Koncepce rozvoje školní družiny
při Základní škole Mukařov
2019 – 2024

Vize:

Činností školní družiny chceme rozvíjet osobnost dítěte pomocí pestrých aktivit, a to
s respektováním jeho individuálních potřeb.
Důležitým hlediskem je upevnění osobnostních a sociálních vazeb mezi dětmi.
Ve spolupráci se školou chceme připravit naše děti pro uplatnění se v běžném životě.
Chceme, aby do naší družiny chodily děti i jejich vychovatelky s radostí.

Oblast výchovně vzdělávací:
-

-

-

-

Podpora a rozvoj zdravého životního stylu a tělesné zdatnosti dětí - aktivní
odpočinek, při měřený pohyb: zařazení sportovních aktivit s využitím sportovních
hřišť („klec“ a fotbalové hřiště) a areálu školy
Podpora čtenářské gramotnosti a všeobecného přehledu dětí: četba knih, zařazení
četby na pokračování v odpočinkové činnosti, návštěva výstav (KKCM , Galerie STARÁ
ŠKOLA )
Podpora manuálních schopností dětí – tvořivé dílny k různým příležitostem – Vánoční
jarmark, Velikonoce, Den země, Zdravá výživa, apod…
Podpora EVVO – spolupráce s koordinárkou EVVO na škole (Mgr. Radoslava
Kulhánková) – projekty na Den Země, vycházky do přírody, třídění odpadu
Napomáhání osvojování sociálních dovedností, prevence sociálních patologických
jevů – spolupráce s metodikem prevence na škole (Mgr. Zuzana Kadeřábková) –
besedy, přednášky PČR , SDH, …
Upevnění pravidel vzájemné komunikace a chování ve společnosti – společné akce,
spolupráce s rodinou
Zkvalitnění propagace školní družiny na webových stránkách školy

Oblast materiální:
-

Průběžné vybavování školní družiny prostředky pro rozvoj dítěte – nové knihy,
společenské hry, předměty pro tělesnou průpravu dětí: míče, překážkové dráhy…
Spolupráce s kmenovými třídami v oblasti využití prostoru
Rozšíření herních prvků v areálu školy – spolupráce se zřizovatelem školy

Oblast personální:
-

Zajištění kvalifikovaných pedagogických sil pro ŠD – v současné době jsou všechny
vychovatelky ŠD plně kvalifikované
Zajištění dalšího vzdělávání vychovatelek v rámci DVPP
Podpora vzájemné spolupráce vychovatelek – pomoc začínajícím, předávání
vzájemných zkušeností
Pravidelné porady vedení ŠD s vedením školy – plánování vzájemné spolupráce a
strategie v rámci ŠVP
Podpora vlastních projektů ŠD

Hlavní koncepční záměry :
-

Další vzdělávání vychovatelek školní družiny
Zkvalitnění mezilidských vztahů na pracovišti
Prohloubení spolupráce s rodiči, dalšími subjekty a institucemi
Spolupráce s poradenským zařízením ve věci řešení preventivních i aktuálních
výchovných jevů
Vést žáky ke zdravému životnímu stylu , posílení vztahu k řírodě, rozvoj pohybových
aktivit a zvýšení tělesné zdatnosti
Prezentace ŠD na veřejnosti – společné akce, webové stránky školy, příspěvky do
Zpravodaje.
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