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Identifikační údaje

Název vzdělávacího programu Základní školy: 
Školní vzdělávací program pro základní školu (ŠVP pro ZV)
Motivační název: Škola – místo pro radost

Název vzdělávacího programu školní družiny: 
Školní vzdělávací program pro školní družinu 
při Základní škole Hradištko, okres Praha – západ
Motivační název: Školní družina – místo pro radost

Předkladatel: 

Škola:
Základní škola Hradištko, okres Praha-západ
Školní 33
252 09 Hradištko 
IČO: 71008233
IZO: 00241245
RED-IZO: 600053130

Ředitel:
Mgr. Ondřej Hynek, DiS.

Kontakty: 
web: www.zshradistko.cz
e-mail 1: skola@zshradistko.cz
e-mail 2: ondrej.hynek@zshradistko.cz
e-mail 3: jmeno.prijmeni@zshradistko.cz

telefon 1: 734 738 442 (ředitel)
telefon 2: 739 205 040 (zást. ředitele, kancelář řed.)
telefon 3: 731 473 938 (hospodářka – ved. provozního úseku)
telefon 4: 739 212 526 (ved. vychovatelka, družina)
telefon 5: 242 413 712 (sborovna hlavní budova)
telefon 6: 242 413 714 (sborovna pavilon 2016)

fax: 242 413 713
IDDS: 4ubmmpf
GPS: 49°52'3.907"N, 14°24'47.531"E

Zřizovatel školy:

Obecní úřad Hradištko
Chovatelů 500
252 09 Hradištko

Kontakty:
telefon: 257 740 442
e-mail 1: starosta@hradistko.cz
e-mail 2: podatelna@hradistko.cz
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1) Charakteristika školy

Škola prochází transformací ze školy původně malotřídního typu. Díky přístavbě v roce

2012 a navýšení kapacity na 150 žáků se ze školy stala škola s plně organizovaným 

1. stupněm. Ve školním roce 2013/14 započaly první kroky k reorganizaci a otevření 

2. stupně ZŠ od následující školního roku. Od 1. 9. 2014 začali docházet první žáci 6. 

ročníků – část žáků byla přijata ze základní školy ze Slap na základě dohody starostů 

ze všech zúčastněných obcí.

S účinností od 1. 9. 2016  bylo vyřízeno navýšení celkové kapacity školy na 300. 

Kapacita školní družiny k 1. 9. 2017 činí 115 účastníků ve čtyřech odděleních.  

V říjnu 2015 byly započaty stavební práce výstavby nového pavilonu na pozemku 

školy. Ke kolaudaci tohoto pavilonu došlo v červnu, slavnostní otevření proběhlo 

30. 8. 2016. Kapacita školy byla díky tomu navýšena na 300 žáků (platí pro rok 

2017/2018).

Pro školní rok 2015/16 byly pro výuku smontovány dočasné učebny z buněk, které 

umožnovaly provizorní výuku žáků. Přesto bylo potřeba režimovým opatřením a 

důkladnou přípravou rozvrhu zajistit výuku 10 třídních kolektivů v 9 učebnách, včetně 

dělených hodin atp. 

Ve školním roce 2017/18 škola disponovala   13 učebnami pro 12 tříd, což zajistilo na 

období jednoho  školního roku vyšší komfort, který se ovšem se  zvyšujícím počtem 

žáků v následujících letech značně snižuje. 
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Pracovníci školy

Přehled počtu pracovníků a mzdových prostředků
- výkaz P1-04 k 31. 12. 2017
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Zázemí

Ve školním roce tvořilo zázemí školy několik víceméně logicky propojených celků. 

