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Záznam pozorování ve školní družině 

Podmínky edukačního prostředí ŠD 

 

Jméno žáka / žákyně: ………………………………………………………………………………………………… 

Třída DS: ……………………………… školní rok: ……………………………… pololetí: …….……… 

 

I. Základní údaje a kontakty: 

Název a adresa školy: ............................................................................................. 

............................................................................................................................ 

Jméno ředitele/ky: …………………………………………………………………………………………..……………………. 

Adresa školní družiny: ............................................................................................ 

Telefon: …………………………………………. Email: ………………………………………………………………… 

Jméno vedoucí vychovatelky: ………………………………………………………………………………………………. 

 

II. Personál, děti 

Pedagogický personál (počet, pracovní zařazení) 

 

Nepedagogický personál (počet, pracovní zařazení) 

Celkový počet dětí ve školní družině: …………………… Počet dětí ve třídě: …………………… 

Kritérium rozdělení dětí do tříd: 

- Dle věku dětí 

o heterogenní skupina (děti různého věku)  ANO – NE 

o homogenní skupina (děti stejného věku)  ANO – NE 

- Jiné dělení (např. dle zaměření třídy, atd.)  ANO – NE 

Konkrétně:…………………………………………….. 



III. Vnitřní prostory školní družiny 

Označení Charakteristika, poznámky 

Třídy 

 

Tělocvična 

 

Kabinet pomůcek 

 

Šatny 
(pro děti, pro personál) 

 

Skladové prostory 
(např. nářadí a náčiní) 

 

Informační prostory 
pro rodiče 

(nástěnky, atd.) 

 

 

  



IV. Prostorové uspořádání třídy 

Označení Charakteristika, poznámky 

Herna 

 

Třída 
(stolky a židle) 

 

Prostory pro zájmové 
aktivity 

 

Umývárna, toalety 

 

 

  



V. vybavení třídy 

Označení Charakteristika, poznámky 

Školní knihovnička 

(její obsah) 

 

Nástěnky, magnetické 
tabule, prostory na 
vystavení dětských 

prací, atd. 

 

Zájmové herní koutky 

 

Pracovní koutky 
(např. pro realizaci 

výtvarných činností) 

 

Hudební nástroje 

 

Audiovizuální technika 
(televize, atd.) 

 

Počítač, interaktivní 

tabule 

 



VI. Vybavení třídy hračkami a hrami (včetně genderového hlediska) 

VII. Vybavení třídy ostatními pomůckami 

VIII. Vybavení školní družiny odbornou literaturou (pro pedagogický personál i 

pro rodiče), uvést konkrétní tituly, se kterými se v zařízení pracuje. 

  



IX. Vybavení zahrady, hřiště 

Označení Charakteristika, poznámky 

Pískoviště 

 

Zahradní altán 

 

Bazén 

 

Dětské dopravní hřiště 

 

Prolézačky, houpačky, 
skluzavky, atd. 

 

Venkovní tabule pro 

výtvarné činnosti 

 

„Pokusná políčka“ pro 
pěstování 

 

Voliéra s ptactvem či 
se zvířaty 

 

Skladové prostory 

 

Venkovní hračky 

 

  



X. Zajímavé postřehy ze školní družiny, další připomínky k prostorovému 

uspořádání i vybavení exteriéru i interiéru školní družiny 

 


