
- základy stolování, zdravení, poděkování, oslovení, dodržovat pitný režim
- udržovat estetický vzhled školní družiny
- zalévání pokojových květin

Specifické úkoly
1. Do ranní družiny jsou přijímány děti, které navštěvují ZŠ Dvořákův okruh 2, Krnov
( je bezplatná ).Využívají samostatný vchod.
2. Do odpolední družiny jsou přijímány děti 1. – 5. třídy na základě vyplněné přihlášky.
3. Školní družina je umístěna v budově školy – v přízemí ( Dvořákův okruh 2, Krnov )
4. Za pobyt dětí ve školní družině platí rodiče školné měsíčně – 120.- kč
září
- 120.- kč ( zaplatit při přihlašování dětí do ŠD)
říjen - prosinec - 360 .- kč ( zaplatit do 30. září )
leden - březen - 360 .- kč ( zaplatit do 20. prosince)
duben - červen - 360 .- kč ( zaplatit do 31.března)
Pouze za převádění dětí na oběd do ŠJ nám. Hrdinů a zpět ke škole, dohled
nad kulturou stravování platí rodiče jen 70.- kč měsíčně.
5. Rodiče hradí žákům výdaje na osobní potřeby, jízdné, vstupné na společné akce.
6. Za inventář v jednotlivých odděleních odpovídá příslušná vychovatelka.
7. Seznámení všech žáků s Vnitřním školním řádem.
8. Vedoucí vychovatelka - Věra Dorociaková
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

-

vycházky, pozorování změn v přírodě – jaro, léto, podzim, zima
neničit přírodu, vodní toky a plochy, ale chránit
pozorovat zvířata, péče o zvěř, krmení zvěře v zimě, sledování stop zvířat
sběr lesních plodů, přírodnin
sběr víček z PET láhví
seznámení s okolím školy
naučit se třídit odpadky, sběr starého papírů, sběr použitých baterií
udržovat pořádek kolem školy, v lese, nenechávat odpadky, úklid
přímý kontakt s přírodou – cvičení ve volné přírodě
chránit rostliny a živočichy – ochrana životního prostředí
exkurze – recyklační dvůr

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ, ZDRAVÉ ZUBY

-

beseda se zdravotní nebo zubní sestrou
první pomoc, předcházení nemoci, úrazy, vitamíny
denní stravovací režim
pitný režim a jeho význam pro zdraví
zdravý životní styl – lékárna, zdravé potraviny
základní hygienické návyky
prostředí a zdraví
prevence a kontrola nemocí
první pomoc při úrazech, přivolání pomoci dospělého

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

-

cesta do školy, jak umíš chodit přes vozovku, zebra, dopravní značky
procházky po okolí, ve městě - bezpečnost
beseda s městskou policií, ukázka policejní techniky
důležitá telefonní čísla

PROTIDROGOVÁ PREVENCE, RASISMUS A XENOFOBIE

-

prohlížení literatury
spolupráce - městská policie

-

zásady společenského chování – vzájemné vztahy mezi lidmi
prevence šikanování
rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (např. formou
komunitního kruhu.)

ETICKÁ VÝCHOVA

Heslo: Co chceš, aby druzí dělali tobě, dělej i ty jim.
Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ani ty jim.
-

-

komunikace - poznáváme se, pozdrav, pravidla slušného chování, vyřídit vzkaz,
slušné stolování
tvořivost a iniciativa - spolupráce ve dvojicích, ve skupinkách, nerušit, mezilidské
vztahy
sebeúcta - vážit si své práce, zodpovědnost, svědomitost
sebeocenění - zdravé sebevědomí, pohled sám na sebe - zrcadlo
hodnocení druhých - zdravá kritika, umět říct pravdu
komunikace formou citů - podání ruky, pohlazení, potěšení, pochvala
empatie - cítím s tím druhým, povzbuzení, potěšit, uklidnit sám sebe, ovládání
asertivita - chování ve vyhrocených situací, rozvaha, buď v klidu
uvolnění agresivity - řešení problémových situací, obhajoba, sám k sobě kritický
dramatizace pohádky, divadlo
vzájemná spolupráce - aktivity, hry, pomoci člověku rychle, pomáhat na veřejnosti