• tzv. Stará budova – s 2 učebnami sloužícími též školní družině, jídelnou – 

výdejnou MŠ Hradištko pro obědy žáků školy, počítačovou učebnou

• tzv. Hlavní budova (přístavba staré budovy z roku 2012) – s 5 učebnami, z nichž

1 slouží též školní družině, s administrativním zázemím, sborovnou a 2 sklady

• tzv. Pavilon 2016 (nový pavilon) se 6 učebnami, šatnami a kabinety sloužícím 

převážně žákům a pedagogům na II. stupni základní školy

 

Stravování

Od školního roku 2014/15 byla po provedených úpravách ve staré budově a ve školce 

rozšířena kapacita školní kuchyně v MŠ Hradištko. Výdejna pro vydávání obědů žákům

naší školy byla přestěhována do prostor školy, kde je nově cca 80 míst k sezení, 

s možným navýšením v nouzi na 100. Obědy i nadále připravuje školní kuchyň 

mateřské školy. Zajištění komunikace se školní jídelnou, zprostředkování nutných 

informací žákům školy a jejich zákonným zástupců provádí za školu hospodářka školy, 

strávníci jsou i nadále klienty školní jídelny při MŠ, která je provozovatelem školní 

kuchyně. 

2) Školská rada

Školská rada se sešla několikrát v roce na základě vlastní iniciativy. Školská rada se 

podílela na schvalování či projednání dokumentů stanovených školským zákonem a 

situací týkající se změn ve škole, navyšování kapacity a rozšiřování školy o druhý 

stupeň ZŠ.

V lednu 2018 proběhly nové volby do školské rady a jmenování novýcch členů. Rada 

pracuje od ledna 2018 ve složení Mgr. Vlastimil Stejskal – za pedagogy, Olga Andrlová 

– za zřizovatele, Ing. Markéta Šafránková-Bejkovská – za rodiče. Funkční období 

současné školské rady uplyne na konci ledna 2021. 
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3) Obory vzdělání

Základní škola Hradištko, okres Praha-západ, vyučuje v oboru Základní škola, kód 79-

01-C/01, denní forma, trvání 9 roků 0 měsíců. 

Ve školním roce 2017/18 se vyučovalo podle ŠVP pro ZV „Škola pro radost“, č. 

j. 334/2017-švp, který je v podstatě upravenou (aktualizovanou) verzí předešlého 

ŠVP. 

V průběhu roku byl dokument ŠVP redigován a doplňován příslušnými pracovníky jeho

vzdělávací obsah. Celý ŠVP tak prochází neustálou úpravou.

Ředitel školy vyhověl  žádostem zákonných zástupců o individuální vzdělávácí plán 

žáků, které vzešly z doporučení poradenských zařízení. Ve škole se vzdělávali  2 žáci 

s těžkým zdravotním postižením (kombinované vady) a několik žáků se specifickými 

poruchami učení či chování a 2 žáci-cizinci.  

4) Zápis do 1. ročníků

Zápis se konal 4. a 5. dubna 2018 v odpoledních hodinách. Na zápise se podílela 

většina učitelek 1. i 2. stupně. Zápis byl opět koncipován jako „kulturní událost“ a 

zapojili se do něj i žáci 5. ročníku, kteří příchozí děti prováděli. Tématem zápisu bylI 

„PIRÁTI“. Úkoly a aktivitky, které děti plnily, měly seznamovací smysl, navázání 

kontaktu, orientační charakter možnost konzultace s rodiči. Celkem se k zápisu 

dostavilo 52 dětí včetně dětí po odkladu, z toho 5 nespádových. U 6 nových dětí bylo 

ve výsledku vyhověno žádosti o odklad. 

2 děti nastoupily do jiných škol (Davle, Praha).

K 1. 9. 2018 nakonec do 1. ročníku nastoupilo 29 žáků.
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5) Údaje o výsledcích vzdělávání

Přehled hodnocení a klasifikace žáků za 1. pololetí 2016/17
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Přehled hodnocení a klasifikace žáků za 2. pololetí  2016/17
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Přehled výchovných opatření za školní rok  2016/17

HISTORICKY PRVNÍ ABSOLVENTI DEVÁTÝCH ROČNÍKŮ: 

V rámci devátého ročníku bylo žákům nabídnuto doučování. To mělo zejména sociálně 
a prospěchově slabším žákům pomoci ke zvládnutí přijímacích zkoušek. 

