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CHARAKTERISTIKA
Školní družina (dále jen ŠD) je součástí Základní školy a Mateřské školy Brandýsek. Zabezpečuje
dětem smysluplnou náplň volného času v době před vyučováním a odpoledne po vyučování.
Činnost školní družiny je určena pro děti z prvního stupně základní školy.
Je umístěna v budově pro 1. stupeň (budova „C“) v přízemí.
Má 3 oddělení: do I. oddělení docházejí děti z 1. třídy, do II. oddělení děti z 2. třídy a do III.
oddělení děti z 3. třídy.
Školní družina má omezenou kapacitu, která činí 85 dětí ve všech odděleních.
Stravování je zajištěno v budově „A“ základní školy.
CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ
Děti jsou zařazeny do jednotlivých oddělení podle věku.
Vychovatelky respektují individuální množnosti dítěte.
Konkrétní cíle:
· Rozvíjet myšlení, tvořivost a fantazii
· Rozvíjení vyjadřovací schopnosti
· Pravidla vzájemného soužití mezi dětmi
· Rozvoj vztahů k lidem, prostředí, přírodě, k jiným kulturám
· Motivovat k námětové, bohaté a pestré činnosti
· Zaměřovat se na odpovědnost za kvalitu vlastní práce
· Zodpovědné jednání a chování
Kompetence
- kompetence k řešení problémů
- kompetence komunikativní
- kompetence k učení
- kompetence pracovní
- kompetence sociální a personální
- kompetence k trávení volného času
DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhá po dobu trvání školního roku, tj. 10 měsíců (září –
červen).
ŠVP je vytvořen na školní období září – červen s neomezenou platností. Program je doplňován
ročními plány jednotlivých oddělení.
Provoz ŠD:

ráno - 6:30 - 7:30 hod., příchod dětí do ranní ŠD je do 7:20 hod.
odpoledne - 11:30 – 17:00 hod.
děti je možné si vyzvednout do 13:00 hod. poté od 14:30 hod. do 17:00 hod.

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ
PRAVIDELNÁ - do ní zahrnujeme pravidelné týdenní činnosti
· odpočinková činnost – umožňuje odstranit únavu, zařazuje se ráno před vyučováním, po
obědě
· rekreační činnost – slouží k regeneraci sil
· zájmová činnost
· příprava na vyučování – procvičování učiva formou soutěží, práce s časopisy a hraním
didaktických her
PŘÍLEŽITOSTNÁ - jde o výchovné, vzdělávací a zájmové akce např. besídky, divadelní
představení, výstavy
SPONTÁNNÍ - doba spontánní aktivity je zahrnuta do denního režimu (hry v ranní družině,
odpolední klidové činnosti)
OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU
ČLOVĚK A JEHO SVĚT
1) Místo kde žijeme
náš domov: život rodiny, její členové, vztahy v rodině, spolupráce s rodinou
škola: vytváření kladného vztahu ke škole, režim školy, okolí školy
obec, ve které žijeme a její historie: OÚ, pošta, obchody, knihovna, doprava, historické budovy
naše vlast: dějiny, významné památky v našem regionu, pověsti, Praha - hlavní město
2) Lidé kolem nás
chování lidí: pravidla slušného chování, tolerance, „kouzelná“ slovíčka, vztahy mezi dětmi
vlastnictví: soukromé, veřejné, finance
soužití lidí - rodina: kolektiv družiny, základní komunikace mezi lidmi, dětmi, přijmutí kultur a
etnik
3) Lidé a čas
orientace v čase
budování a dodržování denního režimu, pravidelné návyky
dodržování tradic, zvyků - Vánoce, Velikonoce, Den matek
4) Rozmanitost přírody
pozorování změn v přírodě: vliv počasí na přírodu
vycházky do okolní přírody: Čabárna - záchranná stanice „AVES“
ekologie: třídění odpadu, sběr papíru
využívání přírodních materiálů a výrobky z nich: šípky - korále, kaštany - zvířátka

5) Člověk a jeho zdraví
osobní hygiena a čistota: chodíme čistí a upravení
dodržování pitného režimu
předcházení úrazům a jejich prevence
pobyt venku: školní zahrada, školní hřiště, dětské hřiště v obci, fotbalové hřiště
bezpečnost při hrách a soutěžích
dechová cvičení
JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE
práce s textem, čtení - orientace v textu
práce s knihami a časopisy
mluvený projev: recitace, logopedické cvičení
UMĚNÍ A KULTURA
opakování lidových písní, ukázky hry na flétnu
hry se zpěvem
poslech hudby: lidové písně, moderní písničky, koledy a písničky s vánoční tématikou
výtvarné práce: kresba tužkou, dřívkem, křídou, koláže, malba, kombinované techniky,
zapouštění barev, kresby do inkoustu, kresba do klovatiny
PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI
POTŘEBAMI
Zájmové vzdělávání zohledňuje potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Dětem je
poskytována pomoc podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění. Při začleňování do
charakteru činností je nutné přihlédnout k jejich handicapu a je jim vytvořeno podnětné
prostředí. Vychovatelky jsou seznámeny s konkrétními specifickými problémy každého dítěte.
Spolupracují s asistenty pedagoga, výchovným poradcem školy. Intenzivně spolupracují s rodiči,
třídními učitelkami a vedením školy. Děti se SVP by měly plnohodnotně a kvalitně trávit čas se
svými vrstevníky.
PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ UCHAZEČŮ A PODMÍNKY PRŮBĚHU A UKONČOVÁNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
Podmínky jsou stanoveny v souladu s Vyhláškou o zájmovém vzdělávání 74/2005 ve znění
pozdějších předpisů.
ŠD se naplňuje do kapacity 85 dětí. Přijímány jsou děti z 1., 2. a 3. třídy do naplnění kapacity.
Pokud je zájem vyšší, než je kapacita ŠD, jsou přednostně přijímány mladší děti.
Podmínkou přijetí dítěte, je odevzdání vyplněné přihlášky a zaplacení úplaty za zájmové
vzdělávání. Ve ŠD je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování dětí
ve spolupráci s ředitelkou školy. Na přihlášce je nutné uvést rozsah docházky a způsob odchodu
dítěte ze ŠD.

