Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK
Školní 546, 33501 Nepomuk

Provoz ŠD :
6.15 – 16.30 hod.
Počet oddělení: 4
Věk žáků ŠD:
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Platnost dokumentu: od 1.8.2016
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1. Úvod
Školní družina je zřízena podle zákona č, 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a řídí se podle vyhlášky
MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
ŠD a ŠK realizují výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování.
Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit s oblasti vzdělávací
odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Školní družina umožňuje žákům přípravu na
vyučování.
Práce školní družiny je zcela samostatnou oblastí výchovně vzdělávací činnosti a řídí
se specifickými požadavky a pravidly pedagogiky volného času.
2. Informace o družině
Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času v době před vyučováním nebo
odpoledne před odchodem domů. Probíhá při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací,
zájmovou činností, zábavou. Časové rozvržení a uspořádání činností ŠD se řídí požadavky
psychohygieny. Usilujeme o to, aby podporovalo zdravý tělesný, duševní a sociální vývoj
dítěte. Vychovatelka působí na žáky v době zvýšené únavy. V této době se projevuje velká
potřeba pohybu jako kompenzace dlouhého sezení při vyučování.Těmto požadavkům se
snažíme přizpůsobit režim dne v družině.
Při každodenních činnostech máme možnost využívat vlastní prostory. V hlavní
budově jsou to 4 třídy školní družiny, umístěné v přízemí. Prostory družiny jsou zařízené
jako herny. V každém oddělení je část místnosti pokryta kobercem. Zde děti odpočívají při
četbě a hrají si se stavebnicemi. V další části jsou lavice se židličkami a, popřípadě sedací
soupravy. Všechna oddělení jsou vybavena stolními a společenskými hrami, různými
stavebnicemi, knihami a dětskými časopisy. Nechybí tu stolní fotbal, ani TV. V případě
příznivého počasí využíváme školní hřiště a travnatý areál u školy vybavený dvěma
pískovišti,altánem,houpačkou,košíkovou, trampolínou,herní sestavou s prolézačkami, aj.

3. Konkrétní cíle vzdělávání
Činnost ŠD navazuje na vzdělávání a získávání souhrnu znalostí, schopností a
praktických dovedností tzv. kompetencí, které prolínají všemi činnostmi.
Jsou to tyto kompetence:
1. k učení
2. k řešení problémù
3. komunikativní
4. sociální a interpersonální
5. občanské
6. k trávení volného času
4. Formy a obsahy činností ŠD
Školní družina organizuje pravidelnou činnost oddělení. Pořádá příležitostné akce,
kterých se mohou zúčastnit i ostatní žáci školy. V průběhu dne nabízí spontánní a klidové
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aktivity. Umožňuje též přípravu na vyučování. Nejedná se jen o psaní domácích úkolů, ale i o
získávání poznatků prostřednictvím didaktických her. Vychovatelky vydávají každý nový
školní rok „ Roční plán aktivit ve školní družině“ a tím se také řídí. – viz příloha č.2
5. Denní skladba činností








před vyučováním - zařazujeme klidné a nenáročné hry odpočinkového zaměření,
které probíhají individuální formou. Žáci mohou do družiny docházet během celého
ranního provozu.
po ukončení vyučování – spontánní aktivity,hygiena, oběd
odpočinkové činnosti - jsou to klidové aktivity na odstranění únavy a regeneraci
duševních a fyzických sil
zájmové činnosti
- umožňují žákům seberealizaci, poznávání a rozvoj dovedností
rekreační činnosti
- slouží k regeneraci sil
svačina
příprava na vyučování - žáci si mohou vypracovat domácí úkol nebo si procvičují
učivo formou didaktických her
6. Personální podmínky