Ve druhém pololetí, zejména pak po termínu přijímacích zkoušek, vypracovávali žáci 
závěrečné práce na vybraná témata. Tyto práce pak prezentovali ve druhém 
červnovém týdnu. 

Všichni žáci se dostali na vybrané střední školy a střední učiliště. 

6) Prevence sociálně patologických jevů

Prevence probíhala v primární i částečně sekundární úrovni na bázi přímé i nepřímé. 

Úsek má na starosti koordinátor prevence na škole, základním principem je práce 

třídních učitelů a učitelů, kteří zachycují první signály. Škola má zpracován Minimální 

program prevence, který prochází revizí a úpravami. Aktuální znění je dostupné v 

ředitelně školy  pdg. školy jsou s nim seznamováni v průběhu pdg. rad.

Na 2. stupni probíhal rozbor témat zejména v předmětu Výchova ke zdraví. 

Zároveň pokračovala spolupráce s Magdalenou o.p.s., proběhly 2 bloky v 7., 8. a 9.  

ročníku základní školy. Ve spolupráci plánujeme pokračovat i v dalších letech. 
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V rámci monitoringu na 2. stupni bylo provedeno soociometrické šetření ve třídách 5. -

8. ročníku. V sedmém a osmám bylo provedeno za úplatu pracovníky SVP Modřany, v 

pátém a šestém pak zdarma na základě spolupráce s CSS Hvozdy o.p.s.

Na bázi sekundární se jednalo o řešení aktuálně zjištěných méně závažných jevů ve 

třídách, přímou pedagogickou práci učitelů a konzultace a řešení situace s rodiči. 

Oblasti primární prevence se věnují výchovní poradci ve spolupráci s ředitelem školy. 

V nepřímé primární prevenci jde o nabídku mimoškolních aktivit, dalších akcí 

pořádaných školou či školní družinou a nabídku kroužků. Jejich výčet je součástí 

výroční zprávy a jejích příloh 

Ve spolupráci s třídními učiteli se u vytipovaných žáků zpracovává tzv. Individuální 

výchovný plán (IVýP), ve kterém se škola, žák a zákonný zástupce domlouvají na 

postupu zejména v případech výskytu závažnějšího problémového či konfliktního 

chování žáků. K tomuto bylo přistoupeno též u žáků, jejich chování bylo hodnoceno 

sníženým stupněm (2). 

Jako každý rok proběhl tzv. „adapťák“ pro žáky 6. ročníku s důrazem na rozvíjení 

pozitivních vazeb mezi žáky naší školy a nově příchozími žáky (ze Slap). Tuto akci 

každoročně  metodicky vedou O. Hynek a D. Fröhlichová, kteří se organizačně 

neobejdou bez spolupráce s třídním učitelem. 
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7) Další vzdělávání pedagogických pracovníků

KDY KDO KÓD/NÁZEV/POPIS
30. 8. 2017 R. Čandová Financování šablon

1.pol.:
2. pol: 19.- 20., 22.2.,
22.3., 5. 19.4., 3. 5.

J.Minaříková
(2015-2018)

3 r.

PedF UK – Praha
 vychovatelství

ukončen SZ – Bc. 

M. Hlaváčková
(2016-2020)

SSŠPSS – Obrataň
Vychovatelství

ukonč. maturita

18.10.2017 R.Čandová NIDV - Tenkrát v r. 1968

10.10.2017 V.Stejskal Matematika pro život II - základní školy

22. - 24.9., 13. -
15.10., 3. - 5.11., 24. -

26.11., 15. - 17.12.,
26. - 28.1., 16. -

18.2., 9. - 11.3., 23. -
25.3.

E.Saturková DSW, SPPG, 2. ročník mgr. studia
ukončení září 2018

2. - 3.10., 5. - 6.10., 
20.10., 27.10., 3.11., 
10.11., 24.11., 8.12., 
15.12., 16.3., 
23.3.,28.3., 6.4., 
20.4., 2.5., 4.5.