Pokud mají rodiče střídavou péči o dítě, je svěřeno do péče jednoho z rodičů či se jedná o jiné
soudní rozhodnutí, jsou zákonní zástupci dítěte povinni na tuto skutečnost upozornit vedoucí
vychovatelku. Pokud tuto skutečnost nesdělí, vychovatelka se řídí informacemi v přihlášce. Oba
podepíší přihlášku do ŠD. Přihláška je platným dokumentem školy.
Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení dítěte se ŠD, pokud soustavně porušuje kázeň a
pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních dětí. Vyloučení předchází upozornění
zákonných zástupců na chování dítěte.
Odhlášení ze ŠD je možné pouze písemnou formou. Zájmové vzdělávání ve ŠD je ukončeno
k 30.6. příslušného školního roku.
MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
Prostředí ŠD je bezpečné a splňuje estetická kritéria.
Všechna 3 oddělení jsou dostatečně materiálně vybavena odpovídajícím nábytkem (stolky, židle,
skříně), koberci, sportovním náčiním, výtvarnými potřebami, dětskými knihami, audiovizuální
technikou (DVD přehrávač, CD přehrávač).
Hračky, stavebnice a různé hry odpovídají věku dítěte a jsou postupně doplňovány.
K dalším aktivitám je využívána školní tělocvična, školní knihovna, učebna s interaktivní tabulí.
PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
Každé oddělení ŠD vede vychovatelka s daným pedagogickým vzděláním, včetně vedoucí
vychovatelky, která se podřízena ředitelce školy. Odborné zaměření si prohlubují na
akreditovaných seminářích, samostudiem odborných knih a časopisů.
Vychovatelky spolupracují s ostatními pedagogickými pracovníky školy.
Profil vychovatelky:
· umí vytvořit příznivé sociální klima
· předává dětem nové poznatky a zkušenosti
· respektuje individuální zájmy a potřeby dětí
· vede děti, aby plnohodnotně využívaly svůj volný čas
EKONOMICKÉ PODMÍNKY
Finanční příspěvky na provoz ŠD jsou čerpány z provozního rozpočtu školy, tak i z úplaty za
zájmové vzdělávání.
Výše úhrady je stanovena částkou 150 Kč/měsíc. Hradí se vždy na 2 měsíce a je splatná do 15.
září, do 15. listopadu, do 15. ledna, do 15. března, a do 15. května.
Úplata musí být vždy uhrazena v daném termínu.
Úplata může být snížena nebo prominuta podle platných předpisů. Je použita na částečnou
úhradu neinvestičních nákladů ŠD.
PODMÍNKY BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY ZDRAVÍ
Podmínky pro hygienické a bezpečnostní působení
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí.

Nejvyšší počet dětí na 1 pedagogického pracovníka je max. 30 dětí při běžné činnosti
v odděleních, vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem.
Při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí vychovatelka
s ředitelkou školy zajištění akce a další pedagogický doprovod.
·
·

·
·

orientační rozsah činnosti je uveden ve vnitřním řádu ŠD
pitný a stravovací režim
o oběd - školní jídelna
o svačina - děti mají vlastní svačiny
o pitný režim - individuální (děti mají své vlastní nápoje)
zdravé prostředí užívaných prostor - oddělení ŠD mají odpovídající prostory, světlo,
teplo, pravidelně se větrají, velikost sedacího nábytku; hygienické vybavení - WC
(společné se školou), umyvadla, papírové utěrky, mýdla
k zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví dětí ve ŠD slouží:
o řád základní školy
o vnitřní řád ŠD
o vnitřní řády specializovaných učeben
o kniha úrazů

HODNOCENÍ
Vzhledem k tomu, že účast dětí ve ŠD je založena na dobrovolnosti, hodnocení má především
motivační charakter.
Vychovatelky se zaměřují především na:
- projevy samostatného myšlení a tvořivosti
- posouzení píle dítěte
- jeho přístup k práci v kolektivu
Dokumentace ve ŠD:
- přihláška k zájmovému vzdělávání
- přehled výchovně - vzdělávací práce
- docházkový sešit
- ŠVP ŠD
- vnitřní řád ŠD
- celoroční plán ŠD
Řád školní družiny je součástí školního řádu.
Oba dokumenty jsou závazné.
ZVEŘEJNĚNÍ ŠVP
ŠVP vydává ředitelka Základní školy a Mateřské školy Brandýsek, Slánská 36 a je zveřejněn na
webových stránkách školy a je uložen v ředitelně. Do ŠVP může každý nahlížet a pořizovat z něj
opisy a výpisy.
Tento ŠVP ŠD ruší platnost předešlého ŠVP ŠD.
Školní vzdělávací plán nabývá činnosti:
Dokument schválila pedagogická rada:

1.9.2020
31.8.2020

Vypracovala: Jana Pokorná, vedoucí vychovatelka ŠD

