Koncepční záměr ŠD pro rok 2014 – 2017
Legislativní opory:
-

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
ŠŘ a ŘŠD
MPP s dodatky a strategiemi
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve
školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28
IVýP
ŠVP

Oblasti koncepčního záměru:
- Materiální
- Personální
- Výchovně vzdělávací
- Evaluace
- Spolupráce s rodičovskou veřejností
- Prezentace

Materiální oblast
Současný stav

strategie

cíl

V současnosti je ve škole 6 oddělení ŠD, která jsou poměrně kvalitně
vybavena, především díky projektu PFG, ale i díky možnosti využívat
pro tyto účely platby dětí. Oddělení jsou vybaveny společenskými hrami,
stavebnicemi, herními konzolami, sportovním náčiním, výtvarným a jiným
spotřebním materiálem. Využívají také DVD, televize, CD hudební
přehrávače a fotoaparát.
Hospodařit promyšleně se svěřenými financemi, pořizovat inventář, který
je kvalitní, ověřený, bezpečný a dětmi žádaný, vyhovuje normám EU, rozvíjí
dítě ve všech směrech a je finančně dostupný.
Hledat pro materiální zabezpečení sponzory.
Prostřednictvím aktivní obnovy materiálního zabezpečení poskytovat dítěti
kvalitní a atraktivní vybavení.

Personální oblast
Současný stav
strategie
cíl

Ve školním roce pracuje ve ŠD 7 vychovatelek, všechny splňují požadavky
na vzdělání.
Rozvíjet potenciál pedagogů prostřednictvím DVPP, samostudia,
vzájemného obohacování a vzájemných hospitací.
Vnímat sebevzdělání jako prioritu ve své profesi, dovednosti a zkušenosti
aplikovat do praxe.

Výchovně-vzdělávací oblast
Současný stav

strategie

cíl

ŠD poskytuje takové každodenní činnosti, které rozvíjí žáka ve všech
oblastech, navazuje na ŠVP, využívá nových metod OSV, zařazuje činnosti
k posílení prevence rizikového chování a péče o zdraví a bezpečnost.
V aktivitách jsou každodenně plněny klíčové kompetence ŠVP ŠD.
Činnosti vhodně rozložit do oblastí výtvarné, hudební, pracovní,
přírodovědné i společenské, rozvíjet osobnost žáka po stránce psychické
i fyzické, využívat prostor školy a okolí, promyšleně poskytovat množství
podnětů k profilaci dítěte.
Vytvářet ve ŠD takové klima, aby bylo dítě spokojené, rozvíjelo se
a uspokojovalo zde své potřeby a zájmy.

Evaluace
Současný stav

strategie

cíl

Hodnocení práce ŠD jakož i všech jejích aktivit provádějí nejčastěji
vychovatelky v oddělení formou rozhovoru a společné debaty. Občasně
využíváme dotazníků jak pro děti, tak pro rodiče – volíme otázky uzavřené,
otevřené, s hodnotící škálou. Zakládáme u vedoucí vychovatelky. Zpětné
vazby se velmi často dostává i na fb – po zveřejnění fotek z akcí, tyto
komentáře jsou vždy pozitivní, často s poděkováním a vyjádřením vděku.
Hodnocení provádět pravidelně u všech významných, hlavně však nově
zařazených akcí a získávat tak přehled o jejich úspěšnosti. Nově hodnotit
v katalogu akcí známkou jako ve škole. Evaluační dotazník pro rodiče a děti
zařadit pravidelně na konci školního roku a získat tak informace, které
budou klíčové pro organizaci a náplň družiny pro následující školní rok.
Evaluaci použít jako klíčový prostředek pro inovaci práce ŠD.

Spolupráce s rodiči
Současný stav

strategie

cíl

ŠD spolupracuje s rodiči zejména v pořádání již tradičních akcí – tvoření,
výlety, opékání, závěrečná vystoupení kroužků, aj. Někteří rodiče
pravidelně vypomáhají ŠD drobnými dary, sponzorují některé akce. Jsou
ochotni družině pomáhat a na uvedené akce chodí v hojném počtu a rádi.
Zvát rodiče na všechny akce, kde to organizace a obsah dovolují, vzhledem
k masivnímu zastoupení dětí školy /178 dětí ve ŠD/ vytvářet i nové aktivity,
kde by byl prostor pro diskuzi na aktuální témata, s využitím externího
lektora.
Prostřednictvím všech společných činností umožnit rodičům vnímat ŠD jako
důvěryhodného partnera při výchově dětí.

Prezentace
Současný stav
strategie

cíl

V Zátoru 02.09. 2014

ŠD prezentuje práci v kronice, na webu a fb školy, publikuje v regionálním a
pedagogickém tisku a místním Zpravodaji.
Zaměřit se na rychlé zveřejnění proběhlé akce, zkvalitnit fotomateriál pro
sdílení rodiči i dětmi, pro větší informovanost v regionu užít i regionálního
tisku, Zpravodaje.
Užití prezentace k informovanosti rodičů o činnostech ŠD.

Jarmila Foksová, vedoucí vychovatelka