J.Maňhalová PedF UK Praha, učitelství 1. stupně
ukončení červen 2019

10.10. D.Fröhlichová Primární prevence rizikového chování – její současná
podoba a budoucnost

2.11. P.Jenčková Hudba do škol - 1. setkání pedagogů

29.11. R.Čandová NIDV - Ruské revoluce 20. století z pohledu
současnosti

29.11. O.Hynek Legislativní změny ve školství
Govin (+ MŠMT)

24. 11. J. Dvořáková Co nás ve škole neučili
Descartes

30. 11. P. Švábová Diakonie ČCE - EVVO v globálních souvislostech

15. 12. R. Burianová NIDV - Řízení školního stravování

19.12. O.Hynek OK System 
GDPR

29. - 30.1., 19. -
20.3.2018

H.Hradilová NIDV - Vzdělávání ped. pracovníků v mentoringu
(šablony)

29. - 30.1., 19. -
20.3.2018

L.Kostečková NIDV - Vzdělávání ped. pracovníků v mentoringu
(šablony)

19.2.2018 R.Čandová NIDV - Nové metody výuky o holocaustu
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22. 2., 8.3., 22.3.,
5.4., 19.4., 3.5., 17.5.,

7.6., 14.6., 21.6.,
20.7.

B. Janoušková VISK - AP4: 
Studium pdg. pro AP

13.3. M.Hašková NIDV - Výuka tělesné výuky a školská legislativa

28.3. Z.Brožová NIDV, Jak efektivně používat metody aktivního
učení?

13.4. P.Švábová Marstafit, Zábavné pokusy v chemii

27. - 28. 4. O. Hynek
R. Čandová

NIDV - kolokvium ředitelů Písek  - ekonomické a
hospodářské vedení šk.

2.5. I.Maxová Legislativa v TV

21.5. O.Hynek MŠMT, Změna financování regionálního školství

21.5. P. Roušarová Dílna čtení na 1. stupni ZŠ

15.6. všichni
zaměstnanci

Rescue training, R.Křivák - Kurz 1. pomoci

16. - 17.6. Brožová,
Minaříková,
Krupičková,
Hynek, Suski

Rescue training, R.Křivák - Zdravotník
zotavovacích akcí

30.6. - 4.7. R.Čandová PedF UK, XXXI. Letní škola historie

13. - 17.8. J.Dvořáková H-mat, Škola Hejného metody na 1. stupni ZŠ

22.8. ped. sbor NIDV - Třídnická hodina - prostor pro efektivní
řešení problémů i osobnostní růst žáků (šablony)

23.8. ped. sbor NIDV - Cesty spolu - spolupráce asistenta
pedagoga a učitele (šablony)

24.8. ped. sbor NIDV - Specifika hodnocení žáků v kontextu
společného vzdělávání (šablony)
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8) Prezentace školy na veřejnosti

Základní prezentací školy jsou webové stránky školy, které slouží zároveň pro 

předávání aktuálních informací školy rodičům a umožňují sledovat aktuální učivo v 

různých třídách. 

Další prezentací jsou vystoupení žáků při významných dnech v obci: Zahájení adventu,

Výročí konce 2. světové války, oslavy jubilantů–seniorů obce Hradištko. Škola sama 

pořádá akce, na které zve rodiče i širší veřejnost: Vánoční a Jarní besídka, Dýňobraní, 

Závěrečný táborák, Den otevřených dveří, další aktivity mimo i v rámci projektů. Také 

proběhl závěrečný koncert flétnového kroužku a závěrečné vystoupení 1. ročníků. 

Významnou součástí vystoupení je pěvěcký sbor, který v rámci kroužku působí pod 

vedením p. učitelky P. Jenčkové. 

