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1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, určené pro žáky
I. stupně. Není pokračováním školního vyučování, ani ho nikterak
nenahrazuje. Jejím posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a
rekreace žáků. Střídání práce a odpočinku přispívá k odstranění únavy
z předchozí školní činnosti. Pomáhá uspokojovat a rozvíjet kulturní i
fyzické potřeby a rozmanité zájmy žáků, učí je ušlechtilé zábavě.
Školní družina plní též funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou
dobu před a po skončení vyučování. Školní družina pracuje ve spolupráci
s dalšími subjekty nabízejícími aktivity mimo vyučování /zájmové kroužky,
DDM, apod./.

2. HISTORIE ŠKOLY

Budova naší školy byla postavena v zahradní čtvrti Prahy 5, poblíž velkého
parku Klamovka, již v roce 1896.
Postupně sloužila několika organizacím, které se zabývaly výchovou dětí a
mládeže.
V roce 1950 byla celá budova zrekonstruována a školní rok 1951 – 1952
se tak otevřel pod heslem „Začínáme v nové škole“.
V dubnu 1954 byla zahájena na pozemku velké školní zahrady výstavba
pavilonku, kam se v květnu 1956 přemístily dvě třídy prvňáčků. Školní
družina je nedílnou součásti školy již od školního roku 1954 - 1955, kdy
byla otevřena první dvě oddělení. Postupem času se ŠD rozrostla ze čtyř
do šesti oddělení, většinou po 24 – 30ti dětech.
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V lednu 2000 převzala nynější ředitelka, Mgr. Jitka Vlčková, zřizovací
listinu, která přiznala naší škole právní subjektivitu.

3. VYBAVENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
Materiální
Každé oddělení školní družiny je postupně vybavováno a modernizováno
nábytkem, koberci a hračkami odpovídajícími věku a zájmu dětí.
K dispozici je obsáhlá školní knihovna, knihy jsou průběžně doplňovány
novými. Součástí školní družiny je kabinet se stolními hrami, stavebnicemi
a materiálem pro práci ve školní družině. Cílem školní družiny je
dovybavení kabinetu vhodnými pomůckami a potřebami pro jednotlivá
oddělení. Na začátku školního roku si každé přihlášené dítě přinese do
družiny materiál pro práci, ale i na výrobu dárků pro radost a pro své
nejbližší /čtvrtky, barevné papíry, lepidla, křídy/.

Prostorové
Areál školy je rozdělen na hlavní budovu s jídelnou, pavilonek, tělocvičnu
a hřiště se školní zahradou. Do areálu se vchází z vedlejší ulice, což má
význam zejména pro bezpečnost dětí.
V hlavní budově jsou umístěna čtyři oddělení školní družiny pro děti II. –
V. tříd. V přízemí u jednoho z odd. ŠD se nachází žákovská knihovna.
V prvním patře je školní družině k dispozici mobilní počítačová učebna.
V suterénu hlavní budovy má škola kuchyň (sloužící pouze jako výdejna) s
vlastní jídelnou. Obědy se dováží ze školní vývařovny MŠ Pod Lipkami,
Praha 5.
Pavilonek stojí naproti hlavní budově. Zde jsou umístěny dvě I. třídy,
které odpoledne slouží jako dvě oddělení školní družiny pro nejmladší děti.
V areálu se nachází malá tělocvična vybavená sportovním náčiním,
šatnami a sociálním zázemím. Slouží škole, školní družině i veřejnosti.
Víceúčelové školní hřiště s umělým povrchem je využíváno školou i školní
družinou. Především pro děti školní družiny je určena školní zahrada
s pergolou,
altánkem,
pískovištěm,
dřevěnými
prolézačkami
a
houpačkami, skluzavkou. Pro aktivní vyžití mohou děti ze školní družiny
využívat dva ping-pongové stoly na školním dvoře. Školní dvůr je také
využíván v rámci dopravní výchovy k jízdě zručnosti na kole či koloběžce.

Technické
V hlavní budově mají vychovatelé i žáci ŠD přístup k počítačům i
internetu. V kabinetu ŠD je umístěna kopírka.
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Hygienické
Samozřejmostí je kvalitní sociální zázemí, jak v hlavní budově, tak
v pavilonku a v tělocvičně. Na školní zahradě je umístěno „pítko“ s pitnou
vodou a sprchy, které slouží k umytí či osvěžení dětí v teplých dnech.

4. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO SBORU
Jsme škola rodinného typu, kde probíhá vzdělávání a výchova v rámci I.
stupně.
Pedagogický sbor tvoří ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, jedenáct p.
učitelek, jedna vedoucí vychovatelka a pět vychovatelek.
Velký důraz je na škole kladen na další vzdělávání pedagogických
pracovníků. Prioritními oblastmi jsou anglický jazyk, pedagogika,
psychologie, sociální výchova, moderní metody v didaktice předmětů a
zejména pak práce s výpočetní a komunikační technikou.

5. CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ
Kromě žáků ze spádové oblasti, k nám dojíždí i děti z jiných pražských
čtvrtí a okrajových oblastí. Věková skladba dětí je 6 – 12 let. V posledních
letech školu navštěvují i děti cizích státních příslušníků. Dlouholeté
zkušenosti máme i s integrací žáků se zdravotním postižením.

6. SPOLUPRÁCE S RODIČI
Rodičům jsou poskytovány informace o provozu ŠD a jejím programu
- Osobně vychovatelkami na třídních schůzkách 1. ročníků, dále při
domluvených konzultacích a také telefonicky (ŠD má k dispozici
mobilní telefony)
- Na pravidelných setkáních s ředitelkou školy 4x ročně prostřednictvím
zástupců rodičů z každé třídy
- Na informačních nástěnkách školní družiny – aktuality o činnosti ŠD
- Při účasti a pomoci rodičů na akcích ŠD (výlety, pouť, sportovní
soutěže, doprovody dětí na různé akce, ŠvP apod.)
- Při dnech otevřených dveří
- Při setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči.
- V každodenním kontaktu s rodiči při vyzvedávání dětí – výhoda ŠD
5
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7. PRAVIDELNÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Téma pravidelných akcí volí vychovatelky podle ročních období a reagují na
aktuální dění ve společnosti. Do některých akcí ŠD se zapojují i žáci se svými
třídními učitelkami a naopak.

I. Svatováclavská pouť
/vedení školy, třídní učitelky, vychovatelky, rodiče, žáci i bývalí žáci
naší
školy/
- příprava soutěží
- malování plakátů
- výzdoba zahrady
- soutěž v pečení koláčů
- sportovní soutěže
- drobné odměny za sportovní výkony

II. Vánoční čas
-

vánoční dílny /ve třídách i ve ŠD/ vánoční přáníčka, malování na
sklo a květináče, drobné dárečky, svícny...
výlety ŠD s vánoční tématikou „Mikulášská diskotéka“ s nadílkou

III. Velikonoce
-

velikonoční dílny /ve třídách i ve ŠD/ zdobení kraslic, velikonoční
přáníčka, košíčky, pletení pomlázek, malování květináčů,..
výlety ŠD s velikonoční tématikou
lidová říkadla, zvyky
pozorování přírody

IV. Dopravní den

/ŠD ve spolupráci se žáky a třídními učitelkami/
- soutěž v jízdě zručnosti na kole i koloběžce
- bezpečnost silničního provozu
- seznámení se s prací bezpečnostních sborů /spolupráce
s příslušníky Městské policie, Policie ČR a Hasičského sboru/
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V. Den plný her
Akce k MDD
- deskové hry /soutěže, hry/
- stolní a společenské hry /soutěže, hry/
- stavebnice /soutěž o největší, nejoriginálnější stavbu – materiál
umělá hmota, dřevěná stavebnice/
- výtvarná dílna /malování hrnečků a talířků, ubrousková technika na
kamenech, navlékání korálků, malování sádrových odlitků,
malování kontur barvami na sklo…/

