ŠKOLNÍ DRUŽINA KORUNOVAČNÍ PRAHA 7
ZŠ - KORUNOVAČNÍ 8, PRAHA 7
CELOROČNÍ PLÁN ČINNOSTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK
2017/2018

Školní družina společně se školou zajišťuje komplexní působení na žáky. Umožňuje
zajímavě a užitečně trávit volný čas v době oběda a po vyučování. Poskytuje dětem dostatek
prostoru pro odpočinek po náročné práci ve školním vyučování a přípravu na vyučování.
Činnost školní družiny jsme zahájili od 4. září 2017 - 13 + 4 oddělení, z toho 2 oddělení
alternativní výchovy Montessori. Školní družinu v letošním školním roce navštěvuje cca 350
dětí z přípravné třídy a prvního stupně. ŠD má zajištěnou jednu hlavní hernu společně s třídou
2. A, další místnost ŠD (bývalá míčovna), malá tělocvična a zbytek oddělení tvoří třídy.
Ve školní družině máme i děti se speciálně vzdělávacími potřebami (podle předpisu jsou to
osoby se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním). Těmto dětem
vytváříme podmínky pro jejich rozvoj a máme k nim individuální přístup. Zaměřujeme se
na tu část jejich osobnosti, ve které podávají pozitivní výkony a tím je podporujeme
a motivujeme. Spolupracujeme s třídní učitelkou a jsme prakticky v denním kontaktu s rodiči
dítěte. Ve ŠD pracují vychovatelé, kteří mají vysokoškolské pedagogické vzdělání a někteří
i odbornou kvalifikaci speciálních pedagogů.

ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
1. Bc. Lucja Czudek
2. Beata Kudelová
3. Ivana Glasová
4. Bc. Kateřina Jahelková
5. Bc. Kamila Jakubů
6. Gabriela Peřestá
7. Bc. Tereza Blažková

8. Bc. Dagmar Mikešová
9. Bc. Kristýna Valentová
10. Bc. Elena Masaryková
11. Bc. Veronika Novotná
12. Zdeněk Bláha
13. Mgr. Růžena Svatoňová

ROZDĚLENÍ ODDĚLENÍ ŠD:
1. Bc. Lucja Czudek - PT
2. Beata Kudelová – 1. A
3. Ivana Glasová – 1. B
4. Bc. Kateřina Jahelková – 1. C (MONTESSORI)
5. Bc. Kamila Jakubů – 2. A
6. Gabriela Peřestá – 2. B
7. Bc. Tereza Blažková – 2. C (MONTESSORI)
8. Bc. Dagmar Mikešová – 3. A
9. Bc. Kristýna Valentová – 3. B
10. Bc. Elena Masaryková – 3. C
11. Bc. Veronika Novotná - 4. A + 4. D
12. Zdeněk Bláha – 4. B + 4. C
13. Mgr. Růžena Svatoňová – 5. A + 5. B + 5. C

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
RANNÍ DRUŽINA

DENNĚ od 6.30 – 8.00 hod

ODPOLEDNÍ DRUŽINA

DENNĚ od 11.40 – 18.00 hod

V ranní školní družině mají děti prostor pro hry, vyprávění a relaxaci.
Odpolední školní družina realizuje mimoškolní výchovně vzdělávací, zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností (kroužků).

PRÁVA A POVINNOSTI DÍTĚTE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Dítě má:
•

právo na sdílení aktivit ŠD

•

právo na jasná pravidla

•

právo využívat veškerá zařízení ŠD

•

právo na volný čas

•

právo na odpočinek

•

právo na vyjádření

•

právo na respekt

•

právo na dodržení pitného režimu

•

právo na hygienické prostředí

•

právo na ochranu před jakýmkoliv násilím či zneužitím

•

právo na ochranu svého zdraví a bezpečnosti

POVINNOSTI DÍTĚTE:
•

dodržování pravidel aktivit ŠD

•

využívat zařízení ŠD v souladu s jejich určením

•

řídit se pokyny vychovatele

•

vyjadřovat se zdvořile

•

respektovat ostatní osoby

•

dodržovat zásady hygieny

•

neužívat násilí

•

bez vědomí vychovatele neopustit vymezený prostor

•

nevolnost či zranění okamžitě ohlásit vychovateli

•

nemanipulovat v prostorách školní družiny s mobilními telefony a jinými
elektronickými zařízeními

Při vážném vědomém nedodržení povinností může být dítě ze ŠD vyloučeno bez náhrady.
Konečné posouzení je na vedoucí vychovatelce a řediteli školy.