Škola se pravidelně prezentuje ve Zpravodaji, čtvrtletníku vydávaném v obci 

Hradištko, a spolupracuje s místními spolky (SDH Hradištko, Myslivci). Žáci školy se 

účastní výtvarných a sportovních soutěží. 

Významným úspěchem bylo 1. místo chlapců v okresním kole a postup do krajského 

kola závodu v přespolním běhu. Závod se konal v Dobřichovicí, za krajským kolem 

putovali žáci až do Kutné Hory.  Velmi významné je i 3. místo žákyně IX. třídy v 

okresním kole anglické olympiády,  které se konalo v ZŠ Dolní Břežany. 

Úspěchem skončila i účast ve výtvarně-literární soutěži pořádané HZS Středočeského 

kraje,kde za svá díla obdržely žákyně dvě třetí a jedno druhé místo. 

Výrazným počinem bylo vystoupení sólistů na Jarním Petrklíči v Praze, kde se několik 

žáků školy objevilo na 1. příčce („Zlatý Petrklíč“) a další se umístili do krásného 3. 

místa („Bronzového Petrklíče“). 

Pod vedením Petry Jenčkové se v sále „u chovatelů“ konalo představení Sněhové 

královny. Na realizaci se podíleli žáci školy, solisté i členové sboru. 

9) Výsledky inspekční činnosti ČŠI

Ve dne 19. - 21. března proběhla vlastní inspekční činnost ČŠI. Zpráva je přílohou 

zprávy. Celkový dojem z inspekce byl oboustranně pozitivní. Dále se ředitel školy 

účastnil sběru dat v rámci spolupráce škol s ČŠI a nahrazení inspekční činnosti na 

místě.

V listopadu 2018 proběhlo Výběrové testování žáků 9. ročníku zaměřené na 

matematiku. Výsledky jsou součástí celkové závěrečné zprávy přístupné ve škole.
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10) Zapojení do programů a projektů

Ve školním roce 2017/18 pokračovala spolupráce v rámci udržitelnosti projektu KOKOS

– spolupráce zapojených škol z okresu Praha-západ (resp. jihozápad). V rámci této 

spolupráce se zejména uskutečňují setkání ředitelů.

Ve spolupráci s Magdalenou o.p.s. probíhá projekt zaměřený na všeobecnou primární 

prevenci, během školního roku také proběhl ve spolupráci s MěÚ Černošice program 

na téma práce kurátorů pro mládež. 

12) Spolupráce s dalšími organizacemi

Škola dlouhodobě spolupracuje s pracovníky místního obecního úřadu, jakožto 

zřizovatelem. Dalším partnerem je TJ Slovan Hradištko, jehož tělocvičnu využívá nejen

k výuce, ale i k dalším aktivitám. Na velmi dobré úrovni je vztah školy s místním 

spolkem dobrovolných hasičů SDH Hradištko, kteří jsou otevřeni spolupráci při nácviku

evakuace osob ze školy a v případě potřeby pomáhají škole s manuálními pracemi. 

Společně s nimi škola uspořádala 2. Hasičsko-učitelský ples. Na ně proběhlo 

stužkování historicky prvních deváťáků. 

Škola je v úzkém kontaktu s redakční radou místního Zpravodaje. 

V rámci spolupráce s MŠ Hradištko se pokračuje s projektem „Páťáci čtou ve školce“ 

zaměřený na intenzivní týdenní kontakt našich nejstarších žáků a dětí mateřské školy. 

V období před zápisem připravují  paní učitelky prvních tříd pravidelně návštěvu dětí 

z mateřské školy s přizpůsobeným programem. V rámci těchto návštěv se upevňují 

vztahy navázané v srpnu 2015, kdy  proběhlo první pracovní setkání učitelek 1. stupně

a učitelek MŠ s cílem prohloubit spolupráci a komunikaci mezi oběma subjekty 

zejména s ohledem na sladění výstupů a připravenost dětí na vstup do školy. 