-

reálné vzorky kolem nás - pozitivní ovlivňování postojů a chování člověka

-

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA

-

škola - bezpečná cesta do školy
domov - prostředí domova
rodina - život a funkce rodiny
lidské tělo - části lidského těla, rozlišení - chlapec a dívka
péče o zdraví, zdravá výživa - osobní, intimní a duševní hygiena- běžné nemoci, stres
osobní bezpečí - šikana, týrání, sexuální zneužívání, linka důvěry
vztahy ve dvojici - kamarádství, přátelství

Měsíční celodružinové akce – 2017 / 2018
ZÁŘÍ

-

Poznáváme školu, ŠD, prohlídka školy, okolí školy, cesta do ŠJ
Závodíme, soutěžíme - sportovní odpoledne na hřišti
Hračky pro všechny
Sběr přírodnin
Koloběžkiáda - jízda zručnosti
Kino

ŘÍJEN

-

Halloweenské mlsání - dílna p. Řemínkové
Vitamínový den - výstava ovoce a zeleniny - ochutnávka
Praporkování - přírodovědná vycházka - sběr kaštanů a žaludů
Drakiáda - pouštění draků, nejlepší létající drak
Kino

LISTOPAD

- Pyžamový rej- dej tělo do pohybu

- Vánoční hvězdy a andělé - kreativní dílna p. Řemínkové
- Kino
PROSINEC

- Otvírání Adventního kalendáře – tvoření s rodiči
- Čertoviny - Mikulášská nadílka
- Čarovné vánoce – divadélko Smíšek
- Kino
- Vánoční jarmark - Hl. náměstí – zvyky, koledy, soutěže, chytání ván.
kaprů, lití olova, krájení jablíček
- Vánoční posezení u stromečku – zdobení ván. stromečku, poslech
koled, ochutnávka cukroví, dárky pod stromečkem

LEDEN

-

Stromeček pro ptáčky
První pomoc v praxi -návštěva na SPgŠ a SZŠ
Hurá sníh - hry, bobování, jízda na lžíci
Kino

ÚNOR

-

6. Olympiáda netradičních her – ZŠ Smetanův okruh
Masopust - pohádkové soutěživé odpoledne v SVČ Krnov
Hudební den – varhany, návštěva ZUŠ Krnov
Kino

BŘEZEN

-

MDŽ - kytičky pro maminky a babičky
Jak švec ke štěstí přišel - divadélko Smíšek
Jarmark, výstava, lidové zvyky a tradice
Velikonoční slepička - dílna p. Řemínkové
Kino

DUBEN

- Výroba dárků k zápisu budoucích prvňáčků
- Městská policie - beseda a ukázka pol.techniky
- Doprava – bezpečnost, stavba cest, křižovatek, značky
- Den Země - exkurze – recyklační dvůr
- Čistíme les
- Čarodějnický rej – spaní ve škole
- Dáreček pro maminku - kreativní dílna p. Řemínkové
- Kino

KVĚTEN

- Den matek – výroba přáníček, dárečků, květin
- Atletický trojboj
- Bowlingový turnaj – sportovní den – kdo si hraje, nezlobí
- RZS – letiště, exkurze, turistická vycházka
- Družina má talent
- Kino

ČERVEN

- Den dětí – soutěživý den, zmrzlina
- Celodenní výlet – škola + ŠD
- Piknikový den
- Hasičský den
- Ukončení školního roku – soutěže na zahradě SVČ Méďa,
opékání špekáčků

TÉMATA A PODTÉMATA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
PODZIM
(září, říjen, listopad)
ZÁŘÍ
- VÍTÁME TĚ V DRUŽINĚ
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vítejte v ŠD
- Ohlížíme se za prázdninami
- Co nám přináší podzim – naše zahrádka
- Příroda naše tělocvična
ŘÍJEN
- CO PŘINÁŠÍ PODZIM, BARVY A CHUTĚ PODZIMU
------------------------------------------------------------------------------------------------- Barvy a chutě podzimu
- Sbíráme a tvoříme z přírodnin, kreativní dílna
- Draci v oblacích
- Podzimní strašidýlka - Halloween
LISTOPAD
- HRAJEME SI S PODZIMEM – KDYŽ PADÁ LISTÍ
---------------------------------------------------------------------------------------------- Když padá listí
- Dej tělo do pohybu
- Vánoční hvězdy a andělé, kreativní dílna
- Blíží se čas Vánoc

