ŠVP pro zájmové vzdělávání Základní školy, Liberec, Lesní 575/12

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
ZŠ, LIBEREC, LESNÍ 575/12, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Č.j.:
Spisový znak:
Změny:

35-09-19

Účinnost od data:
Skartační znak:

2. 9. 2019
S 10

ŘEDITEL ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC, LESNÍ 575/12
v souladu s ustanovením zák. 561/2004 Sb. v platném znění
a
ustanovením vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v aktuálním znění
vydává
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY.

Ředitel školy:

Mgr. Bc. Jiří Dvořák

Zpracovala:

Jiřina Čiháčková

Dokument vstupuje v platnost dnem 31. 8. 2019
V Liberci 31. 8. 2019
razítko:

1

ŠVP pro zájmové vzdělávání Základní školy, Liberec, Lesní 575/12

ŠVP -Školní družina při ZŠ Lesní
Motto: „Otevíráme truhlici lesních dobrodružství“
aneb kamarádíme s přírodou.

Charakteristika ŠD
Školní družinu (ŠD) navštěvují žáci 1. až 4. ročníku. Tvoří ji šest oddělení. Maximální naplněnost
je 30 žáků v jednom oddělení. Činnost vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o
vytvoření místa pro odpočinek žáků po vyučování a přispění k cílenému ovlivňování jejich
volného času. ŠD využívá spolupráce s rodiči, neziskovými organizacemi a veřejností.

Materiální podmínky
Prostory ŠD tvoří dvě samostatné místnosti pro druhé třídy. Ostatní nemají samostatné prostory, oddělení
jsou umístěna ve třídách, pracovnách a dalších prostorách školy. Vybavení je přiměřené a je

přizpůsobeno potřebám mimoškolních aktivit. ŠD využívá nově vybudované školní hřiště,
školní zahrada, školní kuchyňku, tělocvičnu, zrcadlový sál, hudebnu a školní knihovnu.

Personální podmínky
V ŠD pracuje celkem šest vychovatelek, jedna vychovatelka ve ŠK. Splňují úplné ÚSO vzdělání.
Vychovatelky se zúčastňují akreditovaných kurzů, programu dalšího vzdělávání a využívají
samostudium k vlastnímu rozvoji pedagogické činnosti pro ŠD. Všechny vychovatelky jsou
seznámeny s bezpečnostními předpisy pro práci v ŠD a ŠK. Vychovatelky dále spolupracují
s vyučujícími příslušných ročníků, svou činností podporují výchovně vzdělávací cíle školy,
v případě nepřítomnosti učitele jej zastupují ve vyučování.
Ekonomické podmínky
Poplatek za školní družinu činí 200,- Kč měsíčně za jedno dítě. Za každé další uhradí snížený
příspěvek na polovinu stanovené výše. Finanční prostředky slouží k zajištění provozu školní
družiny a k nákupu školních potřeb a materiálu, vybavení a na vylepšení interiéru jednotlivých
oddělení ŠD.
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Délka a časový plán vzdělávání
Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno po dobu 10 měsíců – po dobu trvání školního roku.
Plán je sestaven na jeden vzdělávací cyklus. Provoz školní družiny začíná v 6:30 hod ranní
činností, pokračuje po vyučování v jednotlivých odděleních ŠD a končí v 16:30 hod. Po dobu
podzimních, zimních a jarních prázdnin se po projednání s vedením školy činnost ŠD přerušuje.
Výše úplaty zůstává stejná.

Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Vzdělávací program respektuje individualitu každého žáka, vytváří přiměřené prostředí pro jeho
rozvoj. Na vytváření podmínek pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami spolupracují
vychovatelky s rodiči a se školou. Při výběru činností ve ŠD, při motivování a hodnocení žáků
je brán ohled na integraci těch, kteří mají speciální vzdělávací potřeby. Individuální podporu
žákům poskytuje speciální pedagog, který je zaměstnancem školy.

