
Základní škola a Mateřská škola Horní Vltavice 
 

 
Školní řád – školní družiny 

 
 
 
školní družina –důležitý výchovný partner rodiny a školy 
                          - plní vzdělávací  cíle,rozvíjí specifické nadání dětí 
                          - pomáhá dětem překonávat  jejich handicapy 
                          - má důležitou roli v prevenci negativních   
                            sociálních jevů 
                          - rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence 
 
Cíl: Vytváření zdravé osobnosti,odolné vůči negativním vlivům,která bude znát svou cenu, 
najde své místo ve zdravé sociální skupině. 
Připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho 
vybavit žádoucími vědomostmi,dovednostmi, ale také postoji. 
 
 
Školní družina musí být: 
-          místo pro zájmové vyžití dětí 
- místo pro regeneraci sil  dětí po vyučování 
- místo pro rozvíjení  tvořivosti  
- místo pro posilování sebevědomí  
- místo pro radost  
- místo pro komunikaci vychovatelky a rodičů 
      (poskytovat rodičům informace o činnosti ŠD,o připravovaných  akcích,aj) 
 
  
Podmínky pro činnost: 
 
- inspirující, nestresující  prostředí třídy 
-  možnost využívání prostor školy: 

- cvičebna 
- počítačová učebna 
- knihovna 

-  zahrada MŠ 
-  hřiště TJ Horní Vltavice 
-  kemp TJ Horní Vltavice 
-  další vhodné okolí školy - příroda 
 
Činnost a výchovné působení vychovatelky vychází z požadavků pedagogiky volného času ( 
ovlivňování volného času,nabídka alternativních aktivit,nabídka pomůcek,her .Podstatný je 
požadavek dobrovolnosti,aktivity,požadavek seberealizace,zajímavosti a zájmovosti,pestrosti 
a přitažlivosti ) 
Výchovně vzdělávací program je stanoven ve  ŠVP pro zájmové vzdělávání a rozpracován 
v tematickém plánu. 
 
Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině: 



 
 
Dětem umožňujeme v době pobytu ve školní družině rozvíjet své zájmy ve specificky 
zaměřených kroužcích. 
 
Kroužky ŠD a ZŠ: 

- zdravé pískání 
- pohybové hry 
- hravá angličtina 
- logické hry 
- přírodovědný kroužek 
- výtvarný kroužek 

 
Mimo tyto kroužky se děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity 
jsou zapracované ve skladbě zaměstnání: 
 
- pohybové a tělovýchovné aktivity 
- výtvarné činnosti 
- rukodělné činnosti 
- hudba,zpěv a tanec 
- literárně –dramatická činnost 
- přírodovědná a vlastivědná činnost 
- výpočetní technika 
 
 
 
 
V Horní Vltavici  15.9.2021 
 
 
__________________________    _________________________ 
   vychovatelka školní družiny     ředitelka školy 


