
KONCEPCE PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021/2022 
 

      Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a 

výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji 

odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, 

odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. 

 

     Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 o zájmovém vzdělávání, 

rozhodnutím zřizovatele a směrnicemi školy. 

 

     Na základě poznání sebe a svých potřeb a porozumění světu kolem sebe se žáci učí vnímat 

základní vztahy ve společnosti, porozumět soudobému způsobu života, jeho přednostem i 

problémům.     

 

     Školní družina se rozhodující měrou podílí na smysluplném využívání volného času dětí, 

které ji navštěvují. V letošním školním roce jsou děti rozděleny do 8 oddělení. Všechna 

oddělení nabízejí dětem nejen možnosti odpočinku a rekreace, ale také činnost zájmovou a 

sebevzdělávací. Velkou výhodou pro práci ŠD je samostatný areál v klidném prostředí 

s dostatečně velkou venkovní plochou, kde mohou za příznivého počasí děti odpočívat či 

sportovat. 

 

Ve školním roce 2021/2022 bude ŠD rozdělena do 8- mi oddělení: 

                        I. oddělení - S. Falářová  1.A  

                        II. oddělení - I. Sedláková  1.B 

                        III. oddělení - V. Neděle   3.A + 3.C   

                        IV. oddělení – V. Hlízová   př. tř. + 1.A + 1.B      

                        V. oddělení – I. Savina   3.B + 3.C  

                        VI. oddělení – M. Maskaluková  2.A  

                        VII. oddělení –Ing. O. Švadlenková  2.B   

                        VIII. oddělení- B. Škochová, DiS.  2.C + 3.C 

 

     V hlavní budově, pavilon H, jsou umístěna oddělení I. - IV., oddělení, V. oddělení je 

v pavilonu D a oddělení VI. - VIII. je v pavilonu E. 

Provoz ŠD je rozdělen na ranní a odpolední část. Ranní provoz probíhá od 6.30 do 8.00 

hodin v hlavní budově, popřípadě déle, od 8.00 do 8.45 pro děti, kterým vyučování začíná až 

druhou vyučovací hodinu. 

     Během dopoledne zajišťují vychovatelky také dozor při jiných akcích konajících se mimo 

areál ZŠ. 

    Odpolední provoz začíná v jednotlivých odděleních po skončení vyučování a končí 

v Po - Čt  v 17.30 hodin, v Pá v 17 hodin. 

Domů mohou děti odcházet po obědě od 12.30-13.30 a dále až po 15. hodině. 

V nutných případech je dětem umožněno odcházet i během této doby. V době od 13.30 do 

15.00 hodin bude v jednotlivých odděleních zajištěna různá odpočinková, zájmová a rekreační 

činnost ve třídách, venku na školní zahradě i na vycházkách mimo areál školy. Od 16.00 

hodin je zajištěn provoz konečné školní družiny v hlavní budově. Zde se budou vychovatelky 

pravidelně střídat podle rozvrhu a přebírat děti od vychovatelek, kterým končí pracovní doba. 

V této době si mohou děti, psát své domácí úkoly, popřípadě pod vedením vychovatelky hrát 

různé didaktické hry k opakování učiva. 

 

 



     Letošní rok budeme organizovat tyto společné akce: 

                                

 

ZÁŘÍ   Podzimní uklízení 

PROSINEC                   Mikulášská  

ÚNOR                        Karneval 

DUBEN                           Čarodějnice 

ČERVEN                         Den dětí 

 

 

 

 

 

 

 


