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Koncepce rozvoje školní družiny
na roky 2016 – 2020
Vize:
„Budujeme školní družinu, která připraví žáky pro uplatnění se v běžném životě a do které
žáci chodí rádi.“

1. Oblast výchovně vzdělávací
Hlavní koncepční záměry:
 Podpora a rozvíjení zdravého životního stylu (aktivní odpočinek, přiměřený pohyb –
využití sálu TV, školního hřiště, relaxace – poslech hudby, odpočinek, četba)
 Učit žáky získávat všeobecný přehled (četba časopisů, knih, návštěvy výstav, besedy,
exkurze)
 Rozšiřovat znalosti o životním prostředí a jeho ochraně, vycházky do přírody, projekty
na Den Země, třídění odpadů)
 Rozvoj spolupráce s rodiči (společné tvůrčí aktivity)
 Zkvalitnit propagaci činnosti ŠD na webových stránkách školy

2. Oblast materiální
Školní družina je součástí ZŠ a MŠ Rokytnice nad Rokytnou. Má 1 oddělení. ŠD ke své činnosti
využívá další prostory školy – relaxační místnost, keramickou pec, areál s venkovním
víceúčelovým prostorem.
Hlavní koncepční záměry:






Inovace nábytku
Vybavení nového počítačového koutku
Průběžné doplňování nových her a pomůcek
Zaměření na výtvarnou a rukodělnou činnost

3. Strategie směřující k obecným cílům základního vzdělávání
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strategie učení a motivace pro celoživotní vzdělávání
základy tvořivého myšlení, logické myšlení, řešení problémů
zvládnutí základů všestranné a účinné komunikace
spolupráce, respektování práce a úspěchů vlastních i druhých
utváření a projevování žáka jako svobodné osobnosti
pozitivní city v chování, jednání a prožívání životních situací, vnímavost a citové
vztahy k lidem, svému prostředí a k přírodě
pozitivní vztah ke svému fyzickému a duševnímu zdraví

Hlavní koncepční záměry:



soužití s ostatními lidmi, tolerantní a ohleduplný přístup k jiným lidem, k jejich
kulturám a duchovním hodnotám
reálné možnosti žáka, jeho uplatňování při rozhodování o vlastní životní a profesní
orientaci

4. Oblast personální
Ve školní družině pracuje 1 vychovatelka, která splňuje odbornou kvalifikaci a průběžně
prohlubuje svoji odbornost, účastní se vzdělávacích akcí pořádaných nejrůznějšími
organizacemi, ve dnech samostudia se věnuje získávání nových informací z odborné
literatury a internetu.
Hlavní koncepční záměry:
 Další vzdělávání vychovatelky – nabídnout dostatečný prostor pro další vzdělávání
 Zkvalitňování mezilidských vztahů na pracovišti – organizování společných akcí (sport,
kultura)

Rokytnice nad Rokytnou 1. 9. 2016

Marcela Olivová
vychovatelka ŠD

Mgr. Martin Hanák
ředitel školy
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