ZIMA
(prosinec, leden, únor )
PROSINEC
- TĚŠÍME SE NA VÁNOCE
------------------------------------------------------------------------------------------------- Adventní očekávání – přijde k nám Mikuláš,
my se čerta nebojíme
- Vánoční kouzlení
- Kouzelný stromeček

LEDEN
- KOUZELNÁ, POHÁDKOVÁ ZIMA
------------------------------------------------------------------------------------------------- Kamarádi zvířátka
- Zima čaruje, divadélko
- Zimní radovánky
- Zdraví, vitamíny
ÚNOR
- BÍLÁ ZIMA - ZIMNÍ RADOVÁNKY
----------------------------------------------------------------------------------------------- Zvířata a ptáci v zimě
- Hry se sněhem a sněhu
- Náš karneval

JARO
(březen, duben, květen)
BŘEZEN
- VÍTÁME JARO, PROBOUZENÍ PŘÍRODY
------------------------------------------------------------------------------------------------- Čteme všichni – naši kamarádi - zvířátka
- Probouzení přírody – sněženko, vstávej
- Svátek Jara
- Velikonoce – naše šikovné ručičky – velikonoční slepička

DUBEN
- VELIKONOCE, PROMĚNY POČASÍ
------------------------------------------------------------------------------------------------- Velikonoce, zvyky a tradice
- Naše město
- Doprava, chodec a cyklista
- Den Země

KVĚTEN
- JARO V PLNÉ KRÁSE
------------------------------------------------------------------------------------------------- Naše rodina
- Moje milá maminko
- Týden sportu, pohybu a rekordů
- Louka plná květin a broučků

LÉTO
( červen )
ČERVEN

- PRÁZDNINY SE BLÍŽÍ, CO UŽ UMÍM
- Děti, slavíme svůj svátek
- Putování za sluníčkem
- Kdo si hraje, nezlobí
- Hurá na prázdniny

PRAVIDELNÉ AKCE
Kino
Divadlo
Tělocvična
Počítače
Školní kuchyň
Video – DVD – pohádky
Školní knihovna
Kreativní dílna
Šikovné ručičky
Veselé zpívání
Vaření

- 1x měsíčně ( září - červen ) 14-16. hod.
- 3x ročně
( dle možností)
- pohybové hry- kroužek ŠD -pátek (říjen- květen) 14-15 hod.
- dle možností
- průběžně
- průběžně
( září – červen)
- průběžně
- 4x ročně ( říjen, listopad, březen, duben)
- kroužek ŠD- čtvrtek ( říjen – květen ) 14.15 – 15.45 hod.
- kroužek ŠD- pondělí ( říjen – květen ) 14.15 – 15.15 hod.
- kroužek ŠD- středa (říjen – květen ) 14.15 – 16.15 hod.

Besedy, návštěvy, exkurze
- průběžně
SVČ Krnov
- průběžně
Materiální zabezpečení úkolů - 2x ročně - nákup hraček a pomůcek

PROVOZ A REŽIM DNE
Ranní družina - volné hry dětí, vyprávění, relaxace

-

6.00

Přechod do ŠJ nám. Hrdinů, hygiena, oběd
Odpočinkové činnosti

-

11.40

- 13.30 hod.

Činnosti rekreační a zájmové

-

13.30

- 15.00 hod

-

15.00

- 17.00 hod.

Kroužky, didaktické hry,
příprava na vyučování, volné hry dětí
Využívání ping – pong stolů na chodbách, v tělocvičně
Velký fotbal v tělocvičně

-

8.00 hod.

ROZDĚLENÍ ODDĚLENÍ
1. oddělení vedoucí vychovatelka Věra Dorociaková
činnost v herně č. 5 v přízemí, 30 dětí – 1.A, 2. A.
2. oddělení

-

vychovatelka Jarmila Kvičalová
činnost ve třídě č.2 v přízemí, 30 dětí - 1.B , 2.B

3. oddělení

-

vychovatelka Kateřina Štiková
činnost ve třídě č. 4 v přízemí, 30 dětí - 2.B, 3.B,

4. oddělení

-

vychovatelka Denisa Slačíková
činnost ve třídě č. 10 v přízemí, 30 dětí – 2.A, 3.A , 4.A, 4.B, 5.A

V Krnově 6. 9. 2017

Věra Dorociaková - ved. vychovatelka