VI. Zahradní pouť
/ŠD ve spolupráci s třídními učitelkami, rodiči, bývalými žáky/
- příprava soutěží
- malování plakátů
- výzdoba zahrady
- sportovní soutěže
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8. Konkrétní cíle zájmového vzdělávání
-

naučit základním znalostem a řemeslným dovednostem
rozvíjet motorické dovednosti a upevňovat pracovní návyky
vést k rozvoji logického myšlení
umožnit rozvoj tvořivosti, představivosti, fantazie
rozvíjet estetické cítění a chování
podpořit kladný vztah k výtvarnému umění
rozvíjet cit pro materiál
posilovat pozitivní vztah k okolí (společnost, příroda, společné dědictví
lidstva)
rozvíjet poznatky o jiných kulturách
rozvíjet schopnost komunikace
vést ke schopnosti samostatně pracovat
vést k systematické práci, k trpělivosti a vytrvalosti
rozvíjet pohybové schopnosti a to zejména obratnost rychlost, pružnost
vést ke schopnosti přijmout vlastní chybu a poučit se z ní
rozvíjet morálně volní vlastnosti a smysl pro fair play

9. Délka a časový plán vzdělávání
Školní vzdělávací program ŠD zahrnuje I. vzdělávací cyklus = 5 let.
Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. ročníků v průběhu školní docházky.
Přednostně jsou do školní družiny zařazováni žáci I. – III. tříd.
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10. Formy vzdělávání
Vyhláška o zájmovém vzdělávání stanovuje především následující formy
činnosti družiny:
a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou
rekreační činnost nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba
vykonává činnost školského zařízení
– besídky, vystoupení, návštěvy divadelních představení, sportovní dny
apod. (Účastníky jsou přihlášení žáci ŠD, ale mohou se zúčastnit i rodinní
příslušníci či další zájemci.)
b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost
- každodenní činnost přihlášených žáků v odděleních ŠD (odpočinková
činnost, příprava na vyučování, režimové momenty)
c) průběžnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost - spontánní
aktivity, četba, vycházky, …
d) osvětovou činnost včetně shromažďování a poskytování informací pro
žáky v oblasti prevence sociálně-patologických jevů
- dopravní výchova, zdraví, životní styl

11. Klíčové kompetence a jejich východiska
Kompetence je souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a
hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého člena společnosti.
Kompetence se vzájemně prolínají, děti je získávají od dětství.

I. Kompetence k učení
Dítě vybírá vhodné způsoby, vyhledává, třídí informace, samostatně
pozoruje, experimentuje, dokončuje práci, posuzuje práci. Klade si otázky
a hledá odpovědi.

II. Kompetence k řešení problémů
Dítě si všímá problémů, samostatně je řeší, započaté činnosti dokončí,
ověřuje prakticky správnost řešení.

9
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III. Kompetence komunikativní
Dítě formuluje své myšlenky, naslouchá druhým, vyjadřuje své názory,
ovládá řeč, komunikuje bez ostychu s dětmi i s dospělou osobou.
Vyjadřuje své pocity řečí – kultivovaná komunikace.

IV. Kompetence sociální a personální
Dítě se podílí na příjemné atmosféře v týmu, diskutuje, samostatně
rozhoduje o svých činnostech, odpovídá za ně, dokáže se podřídit i
prosadit, respektuje ostatní. Rozpozná, co může a co ne, vnímá
nespravedlnost, agresivitu, šikanu.

V. Kompetence občanské, činnostní a pracovní
Dítě vyjadřuje kvality občana. Dítě se učí, plánuje, organizuje, řídí,
hodnotí, odhaduje rizika svých nápadů, dbá na společenské chování,
odpovědně přistupuje k činnosti. Využívá získané znalosti – bezpečnost,
ekologie. Respektuje druhé, chrání tradice.

VI. Kompetence k trávení volného času
Dítě si vybere zájmovou činnost dle svých vlastních dispozic, které rozvíjí
v individuální činnosti i ve skupinách. Umí říci „ne“ na nevhodné aktivity.
Prohlubuje své zájmy i záliby.

12. Obsah vzdělávání
Člověk a jeho svět
- Místo kde žijeme
- Lidé kolem nás
- Lidé a čas
- Rozmanitosti přírody
- Člověk a jeho zdraví

10
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MÍSTO KDE ŽIJEME
PRAVIDELNÁ

PRŮBĚŽNÁ

Domov, bydlení,
bydliště

Orientace
v okolí,
přechody,
vycházka
ulicemi, dopravní
hry na hřišti,
v místnosti,
malování na
chodník

