
 

 

 

 

 

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 

při Základní škole T. G. Masaryka, Uherské Hradiště 

 

 

 

Činností školní družiny chceme rozvíjet osobnost dítěte pomocí pestrých aktivit a respektovat 

jeho individuální potřeby. Důležitým hlediskem je upevnění osobnostních a sociálních vazeb 

mezi dětmi.                                                                                                                                                                      

Ve spolupráci s třídními učitelkami a panem učitelem chceme připravit naše děti pro 

uplatnění se v běžném životě.                                                                                                                                          

Usilujeme o to, aby do naší družiny chodily děti s radostí a aby prostředí, ve kterém tráví svůj 

volný čas, bylo podnětné a příjemné. 

 

1. Oblast výchovně vzdělávací:                                                                                                                                    
- podporovat a rozvíjet zdravý životní styl a tělesnou zdatnost dětí                                                                             

- přinášet aktivní odpočinek, přiměřený pohyb, zařazovat sportovní aktivity s využitím nových 

sportovních prvků na školním hřišti a celého areálu školy                                                                                                               

- vést děti ke smysluplnému využívání volného času, nabízet pestré zájmové aktivity a rozvíjet 

je 

- posilovat komunikační dovednosti dětí (především z logopedické třídy) a respektovat jejich 

individuální potřeby                                                                                                                                                             

- vést děti ke slušnému chování a k dodržování pravidel                                                                                           

- vést děti ke zdravému životnímu stylu i ke zlepšení společenského chování ve školní jídelně                           

a správnému stolování                                                                                                                                                   

- vést děti k osobní samostatnosti a připravovat je pro uplatnění v osobním životě                                            

- podporovat čtenářskou gramotnost a všeobecný přehled dětí – častější četba knih, zařazení 

četby na pokračování v odpočinkové činnosti, návštěvy knihovny v rámci ŠD                                                               

- podporovat manuální schopnost dětí – tvořivé dílny k různým příležitostem – Vánoční 

jarmark, Velikonoce, Den země, tematické projekty dle období a měsíčních plánů                                                                  

- rozšiřovat nabídku školních kroužků                                                                                                                                                                                                                                       

- zařazovat vycházky do přírody, společné třídění odpadu, enviromentální projekty, posilovat 

vztah k přírodě                                                                                                                                                                               

- napomáhat osvojování sociálních dovedností, prevence sociálních patologických jevů, 

spolupráce s metodikem prevence na škole a s paní psycholožkou (Mgr. M. Kaláčová a Mgr. 

K. Hrichová)                                                                                                                                                               

- upevňovat vzájemnou komunikaci a chování ve společnosti – společné akce a spolupráce s 

rodiči                                                                                                                                                                                     

- pokračovat v propagaci školní družiny na webových stránkách školy   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Oblast materiální:                                                                                                                                                      
- průběžné obnovování a doplňování vybavení školní družiny prostředky pro rozvoj dítěte – 

nové knihy, společenské hry, pomůcky pro tělesnou průpravu dětí v rámci kabinetu TV                                       

- spolupráce s kmenovými třídami v oblasti využití prostoru                                                                                         

- využívání nových i stávajících herních prvků v areálu školy 

 

2. Oblast personální:                                                                                                                                                      
- kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci - vychovatelky školní družiny                                                                         

- využívat vhodné nabídky dalšího vzdělávání                                                                                                                   

- vytvářet zajímavé programy a projekty pro žáky                                                                                                                       

- spolupracovat se školským poradenským pracovištěm a respektovat doporučená opatření 

při práci se žáky se SVP 

 

Vize pro školní rok 2022 - 2023:                                                                                                                         

Činností naší družiny vytvořit bezpečné, přátelské a hlavně podnětné prostředí pro rozvoj 

osobnosti dětí.                                                                                                                                                                                 

Rozvíjet u dětí vlastní kreativitu, posilovat zdravé sebevědomí ale také vést k zodpovědnosti. 

Snažit se rozvíjet spontánní tvořivou hru, možnost volby dle vlastních zájmů a potřeb dětí.                                  

Nadále spolupracovat s rodiči – naučit se společně řešit jak problémy dětí, tak i jejich radosti                             

a úspěchy ve škole.                                                                                                                                                       

Snažit se vytvořit dobrý kolektiv, vedený k vzájemné pomoci, toleranci a kamarádství. Vést 

děti k radosti z pohybu a k zdravému životnímu stylu s aktivním využití volného času.                              

V nadcházejícím školním roce připravit pro děti celoroční projekt „Pojďte s námi za 

pohádkou“, který vykompenzuje u dětí čas strávený hraním na počítači a vrátí je zpět do 

klasického „dětského světa“. Pohádky k dětem neodmyslitelně patří a v rámci nich chceme 

zajímavým a hravým způsobem naplnit nejen volný čas dětí ve školní družině, ale také 

výchovné cíle. Rozvíjet jejich všestranné dovednosti    a motivovat je ke kladným hodnotám.  

 

 

 

 

Dne 8. 8. 2022 

Zpracovala Lenka Lancová               

vedoucí vychovatelka školní družiny 

 



 

 