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY:
•

rozumová a literární výchova

•

tělesná a sportovní výchova

•

estetická a hudební výchova

•

rodinná a sexuální výchova

•

pracovní výchova

•

dopravní výchova

•

výchova ke zdraví

Estetická výchova – péče a hygiena těla, správné stolování, výzdoba pokojů, vzhled, správné
oblékání, návštěva divadla, kina
Výtvarná výchova – volná tvorba, tematická tvorba, návštěvy výstav, nácvik různých
výtvarných technik
Pracovní výchova – skládanky, práce na zahradě, výroba masek na karneval, výroba krmítek
Tělesná a sportovní výchova – jízda na kole, bruslích, pohybové, míčové hry, soutěže,
plavání, stolní tenis, posilování
Hudební výchova – hudebně – pohybové hry, písničky a říkadla, návštěvy koncertů, zpívání
za doprovodu hudebních nástrojů…
Dopravní výchova – cesta do školy, jak umíš chodit přes vozovku, zebra, dopravní předpisy,
poznávání města a okolí, bezpečná chůze pro jednotlivce a skupiny, spolupráce s městskou
policií, ukázka policejní techniky, důležitá telefonní čísla
Literární výchova – práce s knihou, časopisem, encyklopedie, pohádky, internet

Rozumová výchova – logické hry, hlavolamy, šachy, dáma, poznávání různých předmětů –
lidé, zvířata, rostliny…
Rodinná a sexuální výchova – výchova k rodičovství, rodina a jejich členové, škola –
bezpečná cesta do školy, domov – prostředí domova, lidské tělo – části lidského těla, rozlišení
– chlapec a dívka, péče o zdraví, zdravá výživa – osobní, intimní a duševní hygiena – běžné
nemoci, stres, osobní bezpečí – šikana, týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání, linka
důvěry, vztahy ve dvojici – kamarádství, přátelství…
Výchova ke zdraví – první pomoc při úrazech, přivolání pomoci dospělého, prevence
a kontrola nemocí, prostředí a zdraví, základní hygienické návyky, zdravý životní styl –
lékárna, zdravé potraviny, pitný režim a jeho význam pro zdraví, denní stravovací režim
Mimo tyto činnosti se dále zaměřujeme na návštěvy výstav, muzeí (technické, pedagogické
J. A. Komenský atd.), moderní umění DOX, Bílkova vila, Villa Pelle, poznáváme Prahu a její
historii, družinové projekty a kroužky PC, KREATIV, SPORTOVNÍ HRY, KROUŽEK
RUSKÉHO JAZYKA, VELKÉ ÚSPĚCHY LIDSTVA, DRAMATICKÝ KROUŽEK
FANTAZIE S VÝTVARNOU DÍLNOU výlety a vycházky v rámci ŠD.
Spolupráce s Ochranou obyvatelstva odd prevence kpt. Mgr. Švanda, městskou policií Praha
7, Policií ČR, PMJ, HZS, ZZS, ZS OLI MEDI a dalšími významnými osobnostmi + jejich
práce.

CÍLE A PREVENCE
Hlavním cílem pro dítě je:
•

rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

•

osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

•

získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
působící na své okolí.

•

rozvoj tělesné a psychické zdatnosti

•

vytvořit si vzájemně rodinný, kamarádský a přátelský vztah

•

příprava na adaptaci do společnosti

Dalším cílem je vychovávat v dětech kladný vztah k přírodě (environmentální výchova) - mít
vztah k životu, k sobě samému, k druhým lidem a ke zdravému životnímu stylu.
PREVENCE (PROTIDROGOVÁ), RASISMUS A XENOFOBIE (MULTIKULTURNÍ
VÝCHOVA)
•

prevence sociálně patologických jevů (rizikové chování)

•

výchovná prevence – preventivní systém výchovy

•

prohlížení odborné literatury

•

spolupráce s městskou policií a dalšími složkami pomáhajících profesí

•

zásady společenského chování (etika) – vzájemné vztahy mezi lidmi (morálka)

•

rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a konflikty (např. formou
komunitního kruhu)

HLAVNÍ ÚKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
-

výchovnou činnost řídit podle ŠVP – témata

-

vytváření dobrých vztahů v kolektivu, vzájemná tolerance a slušné chování
mezi sebou i vůči dospělým

-

věnovat pozornost ochraně životního prostředí (environmentální výchova)

-

vštěpovat dětem základní pravidla stolování, pitného režimu, dopravní výchovy
a komunikace mezi lidmi

-

vést děti k samostatnosti a zodpovědnosti

-

vhodné využití volného času při hře a sportu (zásady fair play)

-

při všech činnostech po celý rok dětem vštěpovat zásady bezpečnosti v dopravě,
při styku s cizími lidmi

-

poučovat děti o nebezpečí styku s návykovými látkami, povídat o problémech
např. šikana, rasismus, intolerance

-

návštěva kulturních představení, výstav, galerií výtvarného umění a architektury,
muzeí – zvyšování kulturního povědomí dětí

-

spolupráce s učitelkami, s rodiči a dalšími organizacemi

-

integrace a adaptace dětí s handicapem

-

inkluze a podpůrná opatření

-

adaptace žáků s různých národnostních skupin (multikulturní výchova)

MATERIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ
-

sestavení ročního plánu

-

časté poučení o bezpečnosti – zápisy… a docházkový sešit, vycházky ŠD, třídní knihy