Cesta do školy,
nejkratší cesta,
první pomoc,
kontakt se
zvířaty, lidmi

Škola, ŠD

Vycházka, zeleň,
čistota, hry,
malování na
chodníku,
výrobky

Seznámení
s řádem ŠD,
režimem, školou,
jídelnou, kroužky

Prohlídka školy,
návštěva paní
ředitelky,
výstava prací

Obec, město

Vycházky
Malování

Památky,
doprava,
osobnosti města,
řeky, výrobní
pracoviště

Výlet

Knihovna

Četba, malování,
vyprávění

Výpůjčka knížek,
knihy a jejich
autoři

Návštěva
knihovny,
beseda
s autorem knížek

Rodina
- společnost

Vycházky, hry

Řemesla:
policie, lékaři,
výrobní
pracoviště,
obchody

Soutěže

11
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LIDÉ KOLEM NÁS
PRAVIDELNÁ

PRŮBĚŽNÁ

PŘÍLEŽITOSTNÁ

Život lidí

Život ve skupině,
určování pravidel
soužití, umění
komunikace

Jak se žilo dříve,
náboženská víra,
kultura, objevy
světa, vlastní
názor, šikana

Návštěva muzea,
encyklopedie,
ilustrační soutěž
„Jak se žije
dětem z celého
světa“

Práce jiných lidí

Pantomima, hry
„na řemesla“,
pexeso,
malování,
konstruktivní
činnost

Pozorování
stavbařů, řidičů
aut i autobusů,
řemeslníků,
umělců

Výstava
výtvarných
prací, exkurze –
výlet

Rozdíly mezi
lidmi

Hry, vyprávění
Barva pleti,
Četba, časopisy, etnické skupiny,
noviny
sociální rozdíly,
oblékání,
chování se
k sobě
navzájem, místo
v kolektivu

Osvojování a
dodržování
základů
společenského
chování

Hry,
vycházky, Rodina a její
četba, scénky
zvyky, úcta k
starším lidem,
chování ve třídě,
oslovení,pozdrav

Kulturní akce

Stolování

Malování,
scénky

Beseda
s odborníkem –
„Co se děje
s potravinami
v našem těle“

hry, Udržování
čistoty, oblíbená
potrava, nutnost
vyváženosti
stravy, klid při
jídle

12
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Mediální výchova TV, video,
počítač, hry

Vliv reklamy,
filmů

Kultura

Knihy, časopisy,
básničky,
poslech hudby,
zpěv, hry,
malování,
vycházky

Hudební
nástroje, malíři,
hudebníci,
zpěváci, hudba,
tanec

Sport

Hry na hřišti, Sportovci, druhy
v tělocvičně,
sportů, krevní
sport, který mě oběh
baví, četba

Běh Klamovkou,
cyklistická
soutěž,
sportovní
odpoledne

PRAVIDELNÁ

PRŮBĚŽNÁ

PŘÍLEŽITOSTNÁ

Kalendář – čas
v životě

Výrobky, četba,
malování,
soutěže,
vycházky,
pozorování lidí

Den, týden, rok,
Využití obrázků,
fotografií – bylo,
je a bude –
stárnutí

Návštěva
památek, ukázky
oblečení

Hodiny

Výrobky,
vycházky,
malování,
zpívání, básničky

Druhy hodin,
stopky, proč se
mění čas

Pravidelný režim
dne a jeho
dodržování

Vyprávění,
rébusy, hry,
křížovky,
osmisměrky

Rodina, škola,
volný čas,
spánek, jak se
využívá volný
čas, volnočasové
aktivity

Diskotéka,
recitační soutěž,
návštěva
divadla, Městské
knihovny, galerie

LIDÉ A ČAS
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Pokrok v životě

Hry, vyprávění
vycházky

Rádio, televize,
počítač,
spontánní
aktivity

Výlety, exkurze,
muzeum, besedy

PRŮBĚŽNÁ

PŘÍLEŽITOSTNÁ

ROZMANITOSTI PŘÍRODY
PRAVIDELNÁ
Roční období

Živá x neživá
příroda
Počasí
Ekologie
Život lidí
Respektování
lidí, rozdílů,
Živočišné rozdíly
v přírodě

Jaro

Práce na
zahradě, práce
s nářadím,
Malování,
zpívání, básničky

Bezpečnost při
práci, čistota
v přírodě,
chování
v přírodě,
chráněné druhy,
likvidace
odpadů, živelné
pohromy,
ptactvo, ryby,
plazi, zvířata,
rostliny, stromy,
keře

