VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU
Základní škola, Praha 9, Generála Janouška 1006
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1.

Identifikační údaje

Název:

Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině

Předkladatel:

Základní škola, Praha 9 – Černý Most, Generála Janouška 1006
tel: 281 912 150 – ředitelna
281 912 168 – kancelář
774 355 357 – školní družina
ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Budilová
e-mail: info@zsgenjanouska.cz
internetová adresa: www.zsgenjanouska.cz
autoři: Mgr. Jaroslava Budilová a kolektiv vychovatelek ŠD

Zřizovatel:

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
tel: 281 005 111 - ústředna

Platnost :

od 1.9. 2016
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2.

Podmínky vzdělávání

Personální podmínky
Ve školní družině pracuje již dlouhodobě 8 vychovatelek, převážně středního věku. Každá
zodpovídá za jedno oddělení.
Prostorové podmínky a materiální vybavení
Každé oddělení má svou vlastní místnost a další herna je společná. Děti mají možnost
využívat také herní kouty na chodbách, dále počítačové učebny (jedna je vyhrazena pouze pro
ŠD), knihovnu, kinosál, tělocvičnu a při pobytu venku školní zahradu a hřiště.
Každé oddělení je vybaveno hračkami, časopisy, stavebnicemi a stolními hrami. Jednotlivá
oddělení se postupně vybavují novým nábytkem. Ve společné herně lze využívat
audiovizuální techniku, v počítačové učebně počítače s připojením na internet a s výukovými
programy, v knihovně velké množství knih.
Ekonomické podmínky
Měsíční poplatek za ŠD činí 150,- Kč. Platba probíhá ve dvou splátkách, a to:
září – prosinec
600,- Kč, splatnost 15.9.
leden – červen
900,- Kč, splatnost 15.2.
Platbu lze provést složenkou nebo příkazem na účet školy. Variabilní symbol je dítěti
přidělován při zápisu do školní družiny a je po celou dobu docházky do družiny stejný.
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3.

Charakteristika vzdělávání

Vzdělávací cíle
Jednotlivé činnosti ve školní družině vedou k:
rozvoji individuálních schopností dítěte (výtvarná, pracovní, hudební,
sportovní a jiné činnosti)
relaxaci (odpočinkové činnosti)
přípravě na vyučování (didaktické hry, výukové programy, úkoly)
rozvoji schopnosti komunikovat a pracovat v týmu (hry, soutěže a
v podstatě veškeré činnosti v ŠD)
Při jednotlivých činnostech školní družiny respektují vychovatelé individuální a věkové
zvláštnosti dětí a zohledňují děti se speciálními vzdělávacími potřebami podle informací
třídních učitelů. Vychovatelky také mají možnost konzultovat případné problémy a pracovní
postupy se školním psychologem a speciálními pedagogy (školní poradenské pracoviště).
Organizace vzdělávání
Školní družina je určena žákům 0. – 4. ročníku ZŠ.
Provoz družiny je od 6.30 do 17.00 hodin. Do ranní družiny přicházejí žáci průběžně do 7.30.
Režim dne:
6.30 – 7.00
7.00 – 7.30
7.40
11.40- 13.25
13.30
13.40 – 14.00
14.00 – 15.00
15.00
15.15 – 16.00
16.00 - 17.00

individuální činnosti
pohybové hry v herně nebo individuální klidové činnosti
odchod žáků
hygiena, oběd (podle konce výuky)
odchody domů, na kroužky
odpočinkové činnosti
pobyt venku
odchody domů, na kroužky
hygiena, svačina, pitný režim, zájmové činnosti
společenské, stolní, didaktické hry, individuální činnost, průběžné
průběžné odchody

Průběh vzdělávání
Každé oddělení pracuje podle měsíčního plánu vytvořeného v souladu s plánem celoročním.
Činnosti jsou rozděleny na pravidelné a příležitostné.
Pravidelné aktivity:

Příležitostné:

odpočinkové činnosti jako čtení, poslech pohádek a příběhů, kreslení,
pohybové aktivity a společenské hry,
individuální činnosti,
příprava na vyučování – didaktické hry, výukové programy, úkoly,
zájmová činnost – každoročně je v nabídce několik kroužků podle
zájmu dětí
besídky, slavnosti, karneval, vánoční trhy, výlety, exkurze, tvořivé
dílny, divadelní a filmová představení, Noc s Andersenem
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4.

Vzdělávací obsah

Jazyk a jazyková komunikace
-

čtení – plynulost, správnost, porozumění
poslech
reprodukce čteného, slyšeného
recitace básniček
rozšiřování slovní zásoby

Matematika a její aplikace
-

rozvoj logického myšlení
rozvoj prostorové představivosti
cvičení početních dovedností

Informační a komunikační technologie
-

základní dovednosti užívání PC
PC jako zdroj informací a nástroj výuky

Člověk a příroda
-

péče o pokojové rostliny
péče o domácí zvířata
poznávání přírodních zákonitostí a rozmanitosti přírody
posilování pozitivního vztahu k přírodě
ochrana životního prostředí

Člověk a zdraví
-

posilování správných hygienických návyků
rozvoj tělesné zdatnosti
dodržování duševní hygieny, organizování času
bezpečné chování doma, ve škole, venku
dopravní výchova
prevence rizikového chování
týmová spolupráce

Umění a kultura
-

rozvoj hudebního a výtvarného nadání
rozvoj tvořivosti
utváření a formování názorů na různá kulturní díla
trénink správného vystupování na veřejnosti
dodržování bezpečnosti a hygieny při práci
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5.

Bezpečnost a ochrana zdraví

Po skončení dopoledního vyučování předávají učitelky děti vychovatelkám a poskytují
potřebné informace.
Vychovatelky odpovídají za bezpečnost dětí po celou dobu, kdy jsou jim svěřeny. Zajišťují
dozor při všech činnostech.
Děti, které odcházejí na kroužek nebo domů, jsou předávány vychovatelkami vedoucím
kroužku nebo rodičům.
Děti se po budově školy nepohybují bez dozoru. Pokud dítě opustí určené místo nebo budovu
školy, jedná se o hrubé porušení řádu školní družiny.
Na začátku školního roku a před jednotlivými akcemi vychovatelky seznamují děti s pravidly
bezpečnosti. O poučení je proveden záznam v třídní knize.
Při pobytu mimo areál školy mají vychovatelky zodpovědnost za maximálně 25 dětí.
Každou akci mimo areál školy vychovatelky včas oznámí vedení školy a odevzdají řádně
vyplněný formulář o konání akce.
Dojde-li k úrazu dítěte, poskytne vychovatelka první pomoc. O úrazu vždy informuje
zákonného zástupce. Pokud se jedná o závažnější případ, informace je telefonicky podána
ihned.
O každém úrazu je proveden záznam do Knihy úrazů. Pokud si úraz vyžádal lékařské
ošetření, vyplní vychovatelka Protokol o úrazu.
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