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Koncepce rozvoje školní družiny na období 2020 – 2025
Koncepce rozvoje školní družiny je v souladu s koncepcí školy na období 2020 – 2025.
Kapacita školní družiny: 210 účastníků
1. Oblast výchovy a vzdělávání
•

pracovat dle týdenních plánů – tematicky zaměřená činnost

•

rozvíjet osobnost dítěte pomocí různých činností, a to s respektováním jeho individuálních potřeb

•

uplatňovat zásady slušného chování

•

působit proti projevům rasismu, intolerance a xenofobie

•

získat základní dovednosti v různých oborech lidské činnosti, rozvíjet sebeobsluhu, zvládat příznivě
konfliktní situace, samostatně řešit problémy, upevňovat dobré mezilidské vztahy

•

podporovat a rozvíjet zdravý životní styl a tělesnou zdatnost dětí (sportovní odpoledne, projektové týdny,
pobyt na školním hřišti, využití haly Bios, aktivní odpočinek, spolupráce se školní jídelnou)

•

podporovat manuální schopnosti dětí (stavebnice, modely, tvořivé dílny k různým příležitostem – vánoční
a jarní trhy, Den matek, zápis, DOD,)

•

podporovat a rozvíjet čtenářskou gramotnost (četba knih, zařazení četby na pokračování, besedy, návštěvy
Městské knihovny, spolupráce se Spolkem Oříšek)

•

vzdělávat děti v oblasti bezpečnosti (dodržování zásad bezpečného chování, znalost pravidel silničního
provozu a 1. pomoci) a předcházet projevům šikany a jiných sociálně patologických jevů

•

spolupracovat s koordinátorkou EVVO a rozšiřovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně (projekty
Den Země, Den vody, projektové týdny, třídění odpadu, sběry papíru a kaštanů)

•

spolupracovat se školským poradenským pracovištěm (spolupráce se školním psychologem, speciálním
pedagogem)

•

spolupracovat s TU

•

propagace ŠD na webových stránkách školy – prezentace akcí

2. Oblast personální
•

získávat kvalifikované pedagogické pracovníky

•

podporovat vzdělávání vychovatelek

•

podporovat samostudium

•

podporovat sdílení zkušeností vychovatelek – pracovní dílny

•

respektovat doporučení ŠPZ

•

pravidelné porady s vedením školy

•

dosažení maximální informovanosti mezi pracovníky (společné plánování)

•

podpora kreativního přístupu k práci

3. Oblast materiálně technická
•

průběžně vybavovat ŠD prostředky pro celkový rozvoj dítěte (hry, knihy, předměty pro sportovní činnost
apod.)

•

obnovovat pomůcky

•

vybudovat samostatné šatny pro ŠD

•

hřiště ŠD – pravidelná údržba trávníku

4. Oblast spolupráce s rodiči a ostatním i subjekty
•

prohlubovat spolupráci s rodiči a dalšími subjekty – akce, projekty (Strašidelná škola, sběry papíru a
kaštanů, dílny pro děti a rodiče, spolupráce s MŠ, spolupráce s MP Kolín)

•

spolupracovat s regionálním tiskem

•

prezentovat akce ŠD na veřejnosti - Jarní a Vánoční trh, DOD, Strašidelná škola, Školní akademie, soutěže
apod.

•

spolupracovat s Městskou knihovnou v Kolíně – pořady, návštěvy

•

letní příměstský tábor – podpora Spolku rodičů
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