Léto

Pobyt venku,
vyprávění, hry,
soutěže

Vodní toky, život
u vody, ve vodě,
druhy vod, jedlé
a jedovaté
houby
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Podzim

Práce na
zahradě, česání
ovoce,
vycházky,
malování,
zpívání

Význam rostlin
Výstava
pro člověka,
výrobků, výlet
pěstování rostlin,
poznávání
rostlin, užitek
Pozorování
stromů, zvířat

Zima

Vycházky,
malování, hry,
zpívání

Den a noc, roční
období, planety,
Země – naše
planeta, sluneční
soustava, cesty
do vesmíru,
přeměna srážek
– voda, sníh, led

ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ
PRAVIDELNÁ

PRŮBĚŽNÁ

PŘÍLEŽITOSTNÁ

Životní prostředí, Úklid pracoviště,
ekologická
malování,
výchova
zpívání

Chránit životní
prostředí, čistota
třídy, šatny, vl.
aktovky, teplo,
světlo, větrání

Beseda

Zdravý životní
styl(relaxační
aktivity)

Rekreační
odpočinek po
vyučování, hry,
stavebnice,
četba, pobyt
venku a
v tělocvičně

Správné
využívání
volného času,
dostatek spánku,
spontánní
aktivity dětí

Zdraví

Četba, sport,
hygiena

Prevence –
úrazy, setkání
s cizím
člověkem,
ochrana zdraví
15

Beseda
Soutěže

ŠVP ŠD - Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720

svého i
spolužáků,
první pomoc,
nebezpečí šikany
Dopravní
výchova

Malování,
vyprávění

Jednoduché
dopravní testy,
základní
orientace
v silničním
provozu,
dopravní značky,
dopravní
prostředky

Cyklistická
soutěž,
sledování
dopravního
ruchu na
křižovatce

Výchova ke
zdraví,stravovací
návyky

Hry, malování

Ovoce, zelenina
– jejich význam

Ochutnávka
Beseda

13. Podmínky pro zájmové vzdělávání žáků se
speciálními vzdělávacími potřebami
Rámcový plán je základním východiskem vzdělávacího programu pro děti
se speciálními potřebami ve ŠD.
Pro tyto děti je třeba vytvořit v rámci ŠD zvláštní podmínky v oblasti:
- běžného prostředí
- životosprávy
- psychosociálního klimatu
- organizace vzdělávání
- pedagogického zajištění
Ostatní povinné podmínky pro tyto děti jsou stanoveny zákony,
vyhláškami a prováděcími předpisy. Ty vyplývají z přirozených vývojových
potřeb dětí. Ve svém působení pedagog tyto podmínky zajišťuje v rozsahu
individuálních potřeb a možností dětí se speciálními potřebami.
Rozsáhlou skupinu představují děti se zdravotním postižením. Ve vztahu k
druhu a stupni postižení dítěte, je třeba splnit při jejich vzdělávání
následující podmínky:

a) u dětí s tělesným postižením:
- zajistit osvojení specifických dovedností
- zabezpečit možnost pohybu v prostorách ŠD a školy
16
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- zajistit a využívat vhodné kompenzační pomůcky pro děti:
- se sluchovým postižením
- se zrakovým postižením
- s poruchami pozornosti a vnímání
- s poruchami řeči
- s tělesným postižením

b) u dětí se zdravotním znevýhodněním
- přizpůsobit se potřebám vyplývajícím ze zdravotního oslabení dítěte, a to
v důsledku např. dlouhodobé nemoci nebo které jsou dány lehčími
poruchami učení a chování.
Mezi děti se speciálními vzdělávacími potřebami se řadí i děti se sociálním
znevýhodněním. Jsou to děti ze sociálně a kulturně znevýhodňujícího
prostředí, s oslabeným rodinným zázemím, děti pocházející z jazykově
odlišného prostředí, a které nemluví jazykem, v němž probíhá vzdělávání.
Pro tyto děti musí být v rámci ŠD uplatňovány speciální výchovné a
vzdělávací metody, které mají diagnosticky a rozvojově stimulační
význam.
Integrace těchto dětí do běžného kolektivu ŠD znamená omezení určité
izolace dítěte i jeho případného vylučování ze společnosti ostatních
vrstevníků. Usnadňuje se tak osobnostní a sociální rozvoj i sociální
integrace dítěte.
Rozvoj osobnosti dětí se speciálními potřebami závisí na citlivosti a
přiměřenosti působení okolí mnohem víc, než je tomu u dítěte, které není
ve svých možnostech primárně omezeno. Vychovatel postupuje
s vědomím, že takové dítě má jiné osobnostní předpoklady, je v obtížnější
situaci než ostatní děti. Má totiž menší zkušenosti, větší problémy
s osamostatňováním a hůře se prosazuje.
Takové dítě musí pedagog více motivovat, chválit. Zajistí tak, aby bylo
dítě přijímáno stejně, jako ostatní členové kolektivu.