Podmínky přijímání a podmínky průběhu vzdělávání
Žáky přihlašují zákonní zástupci prostřednictvím přihlášky, kterou žáci obdrží vždy na začátku
školního roku. ŠD je určena pro žáky 1. – 4. třídy, přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. ročníků,
následně žáci 3. a 5. tříd, až do naplnění kapacity ŠD. ŠK navštěvují žáci 4. - 9. ročníku. Oddělení
ŠD se naplňuje do počtu maximálně 30 žáků. Ve škole pracují zájmové kroužky. Ty jsou časově
přizpůsobeny blokům, ve kterých provádí zájmovou činnost i ŠD.
Odhlášení ze ŠD v průběhu školního roku je možné na základě písemné odhlášky.
Pro přihlašování žáků do školní družiny zvolí zákonný zástupce pro své dítě jednu z níže
uvedených možností provozního režimu ŠD:
A) pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po
dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců,
B) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát za
2 týdny po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou,
C) nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném
rozsahu, než je uvedeno pod písmeny A) a B).
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Cíle vzdělávání
V rámci pedagogického procesu ve ŠD a ŠK se zaměřujeme na rozvoj těchto klíčových
kompetencí:
Kompetence k řešení problému


Dokáže samostatně vyřešit problém, nebo dokáže požádat o pomoc druhého.



Nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení.



Všímá si problému druhých, umí nabídnout řešení.



Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.



Umí vyhledat informace k řešení problémů.

Kompetence komunikativní


Umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem.



Nebojí se vyjádřit svůj názor.



Naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je.



Dokáže vést dialog.



Využívá získané dovednosti ke spolupráci.



Umí pracovat s informacemi.



Dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory.



Dokáže prezentovat sebe sama a svoji práci slovním projevem.

Kompetence sociální


Má upevněny hygienické návyky.



Je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým.



Vyjadřuje své názory.



Umí jednat s dospělými i vrstevníky.



Spolupracuje v kolektivu.



Umí přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení problému.

Kompetence občanská


Respektuje druhé.



Respektuje odlišnosti – osobní, kulturní, náboženské.



Dokáže pomoci v tísni – přiměřeně okolnostem.



Dokáže odolat psychickému nátlaku.



Dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích se kterými nesouhlasí.
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Uvědomuje si, že za své činy má odpovědnost.



Zná svá práva a povinnosti.



Je ohleduplný k přírodě.



Uvědomuje si hodnotu svého majetku i majetku ostatních .

Kompetence pracovní


Používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení.



Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu.



Váží si práce své i ostatních.



Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovním místě.



Umí dokončit a zhodnotit práci svou a druhých.

Kompetence k trávení volného času


Umí si vybrat zájmové činnosti podle svých možností a zálib.



Rozvíjí schopnost aktivního trávení volného času.



Umí odmítnout nevhodné nabídky pro trávení volného času.

Formy vzdělávání
Pravidelná činnost
Představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání (zájmové útvary – kroužky).
Každodenní zájmová činnost v jednotlivých odděleních ŠD a ŠK. Vycházková činnost v okolí
školy: parky, prostor lesoparku v okolí ZOO a Botanické zahrady,
Severočeské muzeum, Oblastní galerie, solná jeskyně Husova ulice, dětské hřiště u dolních
kasáren, areál školní zahrady, popř. i jiné.
Příležitostná činnost
Společné celodružinové akce, tematické činnosti i s pobytem mimo školu, (slavnosti, sportovní
akce, divadlo, ad.).
Odpočinkové činnosti
Jsou zahrnuty do denního režimu (ranní družina, odpolední relaxační a klidové činnosti)
Rekreační činnosti i aktivní odpočinek.
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Vychovatelka přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i k potřebám, náladě a přání dětí
v oddělení.
Podmínky B O Z P
ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální. Vytváří zdravé zázemí pro rozvoj žáků
a bezpečné prostředí, ve kterém se všichni cítí dobře. Žáci jsou chráněni před násilím a
patologickými jevy. Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i
s širokou veřejností. Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna vnitřním
řádem ZŠ, vnitřním řádem ŠD, vnitřními řády specializovaných učeben. Dětem je denně zajištěn
pravidelný pitný režim.
Obsah vzdělávání
Letošním školním rokem žáky provází celoroční hra:
„OTEVÍRÁME TRUHLICI LESNÍCH DOBRODRUŽSTVÍ“
aneb kamarádíme s přírodou
V letošním školním roce nás bude provázet především kamarádství a příroda. Ukážeme si, že les nám poskytuje
mnoho příležitostí k pohybu, tvoření, hrám i k badatelským činnostem. Současně se připojíme k realizaci střešního
tématu školy: „Slavíme spolu se ZOO Liberec 115. výročí od založení“.
Září: Prázdninová dobrodružství
Seznámíme se s řádem a režimem školy, ŠD a ŠK a zásadami dodržování bezpečnosti.
Naučíme se zorientovat ve škole i v jejím okolí, přivítáme prvňáčky.
Sestavíme nová společná pravidla.
Sportovní aktivity - běh terénem v okolí školy.
Oživíme legendu o sv. Václavovi.
Ztvárníme zážitky z prázdninových cest, budeme sdílet veselé příběhy a neobvyklá dobrodružství – uspořádáme
výstavu.
Aktivity na prohloubení vzájemného poznávání a spolupráce.
Říjen: Když vítr zacinká…
Bezpečně do školy a v okolí školy, dopravní značení, pravidlo vidět a být viděn.
Barevný podzim - vycházky do blízkého okolí školy (sběr, poznávání a využití přírodnin, plodů).
Vyrobíme zvonkohry, hudební nástroje, relaxace s hudbou - lesní muzikanti ….
Celodružinová akce - „hrátky s rytmem“.
14.10. E-Liška vzdělávací program v areálu školy
28.10. Státní svátek
29. - 30.10. Podzimní prázdniny