Počet vychovatelek – 4 .
Všechny vychovatelky splňují vzdělání pedagogického směru – obor vychovatelství.
Vychovatelky mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají. Chovají se a
jednají v souladu se společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami
výchovně vzdělávací činnosti ve školní družině.
7.Ekonomické podmínky
Za pobyt dítěte ve školní družině klubu se vybírá měsíční poplatek. – viz příloha č.3.
8.Bezpečnost a ochrana zdraví
Je vymezena pravidly stanovenými vnitřním řádem školní družiny. - viz příloha č.1.
9.Podmínky přijímání uchazečù
Žáky přihlašují rodiče prostřednictvím přihlášky, kterou obdrží vždy na začátku školního
roku. Řádně ji vyplní a odevzdají příslušné vychovatelce. – viz příloha č.4
10.Podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Těmto žákům bude podle stupně a charakteru jejich znevýhodnění při začleňování do
volnočasových aktivit věnována průběžná zvláštní pozornost. Pro rozvoj talentovaných
jedinců bude ŠD nabízet další doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů.
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ZŠ Nepomuk, Školní 546, 33501 Nepomuk
Příloha č.1 – Vnitřní řád školní družiny ZŠ Nepomuk
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. Přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného
oddělení.
2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
3. Rodiče přihlásí žáka podáním přihlášky, na kterém zaznamenají rozsah docházky a
způsob odchodu žáka.
4. Žáka ze školní družiny odhlásí zákonní zástupci písemně s uvedením data od kdy
ukončí svoji docházku.
5. Každé oddělení může mít nejvýše 30 žáků.

ORGANIZACE ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. Provoz školní družiny je ráno od 6.15h do 7.40h a od 11.25h do 16.30h.
2. Žák přichází do družiny ráno nebo po skončení vyučování.
3. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději do ukončení provozu
družiny. V případě, že tak neučiní, vychovatelka je telefonicky kontaktuje.
4. Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby
a v souladu se školním řádem.
5. Školní družina pravidelně využívá i jiné prostory školy (tělocvičny, učebny ).
6. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti zejména formou odpočinkových,
rekreačních a zájmových činností. V případě zájmu umožňuje žákům přípravu na
vyučování.
7. Činnosti školní družiny se mohou účastnit i nepřihlášení žáci, pokud se této činnosti
neúčastní plný počet přihlášených žáků.
8. Vychovatelka je povinna přihlášené žáky poučit o bezpečnosti a záznam o poučení
zapsat do třídní knihy.
9. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na přihlášce. Případné
změny musí zákonný zástupce písemně sdělit vychovatelce, kde sdělení bude
obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. V jiném případě
nelze žáka uvolnit.

POVINNOSTI ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. Žáci se řídí především školním řádem ZŠ Nepomuk..
2. Žák může opustit oddělení školní družiny pouze se souhlasem vychovatelky.
3. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní
družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně. Žák byl seznámen s řádem školní
družiny.
4. Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o
základní škole. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny,
může být rozhodnutím ředitele ze školní družiny vyloučen.
5. Žáci se chovají tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své ani svých spolužáků.

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1. Povinnosti zákonných zástupců se řídí povinnostmi uvedenými ve školním řádu.
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2.
3.
4.
5.

Zajistí, aby dítě řádně navštěvovalo školní družinu.
Dokládají písemně důvody nepřítomnosti dítěte.
Informují vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti dítěte.
Na vyzvání ředitele školy či vychovatelky se účastní jednání, která se týkají jejich
dítěte.
6. Každý měsíc zaplatí za své dítě poplatek za družinu. V případě, že tak neučiní, budou
vychovatelkou upozorněni, a pokud ani potom nezaplatí, budou jejich děti ze školní
družiny vyloučeny.

PRÁVA ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. Práva žáků se řídí ustanovením školního řádu.
2. Využívají všech prostor školní družiny.
3. Používají vybavení školní družiny.

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ
1. Práva zákonných zástupců se řídí ustanovením školního řádu ZŠ Nepomuk.
2. Mohou se účastnit akcí určených pro rodiče.
3. Mohou vznášet podněty, které mohou zlepšit činnost školní družiny.
Vnitřní řád školní družiny zmiňuje také odst.2.3 Školního řádu ZŠ Nepomuk a Výtah „Jak
se správně chovat ve školní družině“.
-----------------------------------------------------

V Nepomuku dne 1.8.2016

M. Demela, ředitel školy
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