c) vzdělávání dětí mimořádně nadaných
Vhodné zájmové vzdělávací aktivity pro tuto skupinu účastníků jsou
zaměřené na rozvoj tvořivosti, spolupráce, vztahů a sociální a emocionální
inteligence. Možnost a způsob zařazení účastníka do aktivit primárně
určených vyšším věkovým skupinám, umožní odborná připravenost
pedagogických pracovníků ve spolupráci se školským poradenským
zařízením.

17
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14. Podmínky přijímání uchazečů a podmínky průběhu
a ukončování zájmového vzdělávání
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) zařazuje ŠD mezi školská
zařízení pro zájmové vzdělávání dětí a mládeže. Školní družina se ve své
činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
v platném znění.
Školní družina je určena žákům 1. - 5. ročníku. V přijímání do ŠD mají
přednost děti nejmladší. ŠD není povinné ani nárokové zařízení. V dnešní
době se rovná "servisní" službě rodičům.
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou
ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračování školního vyučování.
Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku, rekreace
žáků a částečně také dohledu nad žáky.

Zájmové vzdělávání je uskutečňováno těmito programy:
1) Pravidelná vzdělávací a zájmová činnost (skladba zaměstnání, režimové
momenty)
2) Příležitostné akce (besedy, výlety, sportovní soutěže, pouť apod. – na
tyto akce se přihlašují děti individuálně)
3) Spontánní aktivity (klidové činnosti po obědě, při pobytu venku – po
organizované části následuje v určeném prostoru možnost her,
základní činnosti ranních a koncových družin)
4) Odpočinkové činnosti - kompenzace jednostranné zátěže během
školního vyučování
5) Umožnění přípravy na vyučování
Činnosti ve ŠD jsou dobrovolné, zájem je podněcován vhodnou motivací.

Podmínky pro přijímání žáků do ŠD
Přihlašování (i odhlašování) žáků je prováděno na základě písemné žádosti
rodičů žáka.
Žáci jsou zapsáni k docházce na základě řádně vyplněného zápisního lístku
(vnitřní dokument školy). Přednostně jsou zařazováni žáci z nižších
ročníků. Údaje na zápisním lístku jsou závazné pro rodiče i vychovatelky.
Nutno uvést telefonní čísla rodičů (zákonných zástupců), zdravotní
18
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problémy dítěte, čas a osoby, které si budou dítě ze ŠD vyzvedávat. Není
přípustné uvolňovat dítě na telefonní zavolání, ústní domluvu, vzkaz apod.
Pokud dítě odchází jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí přinést
uvolňující lístek od rodičů, který obsahuje tyto náležitosti - jméno dítěte,
datum, čas, osobu, se kterou odchází popř. sám/sama a čitelný podpis
rodiče. Lístek má hodnotu právního dokumentu, uschovává se po dobu
jednoho školního roku. Přihlašování budoucích prvňáčků probíhá při zápisu
do I. tříd, upřesnění pak na první třídní schůzce - první školní den.
O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
Žáci jsou rozděleni do 6. oddělení ŠD, která se naplňují nejvýše do počtu
30 fyzicky přítomných žáků. Nejvyšší povolený počet v ŠD je 165 žků.
Žáci se řídí a dodržují "Řád školy", "Řád školní družiny" a "Řád školní
jídelny". Kromě těchto povinností platí ve ŠD další pravidla:
1) žák dbá na bezpečnost v prostorách ŠD, budově školy a celého
školního areálu
2) žák se zdvořile chová ke všem zaměstnancům školy a spolužákům;
kultura stolování
3) žák svévolně neopouští ŠD
4) žák respektuje pokynů vychovatelek
5) žák nepoužívá nevhodných výrazů
6) žák pomáhá mladším spolužákům, neubližuje ostatním dětem;
kamarádské chování
7) žák nenosí nevhodné a nebezpečné věci do ŠD; ani drahé věci nepatří
do ŠD (pokud si je dítě přinese, tak jen na vlastní zodpovědnost)
8) žák pečuje o své věci, respektuje nedotknutelnost osobních věcí
ostatních dětí
9) žák se chová šetrně k majetku školy, úmyslné poškození se hradí
(opraví)
10) žák ztiší mobilní telefon během pobytu v ŠD
11) žák odkládá obuv a oděv jen v určených šatnách
12) žák respektuje pravidla bezpečnosti na vycházkách, na školní zahradě,
na hřišti apod. (zejména v silničním provozu)
13) žák včas ohlásí změnu svého aktuálního zdravotního stavu
i sebemenší zranění
14) žák nesahá na nebezpečné předměty, nehladí cizí zvířata
15) žák nezapomíná na úklid pomůcek a hraček po skončení činnosti

