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Vize školní družiny 

Poskytnout každému dítěti možnost zažít úspěch s tím, aby v naší družině žáci nalezli celou 

řadu různých aktivit, získali potřebné znalostmi, ale i dovednosti a návyky, které jim 

umožní  orientaci v životě, se schopností přiměřeně řešit životní situace i s chutí dále se 

vzdělávat. 

 

Chceme vytvořit bezpečné, přátelské a hlavně podnětné prostředí pro rozvoj osobnosti žáků. 

 

Každý účastník má své individuální možnosti a schopnosti, které všichni respektují. 

 

Posilujeme zdravé sebevědomí a vedeme žáky k zodpovědnosti. 

 

Snažíme se vytvořit dobrý kolektiv, vedený k vzájemné pomoci, toleranci a kamarádství. 

 

Rozvíjíme sociální a interpersonální klima v naší ŠD. 

 

Respektujeme názory účastníků a diskutujeme o nich. 

 

Snažíme se o upevnění pravidel vzájemné komunikace a chování ve společnosti. 

Záměrem školní družiny je také poskytování kvalitního vzdělávání v partnerské spolupráci 

mezi pedagogickými pracovníky, dětmi a jejich rodiči. 

 

Komunikujeme s vedením školy, školskou radou, zřizovatelem školy a dalšími organizacemi. 

 

 

Strategický cíl 

Naše strategie má návaznost na výchovně vzdělávací strategie školy, které směřují k naplňování 

klíčových kompetencí a specifickými prostředky pedagogiky volného času se snažit tyto 

kompetence posilovat a rozvíjet. 

 

Cílem je naplňovat klíčové kompetence v souladu s ŠVP. 

 

Zkvalitnění propagace školní družiny na webových stránkách školy je neméně důležitou 

součástí této strategie. 

Strategie v oblasti výchovně vzdělávací: 

Zařazovat sportovní aktivity s využitím sportovních prvků na školním hřišti, zajišťovat tím 

podporu a rozvoj zdravého životního stylu a tělesné zdatnosti dětí aktivní odpočinek a 

přiměřený pohyb. 
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Zařazovat četbu na pokračování v odpočinkové činnosti, podporovat čtenářskou gramotnost a 

všeobecný přehled dětí - četba knih, časopisů. 

 

Podporovat rozvoj matematické a finanční gramotnosti - soutěže, kvízy, turnaje. 

 

Podporovat zdokonalování manuálních schopností dětí. 

 

Posilovat vztah k přírodě – procházky po okolí. 

 

Konat tvořivé dílny k různým příležitostem vánoční jarmark nebo akademie. 

 

Spolupráce s koordinátorkou EVVO na škole - projekty Den Země, Den bez aut, třídění odpadu, 

recyklace. 

 

Strategie v oblasti materiální: 

Vybavovat školní družinu prostředky pro rozvoj dítěte - nové knihy, společenské hry, míče, 

hokejky, švihadla, pomůcky pro pracovní a výtvarnou výchovu – čtvrtky, papíry, pastelky, 

tužky, nůžky, lepidla atd. 

Spolupráce s kmenovými třídami pro využití prostoru. 

Využívání herny, tělocvičny a sportovní haly. 

Rozšíření herních prvků v areálu školy ve spolupráci se zřizovatelem školy. 

 

Strategie v oblast personální: 

Zajištění kvalifikovaných pedagogických sil pro školní družinu. 

Zajištění dalšího vzdělávání vychovatelek v rámci DVPP. 

Podporovat vzájemnou spolupráci vychovatelek a předávání vzájemných zkušeností 

začínajícím vychovatelkám a praktikantkám. 

Podporovat práci asistentek pedagoga. 

Pravidelná účast na poradách s vedením školy. 

 

Koncepce rozvoje školní družiny: 

Zkvalitnění mezilidských vztahů na pracovišti. 

Prohloubení spolupráce s rodiči, dalšími subjekty a institucemi. 

Spolupráce s poradenským zařízením ve věci řešení preventivních i aktuálních výchovných 

jevů. 



V Týnci nad Labem 20. 8. 2020 

 

Vypracovali: Hana Novotná (vedoucí vychovatelka) a Mgr. Hynek Radouš, ředitel školy 

 

Schválil: Mgr. Hynek Radouš, ředitel školy v.r. 

 

 

 

          

 

 

 

 

 