-

spolupráce vychovatelek s třídní učitelkou

-

výpomoc vychovatelek na akcích školy

-

nákup hraček a pomůcek, sportovního vybavení

SEBEOBSLUŽNÁ ČINNOST
-

platí pro všechna období

-

návyky sebeobsluhy v šatnách školy, školní jídelny a ŠD

-

návyky osobní hygieny

-

základy stolování, zdravení, poděkování, oslovení,

-

dodržovat pitný režim

-

udržovat estetický vzhled školní družiny

-

zalévání pokojových květin

-

udržovat čistotu a pořádek

SPECIFICKÉ ÚKOLY
1. Do

školní

družiny

jsou

přijímány

děti

přípravné

třídy,

prvního

stupně

(1. – 5. třídy) na základě vyplněné přihlášky.
2. Rodiče přihlášených žáků rodiče platný povinný měsíční příspěvek na provoz družiny
200,- Kč. Rodiče mohou požádat o prominutí tohoto příspěvku z důvodu sociální
nouze (žádost o prominutí příspěvku a podmínky u ředitele školy).
3. Rodiče hradí žákům výdaje jízdné, vstupné na společné akce, dále dle dohody (podle
možností se finančně se podílí na úhradě akcí ŠD).
4. Za inventář v jednotlivých odděleních odpovídá příslušná vychovatelka.
5. Seznámení všech žáků s Vnitřním školním řádem a Vnitřním řádem ŠD.

Vedoucí vychovatelka – Bc. Dagmar Mikešová

MĚSÍČNÍ CELODRUŽINOVÉ AKCE – TÉMATICKÝ PLÁN 2017/2018
ZÁŘÍ
-

Vítejte ve ŠD

-

Poznáváme školu, ŠD, prohlídka školy, okolí školy, ŠJ

-

Ohlížíme se za prázdninami

-

Sportovní odpoledne na školním hřišti

-

Prevence a bezpečnost

ŘÍJEN
-

Co přináší podzim, barvy a chutě podzimu

-

Sbíráme a tvoříme z přírodnin, kaštany, žaludy

-

Drakiáda, draci v oblacích, nejlepší létající drak

-

Halloween – výroba a výstava strašidýlek

-

Narozeninová párty (srpen, září, říjen)

LISTOPAD
-

Halloween, Ať žijí duchové, velký strašidelný rej

-

Když padá listí

-

Barevný podzim, příroda se chystá k zimnímu spánku

-

Blíží se čas Vánoc

-

Vánoční tvoření, dílny, výrobky

PROSINEC
-

Těšíme se na Vánoce, Adventní čas – vyprávíme si naše rodinné příběhy

-

Přišel k nám Mikuláš a čert (rej a nadílka)

-

Pečeme perníčky, cukroví

-

Vánoční posezení – poslech koled, zdobení stromečku, ochutnávka cukroví, dárečky

-

Vánoční kouzlení, trhy, Akademie, výroba předmětů na prodej na vánočních trzích

-

Kouzelný vánoční stromeček, Staroměstské náměstí

-

Vánoční pohádky

LEDEN
-

Kouzelná pohádková zima

-

Tři králové

-

Kamarádi a zvířátka, odlévání stop

-

Zima čaruje

-

Zimní radovánky

-

Zdraví a vitamíny

-

Narozeninová párty (listopad, prosinec, leden)

ÚNOR
-

Výroba dárků k Valentýnu

-

Naše tělo – kouzla zdraví, otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom,
co jíme

-

Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají

-

Relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu

BŘEZEN
-

Probouzí se jaro – pozorování změn v přírodě, první květy, první broučci

-

Masopust – výroba masek na karneval, zábavné odpoledne

-

Zvířátka a jejich mláďata

-

Vynášení Morany

-

Zdobíme hernu a okna jarními symboly

-

MDŽ – výroba přáníček pro maminky

-

Vitamíny jsou důležité, ochutnávka, kreslíme, modelujeme – zábavné odpoledne

-

Měsíc knihy – nejoblíbenější kniha, autorské čtení

DUBEN
-

Velikonoce, zvyky, tradice

-

Barevné velikonoční dny

-

Výrobky s velikonočními náměty

-

Naše město, doprava, chodec a cyklista, spolupráce s městkou policií

-

Den země

-

Čarodějnický rej + párty, zábavné a sportovní odpoledne

-

Narozeninová párty (únor, březen, duben)

KVĚTEN
-

Den matek – výroba dárků pro maminky, povídáme si o tom, co pro nás znamenají,
co všechno pro nás dělají

-

Malování na chodníku

-

Hry a vycházky v přírodě

-

Louka plná květin a broučků

-

Sportovní den

ČERVEN
-

Den dětí – CO UŽ UMÍM – soutěžní odpoledne

-

Den otců

-

Den rodin

-

Narozeninová párty (květen, červen, červenec)

-

Kdo si hraje, nezlobí

-

Vycházka do přírody, správné chování

-

Povídáme si o letních sportech, o nebezpečích a nástrahách kolem nás (bezpečné
chování)

-

Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na co se budeme těšit

-

HURÁ PRÁZDNINY!

Po celý školní rok bude probíhat na naší ZŠ Korunovační prevence bezpečnosti, rizikového
chování a první pomoci, které povedou a budou řídit složky pomáhajících profesí PČR, MěP,
HZS, ZZS a další.