Naše ŠD umožňuje žákům
a)
b)
c)
d)

účastnit se na přípravě programu
využívat zájmové kroužky
využívat možnosti přípravy na vyučování
v rámci ŠD využívat hřiště, zahradu, tělocvičnu, popř. jiné třídy,
počítačovou učebnu
e) vypůjčování knih v žákovské knihovně, odpočinkové činnosti
19
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Poplatek za ŠD
Úplata za zájmové vzdělávání je splatná předem a její výše je stanovena
na celý školní rok. Od 1. 9. 2015 byla stanovena ředitelkou školy na 250,Kč měsíčně. Platba probíhá na období: září - prosinec, leden – červen.
Výši úplaty může ředitelka školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se
dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na
péči podle zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost
ředitelce školy prokáže.
d) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny
po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.
Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve
ŠD. Pokud za dítě není zaplacen příspěvek, vychovatelky oddělení
uvědomí vedoucí vychovatelku, která o tom informuje ředitelku školy.
Ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze ŠD.
Úplata je prováděna bezhotovostním stykem na účet vedený u České
spořitelny. Ve výjimečných případech, po dohodě, lze platbu uskutečnit u
hospodářky školy, která vydá stvrzenku. Evidenci o platbách vede pí
hospodářka společně s vedoucí vychovatelkou ŠD. Při platbě může být
přihlédnuto k dočasnému nevyužití zájmového vzdělávání (dlouhodobá
nemoc) a to pouze v případě, že dítě chybí celý měsíc.
Poplatek za zájmové vzdělávání slouží k částečné úhradě neinvestičních
nákladů na ŠD.

Provoz ŠD
Provoz ŠD je od 6.30 do 17.15 hodin. Do ŠD není možno brát děti
nepřihlášené a nezapsané k pravidelné docházce. Dítě je však možno
přihlásit pouze do ranní ŠD (příspěvek však zůstává ve výši 250,- Kč).
Ranní ŠD je v hlavní budově školy, dítě přichází do ŠD samostatně. Po
skončení tj. v 7.40 hodin odchází dítě samostatně do třídy, vychovatelka
odvádí pouze děti z I. tříd do pavilonu a předává je třídním učitelkám.
Po skončení vyučování předává třídní učitelka děti vychovatelce na
předem domluveném místě. Na zájmové aktivity neodcházejí děti samy,
vychovatelka je předává příslušné učitelce (vedoucí kroužku), která je
přivádí zpět do ŠD (není-li rodiči stanoveno jinak). Odchody dětí ze ŠD
jsou v případě potřeby po obědě tj. 13.30 - 14.15 hodin, dále pak po
příchodu z vycházky od 15.15 hodin. Při vyzvedávání rodič zazvoní na
příslušný zvonek oddělení, dítě se následně podívá a ohlásí vychovatelce,
20
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kdo si pro něj přišel. Po úklidu vypůjčených věcí dítě odchází samo do
šatny a samostatně opouští budovu školy a školní dvůr.
Rodiče a nepřihlášení žáci do ŠD nevstupují.
Při postupných odchodech z jednotlivých oddělení domů, je možno spojit
činnost oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je
max. 30.
Pokud si rodič dítě nevyzvedne do stanovené doby, postupuje
vychovatelka viz „Řád ŠD“, bod 2. Provoz a vnitřní režim školy – provozní
doba.
Zájmových činností ŠD se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do ŠD,
pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do ŠD.
Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni v
době, kdy je cíleně či neplánovaně přerušena výuka - nesmí být překročen
počet 30 žáků.
Žák může být ze ŠD vyloučen, pokud soustavně narušuje "Školní řád",
činnost družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost své i ostatních, dlouhodobě
bez omluvy nenavštěvuje ŠD. O jeho vyloučení rozhoduje ředitelka školy.

15. Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví
- žáci jsou o bezpečnosti chování a ochraně zdraví vychovatelkami
pravidelně poučováni
- žáci dodržují nařízení a pokyny vychovatelek, školní řád a řád ŠD
- žáci dbají pravidel bezpečného chování v prostorách ŠD a celého
objektu školy (zejména nenaklánět se přes zábradlí, neběhat po
chodbě, nebouchat dveřmi)
- bez vědomí vychovatelky žáci neopouští prostory využívané ŠD
- žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění
(vychovatelka zajistí první pomoc a neprodleně informuje rodiče)
- žáci včas hlásí vychovatelce aktuální zdravotní stav - alergie, nevolnost
- žáci jsou pravidelně poučováni o nevhodnosti a škodlivosti užívání
návykových látek (alkohol, kouření, drogy)
- žáci dodržují zákaz nošení nebezpečných nebo cenných předmětů do ŠD
- osobní věci (oblečení, aktovky) si žáci ukládají na předem určená místa
(v případě ztráty nebo výměny to oznámí vychovatelce)
- žáky do školní družiny po skončení vyučování předávají učitelky pouze
vychovatelkám, a to na předem domluvených místech
- do doby příchodu do ranní ŠD a od jeho odchodu z odpolední ŠD za
žáka odpovídají rodiče
- vychovatelka průběžně spolupracuje s třídními učitelkami a s rodiči
(zákonnými zástupci) žáků
- v případě využívání odborné učebny nebo tělocvičny se žáci řídí
příslušnými řády těchto učeben a dodržují stanovený režim
- žáci šetří vybavení ŠD, majetek školní, svůj i spolužáků
- žáci se chovají slušně, zdvořile a ohleduplně ke všem zaměstnancům i
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spolužákům
- při obědě ve ŠJ žáci dodržují režim ŠJ a hygienická pravidla (řídí se
pravidly slušného stolování, chovají se ukázněně i v přilehlých
prostorách ŠJ)
- vedoucí zájmových kroužků si žáky vyzvedávají v ŠD a po ukončení
činnosti je předávají zpět vychovatelce
- na vycházkách a při pobytu na dětských hřištích žáci respektují
pravidla silničního provozu a pravidla bezpečného chování podle
pokynů vychovatelky (zejména nelézt na stromy a do křoví, neházet
kameny a klacky, nehladit žádná zvířata a nepoužívat nebezpečné
předměty)
- vhodný stravovací a pitný režim, podle věkových a individuálních potřeb
žáků, je zajišťován v průběhu celého pobytu ve ŠD
- dodržování hygienických podmínek ve ŠD probíhá v rámci vhodné
struktury režimu dne žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu
dané režimem ŠD a skladbou zaměstnání (dbáme na hygienické
prostředí užívaných prostor ŠD - odpovídající světlo, teplo, čistota,
větrání)

Přejeme všem našim žákům radostný pobyt
ve školní družině!
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Prováděné změny a úpravy:
Srpen 2012 – změna příjmení zástupkyně ředitelky
Září 2012 – navýšení počtu oddělení ze čtyř na pět
Září 2014 – bezhotovostní platba úplaty za ŠD
Září 2015 – změna výše úplaty za ŠD
Září 2015 – změna dodavatele obědů
Červen 2019 – změna e-mailové adresy a počtu oddělení ŠD
Listopad 2020 – snížení úplaty při přerušení provozu
Červenec 2021 – změna zástupkyně ředitelky
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