V rámci občanských iniciativ se někteří žáci i zaměstnanci školy zúčastnili veřejných 

sbírek pro Fond Sidus, Život dětem a Květinového dne na podporu léčby rakoviny.

Prohlubuje se spolupráce se školami v okolí – ZŠ a MŠ Slapy, ZŠ Štěchovice, ZŠ Davle 

a další. 

Novou „spolupracující organizací“ je pro školu školní parlament /viz dále/. 

V rámci spolupráce s CSS Hvozdy, o.p.s. proběhla účast žáků na Hvozdeckém 

desetiboji. Zde jsou vybraní žáci školy průvodci týmů osob s mentálním postižením. 

Nově bylo podepsáno Memorandum o spolupráci. V jeho rámci již byla provedena 

sociometrická šetření (v 5. a 6. ročníku), patří do něj i spolupráce na Hvozdeckém 
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desetiboji, podobně jako přednášková činnost  pro rodiče našich žáků na téma sociálně

nežádoucích jevů.

Spolupráci s OÚ Hradištko realizujeme: pravidelnými vystoupení v rámci adventních 

oslav, oslav konce 2. světové války, či oslav jubilantů. V prostorách školy probíhají 

akce místních spolků a v aule školy se uskutečňuje „Vítání občánků“. Škola je 

partnerem při roršiřování kapacity, probíhajících staveb a koncepční činnosti v oblasti 

školství. Žáci 2. stupně v rámci praktických činností pomáhají při podzimním úklidu na 

zahradách místních důchodců. Osoby jsou vybírány na základě sociální komise obce. 

Významnou spoluprací a vytvářením vztahů v obci je spolurpráce s SDH Hradištko. 

Společně jsme pořádali 2. Hasičsko-učitelský ples v únoru 2018. Škola spolupracovala 

s SDH na masopustním průvodu a SDH Hradištko se v tomto roce opět účastnill 

nácviku evakuace školní budovy a zprostředkoval žákům školy mimořádný prožitek. 

Členové SDH jsou často (vždy) přítomni při brigádách ve škole. 

Rodiče a žáci školy se spolu se zaměstnanci zúčatnili veřejné sbírky Fondu Sidus. 

Školní družina se již po několikáté stala spolupořadatelem Květinového dne. 

13) Úspěchy našich žáků

Naši žáci se úspěšně zúčastnili 26. září 2017 závodu v přespolním běhu v ZŠ 

Dobřichovice v rámci AŠSK Praha-západ. V tomto závodě zvítězili a postoupili tak do 

Krajského kola, které se konalo v Kutné Hoře.

Naši žáci se kažodoročně účastní různých olympiád. Za zmínku stojí opakovaně 

výborné výkony A. Průšové, která se v únoru 2018 umístila na 3. místě v nejstarší 

kategorii v anglické olympiádě konané v Dolních Břežanech. 

Výroční zpráva 17-18  ZŠ Hradištko 17/22



V rámci turnaje v Pišqworkách ze 7. 11. 2017 v Sedlčanech náš tým Medníčci statečně

konkuroval týmům z víceletých gymnázií a i jejich starším studentům  a nakonec 

obsadil 5. - 8. místo.

V rámci soutěže „Děti malují pro Konto Bariéry“ se na 2. místě umístil A. Marek, 

přihlášený za naši školu. 
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14) Školní a mimovýukové akce základní školy a školní družiny 
2017/18

– viz příloha „Plán akcí“

15) Kroužky v základní škole 2017/18

Kroužek flétny – 4 skupiny
Kroužek první pomoci
Sbor
Informatika
Moderní tanec
Deskové hry
Dramatický kroužek
Výtvarný kroužek

Přílohy

Příloha č. 1: doplněný obsah (na základě inspekční činnosti)
Strategie  2017  –  2021  /v  příloze  pouze  doplněná  část  týkající  se  školní
družiny/.

Příloha č. 2: Plán akcí ve školním roce 2017/18

Příloha č. 3: Zpráva o inspekční činnosti (z března 2018).
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- 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
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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.
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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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