
- příloha ke strategickému plánu školy

Koncepce školní družiny

Vlastní SWOT analýza 

Silné x Slabé stránky

o Silné stránky

Vstřícnost vedení
Přístup vychovatelek a jejich vzájemná spolupráce
Kvalifikované vychovatelky
Dobrá spolupráce s třídními učitelkami a rodiči
Možnost využití PC učebny, dataprojektoru
Možnost využít školní zahrady a tělocvičny
Celoroční projekty spojené s praktickými ukázkami a tématickými výlety
Dobře připravené a vedené činnosti s dětmi
Vysoký počet žáků přijatých v ŠD na počet žáků v ZŠ
Kladné hodnocení od rodičů
Příjemné školní prostředí

Slabé stránky
Nízké materiální vybavení ŠD
Družina nemá vlastní prostory
Menší prostory ve třídách na daný počet dětí
Nedostatečný prostor pro relaxaci dětí
Chybí hřiště
Málo času na práci s dětmi, nebo možnost aktivit mimo budovu, (mnoho 
kroužků, které jsou 
časově náročné)
Vysoký počet dětí v ŠD 
Nemožnost práce jen s jednou určenou skupinou dětí, přesun dětí po obědě do 
jiných tříd



Možnosti x Hrozby

o Možnosti (Příležitosti)   

Prostředky MŠMT a EU k pořízení vybavení škol, či rozšíření prostor 
Rozšíření vybavení ŠD (např. deskové hry, stavebnice /např. lego/, počítač, 
kopírka, tiskárna)
Spolupráce s rodiči
Pořádání akcí pro stmelení všech oddělení družin
Možnost nabídky odpoledních programů pro ŠD v místě působnosti (besedy, 
knihovna, divadlo     
atd.) a velký zájem o tyto programy ze strany ŠD
Zvyšování kvalifikace vychovatelek pomocí studia
Nová vychovatelka z jiné školy – otevření nových obzorů – jak to dělají jinde

o Hrozby

o Nedostatek prostor
o Nízká vybavenost

Zhoršení vztahů s rodiči i pedagogy
Financování založené na počtu žáků ve třídě
Nedostatek kvalitních vychovatelek
Rodiče považující ŠD za hlídací službu
Nedostatek, či přebytek žáků v budoucnu

Mapa školy SCIO 2016

Materiální podmínky
Kladně hodnocen režim a provozní doba školní družiny.
S vybavením tříd jsou rodiče účastníků spokojeni.
Účastníci mají dostatek místa na hraní.

Personální podmínky
Kladně hodnoceny vztahy mezi vychovatelkami i ostatními pedagogy.

Program školní družiny
Dostatek času tráví účastníci veknu, což je vyhovující.
Činnosti účastníky vesměs baví
S rozvrhem činností jsou spokojeni. Přivítali by více sportovních a 
společenských her.

Klima školní družiny
Vztahy mezi sebou žáci hodnotí kladně, ve družině se cítí dobře.
Vztahy mezi rodiči a vychovatelkami jsou dobré, s vychovatelkami jsou rodiče 
spokojeni.



KONCEPCE ŠD – PLÁN PRIORIT A ÚKOLŮ

Oblast řízení a správy
Evaluace plánu přibližně 1x do roka.
Vyhodnocovat plnění ŠVP ŠD, provádět jeho aktualizace.
Provádět úpravy Řádu školní družiny i ostatní dokumentace.
Posilovat slabé stránky.

Oblast sociální
Rozvíjet přátelské vztahy a rozvíjet spolupráci mezi účastníky navzájem i mezi 
účastníky. 
Vést k vhodnému chování vůči ostatním osobám včetně vychovatelek.
Pracovat na minimalizaci šikany.

Oblast materiálně technická
Pracovat na postupném materiálovém vybavení školní družiny – společenské 
hry, stavebnice.
Sbírat podněty na materiální dovybavení od vychovatelek.
Pracovat na úpravě školní zahrady pro odpolední činnosti školní družiny.

Oblast personální
Podpora samostatného zájmu o DVPP v souladu s potřebami školní družiny.
V systému odměňování podporovat realizaci ŠVP ŠD.

Oblast informační a komunikační
Pravidelná aktualizace informací o školní družině na webových stránkách školy.
Vytvořit pravidla pro efektivní komunikaci mezi rodiči a školní družinou.

Zpracovali: Jitka Minaříková
Ondřej Hynek

V Hradištku dne 1. 8. 2018

…............................................
Ondřej Hynek
ředitel školy
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