Školní vzdělávací
program
školní družiny
platnost od 1.9.2020

---------------2020 - 2021
ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1,okres Brunrál

Mgr. Jan Jablončík, ředitel školy

ŠVP ŠD je sestaven v souladu se Zákonem č. 56/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).podle § 5
Školní vzdělávací programy
Školní vzdělávací program pro vzdělávání, pro něž není vydán rámcový vzdělávací program,
stanoví zejména konkrétní cíle vzdělávání, délku, formy, obsah a časový plán vzdělávání,
podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání, včetně podmínek pro vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, označení dokladu o ukončení vzdělání, pokud bude
tento doklad vydáván. Dále stanoví popis materiálních, personálních a ekonomických podmínek a
podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v konkrétní škole nebo
školském zařízení uskutečňuje.

1.Hlavní cíle vzdělávání ve ŠD
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou
v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního
vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků,
částečně také dohledu nad žáky.
Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky,
kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoli během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové
činnosti, poslechové činnosti apod.
Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími
pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných
školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo
individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro
vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog
nebo rodič.
Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních povinností,
není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem
rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), ověřování a upevňování
školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších
doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti., práce
s knihou a časopisy).
Výchovně vzdělávací činnosti školní družiny se budou řídit směrnicemi a pokyny MŠ ČR, úkoly a
pokyny, které vyplývají z pedagogicko-organizačních opatření pro základní školy a školní družiny na školní
rok 2019/2020 a směrnicemi, které vydává vedení ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1.
Vychovatelky budou zlepšovat formy práce při rozšiřování vědomostí žáků o přírodě, ekologii, společnosti
- formou didaktických her, kvizů, soutěží, besed a zájmové činnosti ve všech odděleních ŠD.
Školní rok 2020/2021 se vychovatelky specifikují na zdravou výživu, dopravní výchovu, odmítání rasismu
a xenofobie a mezilidské vztahy.

Dlouhodobé úkoly:

Soustavně zlepšovat výchovně vzdělávací proces, navazovat na koncepci vyučování, zájmovou a
●
rekreační činnost přizpůsobit dopolední výuce žáků.
Rozvíjet a prohlubovat zájem a talent dětí ve všech dostupných oblastech (věda, technika, sport,
●
estetická a manuální zručnost).
Důsledným vytvářením a utvrzováním návyků posílit péči o zdraví a hygienu svěřených žáků.
●
Upevňovat u dětí vhodné chování a úctu jednoho k druhému a ke svému okolí. Vhodnou formou
●
vysvětlovat negativní jevy (vandalismus, drogy, kouření ...)
Spoluprací se školou a rodinou vytvářet podmínky pro jednotné působení ŠD, ZŠ a rodiny na děti
●
a mládež.

2. Specifické úkoly školní družiny – 2020/2021
Spolupráce s městským muzeem

Název akce
prohlídka zařízení, besedy, noc v muzeu, účast
ve výtvarné soutěži pro zámek Janovice

Odpovídá
všechny vychovatelky
Miluše Podušelová

Kontrola

Termín plnění
průběžně

3.Oddělení školní družiny
ŠD má ve školním roce 2020/2021 celkem 7 oddělení.
Oddělení ŠD při ZŠ Rýmařov, Jelínkova1 jsou umístěna ve školní budově 1. máje 32 a budově Národní ul.
15. Školní družinu navštěvují žáci 1. - 5. ročníku ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1.

Oddělení ŠD
1. odd.
2. odd.
3. odd.
4. odd.
5. odd.
6. odd.
7. odd.

Vychovatelky
A. Tomešková
R. Kubelková
M.Hesová
J.Ondráková
M. Podušelová
Z. Köhlerová

Žáci
1..tř. – Národní 15
1..tř. – Národní 15
1a 2..tř. – Národní 15
3.. tř– 1. máje 32
2., tř. – 1.máje 32
3.,4., a 5. tř – 1.máje 32

Počet žáků
25
25
24
30
30
28

K. Ondrušková

2.,3.,4., 5.tř. – 1. máje 32

27

Na začátku školního roku 2020/2021 činí součet přihlášených žáků celkem 189 dětí.

