Školní družina
Školní vzdělávací program zájmového vzdělání školní družiny je důležitou součástí
řízení a plánování. Při tvorbě vzdělávacího programu pro školní družinu je uplatňován
integrovaný přístup a jednotlivé náměty jsou sdružovány do bloků. Program navazuje
v širších souvislostech a ve volnější vazbě na školní výuku, v žádném případě ji ale
nenapodobuje. Jeví se nám jako nežádoucí opakování postupů a činností, se kterými se žáci
setkali již ve výuce. Činnost školní družiny má přispět k cílenému ovlivňování volného času
dítěte, je to důležitá součást výchovně-vzdělávacího procesu.
Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhá především vlastní činností žáků,
průběžně jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence. Vše je směřováno k přímým zážitkům
z činnosti, k formování postojů, vytváření správných návyků mezilidské komunikace, při
společném prožívání volného času se děti učí toleranci a vzájemnému respektu, při správně
volených činnostech dostávají prostor pro seberealizaci i jinak méně úspěšní jedinci.
Školní vzdělávací program školní družiny vychází z materiálních a personálních
podmínek školy, je ovlivněn její ekonomickou situací a závazně dodržuje všechna pravidla
bezpečnosti a ochrany zdraví. Poskytuje dostatečný prostor pro zařazování nejrůznějších
aktivit podle zájmu dětí a dává jim dostatek námětů pro samostatné žádoucí naplňování
volného času. Rámcově vychází z programu Začít spolu pro předškolní vzdělávání, je ale
ovlivňován Školním vzdělávacím programem pro 1. a 2. období prvního stupně základní
školy.
Vychovatelky školní družina se při vytváření programu inspirují nejvíce kapitolou
Člověk a jeho svět, která je stanovena pouze pro 1.stupeň základní školy. Děti se učí dále
rozvíjet vlastní poznatky a zkušenosti, podmínkou je jejich prožitek, propojování s reálnými
každodenními situacemi, s životem v jejich nejbližším okolí a vytváření správných
pracovních a režimových návyků. Dítě během pobytu v družině hledá své místo mezi
vrstevníky a učí se přiměřeně reagovat na nově vytvářené situace.
Samotný obsah programu je rozdělen do pěti tematických okruhů:
1. Místo, kde žijeme (poznávání nejbližšího okolí, organizace života v rodině, ve školy,
v obci, návštěva některých míst v blízkém i vzdálenějším okolí)
2. Lidé kolem nás (zásady vhodného chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta)
3. Lidé a čas (budování správného režimu dne a jeho dodržování)
4. Rozmanitosti přírody (vycházky, pobyty v přírodě, pozorování, péče o rostliny a
zvířata)
5. Člověk a jeho zdraví (péče o osobní hygienu, o zdraví, tělovýchovné aktivity)
V plánu jsou zařazeny akce celodružinové, pravidelně se opakující akce a projekty, náměty
pro konkrétní činnosti a průběžné úkoly směřující k vytváření a upevňování jednotlivých
kompetencí.