Listopad: Družina plná listí
Svátek „Dušiček“ – připomeneme původ a zvyky s ním spojené, vyrobíme dušičkové poletuchy.
Listové divadlo, budeme tvořit mandaly z listí.
Seznámíme se s příběhem o sv. Martinovi a upečeme tradiční svatomartinské podkovy ve školní kuchyňce.
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17.11. Státní svátek.
Zahájíme Adventní čas společným tvořivým setkáním s rodiči ve středu 28.11.2019 od 16:00hod.
Netradiční sportovní aktivity v tělocvičně.

Prosinec: Andělské zvonění
Zvonečkové a andělské tvoření
Nastává vánoční čas - vytvoříme drobné dárky, přáníčka a originální ozdoby z rozmanitých přírodních materiálů.
21.12.2019 - 5.1.2020 Vánoční prázdniny.
Sportovní aktivity- Závod v běhu do schodů.
Leden: Zamrzlé bubliny
Mráz za oknem, vlastní fantazie, malování na sníh.
7. 1. 2020 - 3. ročník „Tříkrálového běhu“.
Ptáčkům vyrobíme krmítka a lojové koule a společně ozdobíme stromky pro zvířátka.
Sportovní aktivity -závodivé hry na sněhu, s ježdíky a boby.
Připravíme se na karneval – vyrobíme si masky, škrabošky a drobné doplňky.
30. 1. 2020 – Karneval na téma: „Lesní bytosti“
31.1. Pololetní prázdniny
Únor: Cestou necestou
První pomoc, mapové značky na cestách, zdravověda.
Celodružinová akce - „Než vyrazíme do terénu (test- 1. pomoci)“
Stravujeme se zdravě, šetříme potravinami – zdravé svačiny (využití školní kuchyňky).
Jazykolamy, hry se slovy.
27. 2. 2019 - Mami, tati pojď si se mnou hrát - společné hrací odpoledne .
Sportovní aktivita - orientační běh lesem.

Březen: Příběhy starých stromů
9.3. - 13. 3.2020 Jarní prázdniny
Pozorujeme změny v lese, v přírodě, jak se mění naše stromy- vybereme strom v místě, kam chodíme na
vycházky a sledujeme, jak se mění v průběhu roku.
Postupně se učíme rozeznávat znaky jara – vůně, počasí, barvy, co se děje s přírodou, zvířaty…
Podporujeme čtenářství – spolupráce s knihovnou, pohádkové čtení, představujeme české spisovatele.
Vyrábíme postavičky z kulatin - práce se dřevem.
Duben: Voňavé jaro
Pečeme a zdobíme perníčky, připravujeme se na společné tvoření…
7. 4. 2020 od16hod – Pozveme rodiče a děti na Jarní tvoření s rodiči.
9. 4. 2020 Velikonoční prázdniny
10. a 13. 4. 2020 Státní svátek
Celodružinová akce - den země 22. 4. (tradiční přírodovědný test v lese).
Budeme sledovat změny v přírodě, zejména v lesíku, do kterého chodíme pravidelně
Uspořádáme společnou oslavu Filipojakubské noci.
Květen: Dobrodružství oživlého květináče.
1. a 8.5. 2020 Státní svátek
6. - 7. 5. 2020 Ředitelské volno
Pojedeme do školy v přírodě a do Prahy.
Připravíme maminkám k svátku básničky, přání, květiny, drobné dárky.
Nahlédneme do světa hmyzu, včel a včelařů.
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Červen: Lesohrátky.
Vyrobíme si luky, šípy a rozmanité nástroje ze dřeva.
Celodružinová akce na školním pozemku: zakončení školního roku, hodnocení,
odměny za celoroční snažení.
Společné setkání s rodiči, hry, soutěže a opékání.

.
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