
Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 

 

Koncepce rozvoje školní družiny 

na období 2021 - 2024 
 

1. Identifikační údaje 

Název školy: Základní škola, Znojmo, náměstí republiky 9 

Adresa školy: náměstí Republiky 9, Znojmo 669 02 

IČO: 45671303 

Ředitel školy: Mgr. Jiří Šmahaj 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Jitka Přibilová 

 

2. Úvod 

Snahou pedagogů školní družiny je vytvořit bezpečné, přátelské a podnětné prostředí pro rozvoj 

osobnosti každého žáka. 

Ve spolupráci s pedagogy školy připravit žáka pro uplatnění v běžném životě. 

3. Hlavní koncepční záměry 

3.1 Oblast výchovně vzdělávací 

 podpora a rozvíjení zdravého životního stylu, smysluplného trávení volného času 

o aktivní odpočinek – nabídka volnočasových aktivit 

o pohybové aktivity – sportovní kroužky, využití školního hřiště, městského parku, 

zimního stadionu, plaveckého bazénu, koupaliště, … (dle možností a aktuálních 

nabídek začleňovat pohybové aktivity do vzdělávání) 

o relaxace – poslech hudby, četba, relaxační cvičení, … 

 podpora a rozvoj čtenářství, čtenářské gramotnosti  

 rozvoj manuální zručnosti a technického myšlení, digitálních kompetencí dětí 

 rozvoj environmentální výchovy - rozšiřování znalostí o přírodě, životním prostředí 

 rozvoj základních sociálních dovedností (navazování přátelských vztahů mezi dětmi, vzájemná 

komunikace, schopnost spolupráce, schopnost naslouchat druhým, schopnost řešit problém, 

vzájemná motivace, …) 

 pomoc při socializaci dětí  - začleňování dětí do sociální skupiny (důsledek pandemie) 

 zapojení rodičů, prarodičů do života družiny 

3.2 Oblast materiální 

Školní družina je součástí Základní školy, Znojmo, náměstí Republiky 9, má 6 oddělení. 

Ke své činnosti má k dispozici dvě družinové učebny (třídy), které jsou využívané i pro účely ranní 

družiny. Pro svou činnost dále využívá kmenové třídy I. stupně, popř. odborné učebny (cvičná kuchyň, 

šití, dílny, pc učebnu) pro realizaci volnočasových aktivit nebo projektových dnů družiny. 

 spolupráce s vyučujícími v oblasti využití prostor kmenových tříd (odborných učeben) 

 obnova (rozšíření) herních prvků v areálu školní zahrady (budova nám. Republiky 14) 

 průběžné doplňování nových her a pomůcek (zaměření na rozvoj logického a technického 

myšlení) 



 průběžné doplňování výtvarného materiálu (spolupráce s rodiči) 

 průběžné doplňování knižního fondu (využití nabídky MAS) 

3.3 Personální oblast 

 vytvoření stabilního kvalifikovaného pracovního týmu školní družiny 

 průběžné zvyšování kompetencí jednotlivých členů týmu (DVPP) 

 rozvoj pc-gramotnosti pedagogů školní družiny 

 vzájemná výměna, předávání zkušeností 

 porady vedení školní družiny (vedoucí vychovatelky) s vedením školy 

o vzájemná spolupráce pedagogů I. stupně a školní družiny 

o podpora vlastních projektů školní družiny  

o nové náměty na rozvoj školy 

 vzájemná spolupráce pedagogů školní družiny se členy ŠPP a metodikem prevence školy 

4. Hlavní koncepční záměry 

 průběžné další vzdělávání pedagogů školní družiny 

 zkvalitnění mezilidských vztahů na pracovišti (ŠD X I. stupeň, II. stupeň) 

 prohloubení spolupráce s rodiči, prarodiči, dalšími organizacemi, institucemi regionu 

 aktivní spolupráce se členy ŠPP a metodikem prevence 

 

 

 

Číslo jednací:  ZSRP 391/2021 

Platnost:  od 3. září 2021 

 

 

Ve Znojmě 3. září 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitka Přibilová 

vedoucí vychovatelka 

Mgr. Jiří Šmahaj 

ředitel školy 


