
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro 

život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu 

velkou část svého volného času a je důležité, aby ho pobyt v družině těšil, aby 

každý zažil radost z činnosti, povzbudil svou zvídavost i ctižádostivost.

  Družina má osobnost dítěte rozvíjet a pomoci mu, aby dosáhlo úspěchu.

Nejvýznamnější je při tom vhodná motivace a povzbuzování dospělým.

Činnosti  v ŠD  využívají  různé  formy  práce  tak,  aby  se  děti  všestranně

rozvíjely,  posilují  tvořivé a aktivní  prvky, podporují  komunikaci  a spolupráci

mezi účastníky akcí.

Součástí je Vnitřní řád školní družiny, který je již zpracovaný, rodiče s ním

byli prokazatelně seznámeni a visí  v každém oddělení školní družiny. Vnitřní

řád  školní  družiny  je  samostatnou  součástí  Vzdělávacího  programu  školní

družiny.

1. Materiální podmínky

V přízemí Nové budovy naší školy se nacházejí 4 samostatná oddělení školní

družiny. Třídy jsou vybaveny nábytkem, kobercem, audiovizuální technikou –

v jedné třídě je také interaktivní tabule.

V družinových hernách nechybí velké množství společenských her, stavebnic

a hraček. Pomůcky a vybavení družin je každoročně doplňováno či nahrazováno

novými.

2. Personální podmínky

Ve čtyřech odděleních pracují  kvalifikované vychovatelky. Jedna z nich je

zaměstnána na částečný úvazek a doplňuje si příslušné vzdělání.



Přehled oddělení školní družiny:

1. oddělení: vych. Lenka Třešňáková (vedoucí vychovatelka):  

2. oddělení: vych. Michala Johanidesová: 

3. oddělení: vych. Markéta Svobodová: 

4. oddělení: vych. Ivana Kroupová: 

5. oddělení: vych. Zdena Lamačová 

6. oddělení:vych. Michaela Adlerová: 

3. Ekonomické podmínky

Školní družina je pro žáky za úplatu (200Kč/měsíc). Poplatek se vybírá ve

dvou etapách – v září a v lednu.

4. Bezpečnost a ochrana zdraví

Děti  jsou  na  začátku  každého  roku  seznámeni  s řádem  školní  družiny  a

poučeni o bezpečnosti při pobytu ve třídách, šatnách, venku. Záznam o poučení

je  uveden  v Přehledu  výchovně  vzdělávací  činnosti.  Dbáme  na  dodržování

hygieny a ochranu zdraví podporou správného vzájemného chování. Nabízíme

pitný režim.  


