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Základní škola Klatovy , Čapkova ul. 126  

 Ško l a  po dpo ru j í c í  z d ra v í  
                          

telefon:  376 313 353         e-mail:  zscapkova@investtel.cz                   IČO:  70825912 

 
 
 

 

Koncepce rozvoje školní družiny 

na roky 2016 – 2020 

 

Č.j.: ZS-KT-CAP-501/2016 

 

Vize:  

„Budujeme školní družinu, která připraví žáky pro uplatnění se v běžném životě a do které 

žáci i vychovatelky chodí rádi.“ 

 

1. Oblast výchovně vzdělávací 

 

Hlavní koncepční záměry: 

 Podpora a rozvíjení zdravého životního stylu (aktivní odpočinek, přiměřený pohyb – 

využití sálu TV, školního hřiště, relaxace – poslech hudby, odpočinek, četba) 

 Učit žáky získávat všeobecný přehled (četba časopisů, knih, návštěvy výstav, besedy, 

exkurze) 

 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 – zapojení školního psychologa, 

příp. sociálního pedagoga do řešení preventivních i aktuálních výchovně vzdělávacích 

situací ve ŠD 

 Zkvalitnit propagaci činnosti ŠD na webových stránkách školy 

 Založení portfolia ŠD 

 

2. Oblast materiální 

Školní družina je součástí ZŠ Klatovy, Čapkova ul. Školní družina má 5 oddělení (3 

v přízemí budovy školy a 2 v prvním patře ZŠ). Prostor dvou oddělení slouží pouze k účelům 

ŠD, další 3 oddělení působí ve třídách 1. stupně. ŠD ke své činnosti využívá další prostory 
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školy – sál pohybové výchovy, cvičný byt s kuchyňkou a knihovnu v budově školy i sportovní 

areál s venkovním víceúčelovým hřištěm a sportovní halou.  

Hlavní koncepční záměry: 

 Výměna stávající podlahové krytiny za marmoleum 

 Výměna pracovních desek u stolků v I. a II. oddělení ŠD (8 stolků) 

 Výměna molitanové stavebnice v I. a II. oddělení ŠD 

 Vybavit jednotlivá oddělení boxy na tříděný odpad 

 

3. Oblast personální 

Ve školní družině pracuje 5 vychovatelek, které splňují odbornou kvalifikaci. Řízením 

školní družiny je pověřena vedoucí vychovatelka. 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) 

 

 

 

Klatovy, 8. 11. 2016 
 
 
 
 
 
 
       Bc. Dana Václavíčková     PaedDr. Bc. Dana Martinková, Ph.D. 
     vedoucí vychovatelka ŠD                        ředitelka školy 
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