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Strategie rozvoje školní družiny od roku 2017-2025
Zastupitelstvo Středočeského kraje svým Usnesením č. 108-07/2017 ZK ze dne 27. 6. 2017
rozhodlo o sloučení příspěvkových organizací zřizovaných Středočeským krajem Základní
škola, Uhlířské Janovice, Komenského 400 se sídlem Komenského 400, 285 04 Uhlířské
Janovice, IČ 70 835 748 a Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, se sídlem Okružní
643, 285 22 Zruč nad Sázavou, IČ 70 836 213 s platností od 1. 9. 2017.
Přejímající nástupnická organizace Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643, IČ
70836213 sdružuje školní družinu.
Školní družina - hlavní účel a předmět činnosti školního zařízení je vymezen §118 zákona č.
561/2004 Sb. a prováděcími předpisy a § 111 Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům
naplnění volného času zájmovou činnost se zaměřením na různé oblasti. Zájmové vzdělávání
se uskutečňuje ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného
času, školních družinách a školních klubech.
Školní družina je součást Základní školy, Zruč nad Sázavou, Okružní 643.
Ředitelka školy vydala vnitřní řád školní družiny.
Koncepce rozvoje školní družiny odpovídá koncepci rozvoje školy.
Od 1. 9. 2017 bude zřízeno také 1 oddělení na odloučeném pracovišti v Uhlířských Janovicích,
Komenského 400 jako součást školy.

Vize:
„Nabízet školní družinu, jejíž aktivity posilují pozitivní sebepojetí a sebevědomí, psychickou
zdatnost a odolnost žáka, přispívají k harmonickému rozvoji vědomostí, dovedností i postojů
žáků na bázi kritického sebehodnocení přiměřenému jejich věku a do které žáci i vychovatelky
chodí rádi.“
Strategie rozvoje školní družiny směřuje k obecným cílům základního vzdělávání :

-vést žáky ke smysluplnému využívání volného času - nabízet pestré zájmové aktivity,
rozvíjet zájmy žáků
- zvyšovat sociálních kompetencí žáků - vzájemná spolupráce a kooperace s ostatními
žáky
- posilovat komunikačních dovedností - pravidla vzájemné komunikace, správné
vyjadřování žáků
- posilovat schopnost najít své místo ve skupině a společnosti - respektování
individuálních potřeb žáků, dostatek prostoru pro spontánní aktivity
- vést žáky ke slušnému chování – zlepšení společenského chování ve školní jídelně,

správné stolování, dodržování pravidel slušného chování
- výchova ke zdravému životnímu stylu – posilovat vztah k přírodě, rozvíjet pohybové
aktiviyt a zvyšovat tělesnou zdatnost a psychickou odolnost
- vést žáky k osobní samostatnosti - připravovat žáky pro uplatnění v osobním životě
Ve Zruči n. S. 1. 9. 2017
Projednáno na pedagogické radě dne 1. 9. 2017
Mgr. Jana Marečková
Ředitelka školy
Hodnocení plnění:
17. 6. 2019 na poradě vychovatelek – ŠD je směrována na obou pracovištích dle strategie a
koncepce, ve školním roce 2019/2020 bude pokračovat plnění strategie i koncepce ŠD na
obou pracovištích.

