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Koncepce rozvoje

školní družiny při Základní škole

Církvice, okres Kutná Hora

2020/21 – 2024/25

Vize školy:  "Naše společná cesta za vzděláním s důvěrou a respektem."
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Oblast výchovně vzdělávací:

Podpora a rozvoj zdravého životního stylu a tělesné zdatnosti dětí - aktivní odpočinek,

přiměřený pohyb: zařazení sportovních aktivit s využitím víceúčelového sportoviště,

pohybových aktivit na školní zahradě, vycházek po okolí.

Podpora čtenářské gramotnosti a všeobecného přehledu dětí: četba knih, zařazení četby na

pokračování v odpočinkové činnosti, exkurze, návštěva galerie apod.

Podpora manuálních a kreativních schopností dětí – tvořivé dílny k různým příležitostem –

Adventní tvoření, vánoční jarmark, Velikonoce apod.

Podpora EVVO – recyklohraní, Ekodomov. Projekty na Den Země, vycházky do přírody, třídění

odpadu.

Napomáhání osvojování sociálních dovedností, prevence sociálně patologických jevů –

spolupráce s metodikem prevence ve škole (Mgr. šárka Viktorová). Tvorba pravidel a práce s

nimi. Vzájemná komunikace a chování ve společnosti – společné akce, spolupráce s

rodinou. Měsíční hodnocení vztahů s metodikem prevence.

Propagace školní družiny na webových stránkách školy.

Oblast materiální:

Průběžné dovybavování školní družiny moderním nábytkem, prostředky pro rozvoj dítěte –

nové knihy, společenské hry, edukační hračky, předměty pro tělesnou průpravu dětí: míče,

překážkové dráhy.

Rozšíření herních prvků v areálu školy – spolupráce se SRPŠ při ZŠ Církvice, se zřizovatelem

školy.

Oblast personální:

Zajištění kvalifikovaných pedagogů ŠD – v současné době jsou všechny vychovatelky ŠD

plně kvalifikované.
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Zajištění dalšího vzdělávání vychovatelek v rámci DVPP.

Podpora vzájemné spolupráce vychovatelek – pomoc začínajícím, předávání vzájemných
zkušeností - pravidelné sdílení.

Pravidelné porady vychovatelek ŠD s vedením školy – plánování vzájemné spolupráce a

strategie v rámci ŠVP.

Podpora vlastních projektů ŠD - karneval, drakiáda apod.

Hlavní koncepční záměry :

Další vzdělávání vychovatelek školní družiny.

Prohloubení spolupráce s rodiči, dalšími subjekty a institucemi.

Spolupráce s metodikem prevence v zavádění preventivních aktivit a hodnocení vztahů mezi

dětmi.

Vést žáky ke zdravému životnímu stylu, posílení vztahu k přírodě, rozvoj pohybových  aktivit

a zvýšení tělesné zdatnosti. Zmírňovat následky covid pandemie.

Prezentace ŠD na veřejnosti – společné akce, webové stránky školy, příspěvky do  obecního

tisku.

Zpracovala: Mgr. Ludmila Hrušková, ředitelka ZŠ Církvice
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