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Vypracovala:  

Jana Adamcová 

Mgr.Bc. Marika Jelínková                                                                          



ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČÁSLAV, 

příspěvková organizace 

se sídlem Husova 526/15, Čáslav - Nové Město, 286 01 Čáslav 

 

 

 

 

 

  1 

 

 Základní škola Čáslav, příspěvková organizace  

                            tel.: 327 312 833 

e-mail: marika.jelinkova@zscaslav-husova.cz 

                      www.zscaslav-husova.cz 

   

Zřizovatel: Středočeský kraj,                                                                

Zborovská 11, 150 21 Praha 5                                                                               

 

 

KONCEPCE ROZVOJE 

ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Čáslav, příspěvkové organizace. 

Ředitelka školy vydala vnitřní řád školní družiny. 

Koncepce rozvoje školní družiny odpovídá koncepci rozvoje školy. 
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VIZE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 
 vytvořit dětem v čase po vyučování bezpečné, přátelské a hlavně podnětné prostředí, ve 

kterém budou rády trávit svůj čas 

 rozvíjet osobnost dítěte pomocí pestrých aktivit, a to s  respektováním jeho 

individuálních potřeb 

 poskytnout každému dítěti možnost zažít úspěch, získat potřebné znalosti, ale i 

dovednosti a návyky, které jim umožní orientaci v životě se schopností přiměřeně řešit 

životní situace i s chutí dále se vzdělávat 

 chránit děti před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy 

 posilovat zdravé sebevědomí a vést k zodpovědnosti 

 snažit se vytvořit dobrý kolektiv, vedený k vzájemné pomoci, toleranci a kamarádství 

 rozvíjet sebeobsluhu, zvládat příznivě konfliktní situace, samostatně řešit problémy, 

upevňovat dobré mezilidské vztahy 

 respektovat názory dětí a diskutovat o nich 

 vést děti k radosti z pohybu a ke zdravému životnímu stylu s aktivním využití volného 

času 

 důležitá je pro nás spolupráce s rodiči – naučit se společně řešit jak problémy dětí, tak i 

jejich radosti a úspěchy 
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OBLAST VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

  

Hlavní koncepční záměry: 

 podpora a rozvoj zdravého životního stylu a tělesné zdatnosti dětí - aktivní odpočinek, 
přiměřený pohyb /zařazení sportovních aktivit s využitím sportovních prvků na 
školním dvoře/ 

 posilování vztahu k přírodě a upevňování zásad ochrany životního prostředí 

 podpora čtenářské gramotnosti a všeobecného přehledu dětí - četba knih, časopisů, 
zařazení četby na pokračování v odpočinkové činnosti 

 rozvoj kulturně estetického cítění (pěvecké, taneční, divadelní, výtvarné aktivity) 

 podpora rozvoje tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 
sebevyjádření) 

 podpora manuálních schopností dětí – tvořivé dílny k různým příležitostem  

 vedení dětí k osobní samostatnosti – připravování dětí pro uplatnění v osobním životě 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 spolupráce s koordinátorkou EVVO na škole – projekty Den Země, třídění odpadu, 
recyklace 

 návaznost na výchovně vzdělávací strategie školy, které směřují k naplňování 
klíčových kompetencí a specifickými prostředky pedagogiky volného času se snažit 
tyto kompetence posilovat a rozvíjet 

 upevnění pravidel vzájemné komunikace a chování ve společnosti – společné akce, 
besídky, spolupráce s rodinou 
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OBLAST MATERIÁLNÍ 

 

 

Školní družina je součástí Základní školy Čáslav, příspěvkové organizace. Má 1 oddělení.  ŠD 

ke své činnosti využívá další prostory školy – relaxační místnosti, sál pro stolní tenis, učebnu 

PC, interaktivní učebnu, tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, knihovnu. 

 

Hlavní koncepční záměry: 

 vybavení sportovním náčiním 

 průběžné doplňování nových her a pomůcek 

 zaměření na dramatickou výchovu 
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PERSONÁLNÍ OBLAST  

 

 

Zájmové vzdělávání v naší družině zabezpečuje sbor, který tvoří pouze ženy. Jedná se o 

vychovatelku ŠD a tři asistentky pedagoga. Vychovatelky jsou vstřícné k moderním trendům 

v zájmovém vzdělávání, během školního roku se účastní vzdělávacích akcí, nové poznatky 

přenášejí do své práce. Výborně funguje neformální spolupráce a předávání zkušeností.  

 

Hlavní koncepční záměry: 

 zajištění dalšího vzdělávání  v rámci DVPP  

 podpora práce asistentek pedagoga 

 zlepšování znalostí práce s technikou (PC) 

 nadále podporovat a rozvíjet týmovou spolupráci a přátelské klima ve družině 

 pomoc začínajícím, předávání vzájemných zkušeností  

 pravidelné porady vedení ŠD s vedením školy  
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KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLNÍ DRUŽINY: 

 

 zkvalitnění mezilidských vztahů na pracovišti 

 vytváření pohody prostředí, příznivé sociální klima – otevřenost a partnerství 
v komunikaci, úcta, tolerance, uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému 

 respektování práce a úspěchů vlastních i druhých 

 prohloubení spolupráce s rodiči, dalšími subjekty a institucemi.  

 spolupráce s poradenským zařízením ve věci řešení preventivních i aktuálních 
výchovných jevů. 

 

 

 

 

V Čáslavi dne 31.08.2022                                                                          

vychovatelka ŠD 

ředitelka školy 
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