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Vize: Chceme mít školní družinu coby místo pro vzájemné setkávání žáků z různých tříd, pro 

jejich všestranný rozvoj formou nejrůznějších volnočasových aktivit a pro jejich aktivní 

odpočinek. Do školní družiny se má dítě těšit a odcházet z ní spokojené. 

 

 

1. Oblast výchovn ě vzdělávací 

 

• Podpora rozvoje sociálních kontaktů, sebeovládání, spolupráce ve skupině, 

psychohygieny. 

• Rozvoj zdravého životního stylu. 

• Formou zážitkových činností vést děti k pozitivním vztahům s ostatními dětmi. 

• Rozvíjení všeobecného přehledu žáků prostřednictvím četby knih, časopisů, besed, 

exkurzí apod. 

• Nabídka pestrých volnočasových aktivit, rozvíjení tělesné zdatnosti, manuální 

zručnosti, estetického cítění, správných hygienických návyků. 

• Rozvíjení ekologické výchovy – vycházky do přírody, třídění odpadů, projekty na Den 

Země, čistění studánek apod. 

• Propagace činnosti školní družiny na webových stránkách školy, v místním 

novinovém plátku i v regionálním tisku. 

• Individuální přístup především k dětem s SVP ale i ostatním dětem. 

 

 

 



2. Oblast materiální 

 

Zázemí pro činnost školní družiny je díky rekonstrukci školy na výborné úrovni. 

Všechna oddělení školní družiny jsou plně vybavena pro pohodlný a bezpečný pobyt žáků. 

Disponují přiměřeným množstvím pomůcek, relaxačních prvků, her. Všechny místnosti 

využívané školní družinou neslouží k jiným účelům. Po rekonstrukci školy v r. 2017 máme 

zatím dostatek prostor. V současné době máme 4 oddělení s kapacitou 113 žáků. Z důvodu 

demografického vývoje máme zažádáno o změnu zápisu ve školském rejstříku, kdy dojde 

k navýšení kapacity školní družiny na 122 žáků v pěti odděleních. Z materiálního hlediska je 

družina vybavena výborně. 

Pro ještě komfortnější prostředí pro pobyt dětí venku usilujeme o zvelebení plochy pod 

velkým stromem na školním pozemku, kde se plánuje malé pískoviště a zatravnění plochy. 

Pro vybavení družiny jsme od rodičů dětí dostali darem spoustu hraček a her. 

3. Oblast personální 

 

Ve školní družině pracuje pět vychovatelek, kromě jedné splňují odbornou kvalifikaci. Pro 

zkvalitnění jejich práce je podporováno jejich další vzdělávání formou vzdělávacích 

programů v rámci DVPP nebo samostudiem.  

 

 

 
 V Pyšelích dne 26. 5. 2018 
 
 
 
 
       Mgr. Iva Niklesová 
          Ředitelka školy 
 
 
 
Projednáno na ped. radě dne 20. 6. 2018 


