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Koncepce rozvoje školní družiny od školního roku 2019-2020
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.
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.“
1. Oblast výchovně vzdělávací
Hlavní koncepční záměry:
- Podporovat a rozvíjet zdravý životní styl (aktivní odpočinek, přiměřený pohyb –
využití volných školních prostor (herna,...), školního hřiště, relaxace – poslech hudby,
odpočinek, četba).
- Učit žáky získávat všeobecný přehled (četba časopisů, knih, návštěvy výstav, besedy,
Exkurze, vycházky).
- Spolupráce s koordinátorkou EVVO (rozšiřovat znalosti o životním prostředí a jeho
ochraně, vycházky do přírody, projekty na Den Země, třídění odpadů).
- Rozvoj spolupráce s rodiči (společné sportovní odpoledne rodiče x děti).
- Spolupráce se školním poradenským pracovištěm – řešení preventivních i aktuálních
výchovně vzdělávacích situací ve ŠD.
- Propagovat činnosti ŠD na webových stránkách školy.
- Založení portfolia ŠD.
- Poskytovat účinnou podporu žákům s potřebou podpůrných opatření.
2. Oblast materiální
Školní družina je součástí ZŠ, Zruč n. S., Okružní 643. Školní družina má 2 oddělení (1
v přízemí budovy školy ve Zruči n. S. a 2. v prvním patře budovy školy v Uhlířských
Janovicích). Prostor dvou oddělení slouží převážně k účelům ŠD, která ke své činnosti
využívá i další prostory obou školních budov – herna, cvičná kuchyňka, počítačová učebna,
školní dílna v budově školy i sportovní areál s venkovním hřištěm.
Hlavní koncepční záměry:
- nakoupit moderní stavebnice a didaktické hry
- obměňovat zastaralé vybavení

3. Oblast personální
Ve školní družině pracují 3 vychovatelky, z nichž 2 splňují odbornou kvalifikaci. Řízení
školní družiny vykonává ředitelka školy. Vychovatelky průběžně prohlubují svoji
odbornost, účastní se vzdělávacích akcí pořádaných nejrůznějšími organizacemi, ve dnech
samostudia se věnují získávání nových informací z odborné literatury a internetu.
Hlavní koncepční záměry:
- Další vzdělávání vychovatelek – nabídnout dostatečný prostor pro další vzdělávání
- Zkvalitňování mezilidských vztahů na pracovišti – organizování společných akcí (sport,
kultura)
Ve Zruči n. S. 31. 10. 2019
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