Provoz školní družiny při ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1
denně od

06,00 – 7,30 hodin

a od

11,40– 16,00 hodin

ráno v budově ŠD – Národní 15
ráno v budově ŠD - 1. máje 32
odpoledne v budově ŠD – Národní 15
odpoledne v budově ŠD – 1. máje 32

4.Personální, materiální a ekonomické podmínky provozu ŠD
Ve školním roce 2020/2021 bude pracovat ve škole 7 oddělení ŠD – 4 oddělení v budově ZŠ
1.máje 32 pro žáky 2.- 5.roč. /vychovatelky: Miluše Podušelová, Kateřina Ondrušková, Z. Köhlerová, J.
Ondráková a 3 oddělení v budově ZŠ na Národní ul.15 pro žáky 1.a 2.roč. /vychovatelky: Alena
Tomešková, Markéta Hesová a Růžena Kubelková./ ŠD bude zabezpečovat žákům školy náplň volného
času v době před vyučováním, po vyučování, odpoledne před odchodem domů nebo před odchodem do
jiných zájmových aktivit. Tato náplň bude probíhat při činnostech spojených s odpočinkem, rekreací,
zájmovou činností, zábavou. Ke své činnosti využívají děti herny, školní tělocvičny, hřiště a jiné prostory
školy.
Odborný růst vychovatelek ŠD
vychovatelky ŠD se zapojí do dalšího vzdělávání ped. pracovníků školy a podílí se na tvorbě
školních vzdělávacích programů.
vychovatelky ŠD budou podrobně studovat dostupný materiál ke svému oboru a podle možností jej
vhodně využijí ve své výchovné práci.
vychovatelky využijí všech vhodných příležitostí k plnění výchovných cílů a úkolů a budou
důsledně dbát na dodržování vnitřního řádu a režimu v ŠD.
vychovatelky budou zodpovědně plnit své povinnosti a svým chováním ve škole, ve školní družině
i na veřejnosti budou příkladem pro své okolí i žáky.
Materiální zabezpečení školní družiny
Školní družina patří pod vedení Základní školy Rýmařov, Jelínkova 1. Školní družina nemá vlastní
rozpočet pro údržbu budovy a chodu zařízení. Veškeré potřeby školní družiny budou zajištěny podle
finančních možností ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 (vybavení heren, hračky ...)
Povinnosti vychovatelek

-

Úkoly
kabinet ŠD Národní 15, 1. máje 30
video, barevná televize
varná konvice, lednička
lékárnička a její doplňování
sklad materiálu, inventář
sportovní a turistické potřeby
nástěnky na chodbách

Odpovídá
Termín plnění
R. Kubelková, M.Podušelová
A. Tomešková, M.Podušelová
J. Ondráková, A.Tomešková
A.Tomešková, J.ondráková
R. Kubelková, M.Podušelová
A.Tomešková,
R. Kubelková, A. Tomešková
M. Podušelová, J-Ondráková,

-

květinová výzdoba v hernách
inventář hraček, materiály v hernách

vychovatelky na oddělení
všechny vychovatelky
Průběžně

Kontrola

Miluše Podušelová

4.Bezpečnost práce a ochrana zdraví v provozu ŠD
Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo
jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat
o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.
Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných
průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému
vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl
zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a
domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned
hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření
a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl
první.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje
vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým
pracovníkem.
Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost
využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka,…), řídí se příslušnými řády pro tyto
učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních
knihách jednotlivých oddělení.

Úkoly
při práci ve školní družině budou vychovatelky a uklízečka (školnice,
kuchařka) důsledně dodržovat bezpečnostní předpisy a opatření
vychovatelky budou dbát na bezpečnost dětí při hrách, sportech a zájmové
činnosti v přírodě a hernách ŠD
povedou děti k dodržování osobní hygieny, otužování, ke správnému
stolování, k zásadám slušného chování v jídelně, v kolektivu a na veřejnosti
budou od dětí vyžadovat dodržování vnitřního řádu ŠD
Kontrola
V Rýmařově dne 18. 9. 2020

Termín plnění
úkol trvalý
průběžně
průběžně
průběžně
Miluše Podušelová

ČASOVĚ TEMATICKÝ PLÁN ŠD 1. MÁJE 30
ZÁŘÍ - sběr přírodnin a tvoření z přírodních materiálů
- kouzelná slovíčka a pravidla dobrých vztahů

Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.
Pod., Ond.,Koh.,Ondr.

Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.
ŘÍJEN - pracovní činnost – dekorace z dýní,listí, přírodnin,
výstavka v prostorách ŠD
- dopravní výchova – CHODÍME PODLE ZNAČEK
Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.
LISTOPAD - pohádkové odpoledne v kině
- tradice – Jarmark – výroba drobných dárečků
PROSINEC - pečení mikulášských perníčků a cukroví
LEDEN

- naše zdraví v zimě - prevence

Pod.,Ond.
Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.

- sněhové stavby, hry na sněhu

Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.

ÚNOR

- první pomoc – „Soutěžíme s lékárničkou

BŘEZEN

- JARO – probouzení přírody, svátky jara

- moje oblíbená kniha – četba ukázek

DUBEN

Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.
Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.

Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.

Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.
Pod.,Ond.

- o penězích a hospodaření

Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.

KVĚTEN - noc v muzeu
- vaření v ŠD
- maminka – „moje zlato“ – dárečky, přáníčka …
ČERVEN - sportovní odpoledne ve školní družině
- můj domácí mazlíček

Pod., Ond.
Pod.,Ond.
Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.
Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.
Pod.,Ond.,Koh.,Ondr.

Časově tematický plán ŠD při ZŠ Jelínkova 1, Rýmařov-Národní 15
Název akce

Odpovídá

Termín plnění

- beseda – Životní prostředí
/návštěva recykl.dvora/

Tom., Kub.

Září

- vytváření pravidel pro oddělení

Tom., Kub., Hes.

Září

- sportovní odpoledne

Tom., Kub., Hes.

Říjen

- drakiáda

Kub., Tom.,

Říjen

- pohádkové odpoledne v kině

Tom., Kub.

Listopad

- beseda s PČR

Hes., Kub., Tom.

Listopad

- pečení perníčků

Kub., Tom., Hes.

Prosinec

- adventní koncert žáků ZUŠ

Tom., Kub.

Prosinec

- karnevalové masky – výroba

Kub., Tom., Hes.

Únor

- beseda v muzeu

Tom., Kub., Hes.

Únor

- probuzení přírody – JARO

Tom., Kub., Hes.

Březen

- sportovní odpoledne v TV

Tom., Kub., Hes.

Březen

- velikonoce – tradice a zvyky
/velikonoční pečení/

Tom., Kub., Hes.

Duben

- beseda –POVINNÁ VÝBAVA KOLA

Tom.,Kub., Hes.

Duben

- pohádkové odpoledne v kině

Tom., Kub.

Květen

- prohlídka hasičské zbrojnice

Tom., Kub.

Květen

- výroba dárků pro maminky

Tom., Kub., Hes.

Květen

- malování na chodník – soutěž

Tom., Kub., Hes.

Červen

- sportovní odpoledne

Tom., Kub., Hes.

Červen

Vnitřní řád školní družiny
1.
Provoz školní družiny začíná ráno v 6,00 hodin. Po vstupu do heren školní družiny až do odchodu
žáka na vyučování, nesmějí žáci bez dovolení vychovatelky opustit prostory ŠD.
2. Žáci se přezouvají výhradně v určených prostorách, kam si řádně ukládají své boty a oděvní
svršky.
3.

Po ukončení vyučování odcházejí žáci z 1. tříd v doprovodu vychovatelky do školní družiny.

4.
Své oděvní svršky a obuv odkládají žáci do určených prostor, ostatní součásti oděvu (čepice,
rukavice, šály) si odkládají do aktovek. Aktovky si poskládají na místa, určená vychovatelkami.
5.
Všechny věci, které je možno zaměnit, musí mít žáci označeny. Případnou ztrátu nebo
záměnu hlásí žáci ihned své vychovatelce !!!
6.
Po příchodu žáka do družiny zaznamená vychovatelka docházku a přidělí dětem zaměstnání podle
plánu práce.
7.

Jakmile žák vstoupí do místnosti ŠD, nesmí je bez dovolení vychovatelky opustit.

8.
V jednom oddělení školní družiny může být zapsáno 15 - 30 dětí podle místních podmínek a
potřeb.
9.

Do školní družiny se přijímají žáci 1.- 4 ročníku, 5. ročník pouze žáci dojíždějící.

10.
Pobyt žáka je ve školní družině organizovaný. Za správné využití času odpovídá vychovatelka,
která musí v každém okamžiku vědět, co který žák dělá a nesmí ztrácet přehled o činnosti ŠD jako celku.
Děti jsou zaměstnány v malých kolektivech, nesmí bez vědomí vychovatelky svůj zájmový kolektiv
měnit.
11.
Za hru, knihu či jinou zaměstnávací pomůcku odpovídá kolektiv dětí, kterému byla přidělena. Po
ukončení zájmové činnosti se vychovatelka přesvědčí, zda je pomůcka v takovém stavu, v jakém ji kolektiv
nebo jedinec přebral. Poškození pomůcek hradí kolektiv, případně jednotlivec.

12.
K obědu do jídelny odcházejí žáci 1. ročníku společně po odděleních pod vedením
vychovatelky, která vede děti k dodržování správných hygienických návyků před obědem, při stolování i
po obědě. V jídelně dbá každý žák všech pravidel společenského chování a řídí se vnitřním řádem školní
družiny a školní jídelny.

13.

Vyhrazené místo ve školní jídelně zanechá každý žák tak čisté, jak je shledal při svém příchodu.

14. