Charakteristika školní družiny
Školní družina je školské za ízení výchovy mimo vyu ování, jež je mezi ostatními
za ízeními ur enými pro volný as d tí nej etn jší. Školní družina tvo í pro d ti p echod mezi
výukou ve t ídách a pobytem doma.
Naše školní družina má dv odd lení. Každé m že mít ve stavu do 30 žák I. stupn .
Její innost není pokra ování školního vyu ování, pedagogická práce v ní má svá
specifika a je výrazn odlišná od b žné vzd lávací praxe. Pro d ti zabezpe uje odpo inek,
rekreaci, i zájmové innosti. Je vymezena dobou bezprost edn po vyu ování a odchodem
d tí dom nebo za jinými mimoškolními aktivitami. Práce školní družiny je zcela
samostatnou oblastí výchovn -vzd lávací innosti a ídí se specifickými požadavky a pravidly
pedagogiky volného asu.
Je t eba také p sobit na negativní projevy chování u d tí. Zejména na pohodlnost d tí,
nechu k pohybu a jednostranné zájmy. Program školní družiny je t eba také p izp sobit
odlišným p íchod m a odchod m žák v d sledku rozdílných rozvrh jednotlivých t íd a
zájmovým útvar m na škole, které vedou naše u itelky v popoledních hodinách.
Školní družina má pro ranní a odpolední službu k dispozici klubovnu, která sou asn
slouží i k výuce jazyk a hudební výchovy v dob mimo provoz družiny. Jedno odd lení má
svoji t ídu, která je vybavena televizí, videem a po íta em. Druhé odd lení má k dispozici
klubovnu, kde innost probíhá ve t íd po vyu ování. Je také vybavena televizí, videem, DVD
a n kolika po íta i. Díky výuce základ práce s po íta em již od 1. t ídy umí žáci s po íta i
pracovat a využívají je k hrám rozvíjejícím motoriku ruky (myš a klávesnice), post eh a
logické myšlení. Dále pracují s grafickými programy (malování).
Materiální vybavení je dosta ující - pravideln se dopl ují stolní hry a hra ky.
Pro pobyt venku máme k dispozici školní h išt U Kalicha a dvorek školní družiny,
který má pískovišt , šplhadla, pr lezky a houpa ky pro d ti.
Výhodou je jídelna v budov školní družiny.

Základní innosti školní družiny
Odpo inkové innosti : do denního režimu se za azují nej ast ji po ob d , pop . ráno
pro žáky, kte í brzy vstávají a dále dle pot eby kdykoliv b hem
dne (klidná zam stnání, stolní a spole enské hry dle výb ru d tí,
poslechová innost /pohádky, písn /, práce s knihou a s asopisem,
etba donesené literatury, individuální rozhovory s d tmi)
Rekrea ní innosti : slouží k regeneraci sil, p evažuje v nich odpo inek aktivní s
náro n jšími pohybovými prvky, hry a innosti mohou být
rušn jší (sezónní hry v p írod , poušt ní drak , sá kování, stavby
ze sn hu, koupání), dopravní výchova, t lovýchovné chvilky....
Pracovní innosti

: rozvoj pracovních dovedností, poznávání netradi ního materiálu,
konstruk ní stavebnice

Estetické innosti

: poznávání nových výtvarných technik a jejich použití v
tématických úkolech, hudebn pohybové innosti, výzdoba školní
družiny

P írodov dné innosti: zm ny v p írod a jejich zákonitosti, p íroda živá a neživá,
postavení lov ka v p írod , ochrana životního prost edí
Sportovní innosti

: závodní innost, sportovní a pohybové hry v t locvi n a venku,
rozvoj pohybové zdatnosti, otužování

Spole enskov dní

: pravidla spole enského chování, významné dny a výro í, lidové
zvyky a tradice

Spole . prosp šné

: úklid a po ádek v prostorách školní družiny a školy, istota svého
pracovního místa, ochrana spole ného majetku, sb r papíru

P íprava na vyu ov. : zábavné procvi ování
domácích úkol

u iva,
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