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VIZE A STRATEGIE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

NA LÉTA 2023-2025 

 

 

 

 

 

 

 



1. ÚVOD 

Cílem školní družiny je vytvářet pro žáky bezpečné a vstřícné prostředí, kde mohou 

trávit volný čas, získat a rozvíjet schopnosti a dovednosti, které využijí v praktickém 

životě.  

 

2. VÝCHODISKA 

 Strategický plán rozvoje školy na léta 2018-2023 

 Plán práce školy pro školní rok 2022/23 

 ŠVP školní družiny (2021/2022, 2022/2023) 

 Vyhodnocení zájmu o docházku do zájmových útvarů 2021/2022, 2022/2023 

 Vyhodnocení aktivit školní družiny 2020/2021, 2021/2022  

 

3. IMAGE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 Průběžná aktualizace webových stránek a jejich upgrade 

 Pokračování v publikační činnosti ve školním časopise Matičák 

 Zapojení se do grantových řízení a projektů 

 Pokračování v realizaci výtvarných výrobků pro zápis budoucích žáků 1. tříd 

 Zapojení se zejména do výtvarných soutěží 

 

4. KLIMA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 Prohlubovat vzájemnou spolupráci mezi vychovatelkami ŠD, třídními učiteli 
1. stupně, výchovnými poradci, školním psychologem a školním metodikem 
prevence 

 Dbát na co nejrychlejší a detailní prokazatelnou informovanost zákonných 
zástupců 

 Bezodkladně řešit i nenápadné symptomy rizikového chování žáků v souladu 
s dohodnutými postupy v dokumentech školy 

 Důsledně, systematicky a jednotně působit proti vandalismu, násilí, návykovým 
látkám, šikaně a jinému rizikovému chování žáků školy 

 Sledovat podněty ze schránky důvěry 

  

5. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST 

 Pokračovat v participaci vychovatelek ŠD na aktualizaci ŠVP školní družiny, 
přípravě Ročního plánu oddělení, vyhodnocení činnosti zájmových útvarů 
a aktivit ŠD. 

 Udržovat vysokou úroveň kvality výchovně vzdělávacích činností, pravidelně 
zařazovat do výchovně vzdělávací činnosti předčítání a besedy o literatuře pro 
děti 

 realizovat vycházky a exkurze do okolí školy s důrazem na realizaci školní 
preventivní strategie, na dopravní výchovu a orientaci v okolí školy 

 Pokračovat v co nejširší nabídce zájmových kroužků 



 Rozvíjet technické dovednosti prostřednictvím výtvarných činností 
a polytechnických stavebnic, pokračovat v návštěvách zájmového útvaru 
Technomat 

 Vytvářet podnětné prostředí pro talentované žáky, učit se je vyhledávat 
a pracovat s nimi     

 

6. ORGANIZAČNÍ, ŘÍDÍCÍ A PERSONÁLNÍ OBLAST 

 Zabezpečit začínajícím a nově příchozím vychovatelkám uvádějící vychovatelku 

 Vytvářet podmínky pro další vzdělávání a samostudium zejména v oblasti 
vedení a realizace zájmových útvarů, práce s PC a interaktivní tabulí 

 Pokračovat v participaci vychovatelek na organizaci činnosti školní družiny, 
s větším důrazem na osobní odpovědnost, na minimum omezit anonymitu, 
dbát na efektivní přenos informací v rámci školní družiny. 

 

7. SPOLUPRÁCE S RODIČOVSKOU VEŘEJNOSTÍ 

 Zabezpečit informovanost zákonných zástupců mimo jiné prostřednictvím 
webových stránek, e-mailu školní družiny, účasti vychovatelek na třídních 
schůzkách a nástěnek školní družiny 

 Pokračovat v aktivitách s účastí zákonných zástupců a rodinných příslušníků 

 Pokračovat v prezentaci činnosti školní družiny – Den otevřených dveří, Galerie 
na schodech 

 

8. MATERIÁLOVÉ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 Doplňovat a obnovovat pomůcky oddělení, pravidelně doplňovat materiál 
a pomůcky k výtvarným a sportovním činnostem oddělení a zájmových útvarů 

 Efektivně a hospodárně využívat vybavení a pomůcky školní družiny, obnovit 
vybavení školní družiny audiovizuálními pomůckami 

 Získávání peněžních i nepeněžních darů od sponzorů a finančních prostředků 
z grantů 

 

 

 

 

 

 

Platnost od 1. 1. 2023 

Mgr. Vladimír Matuš 

ředitel školy 

  

 


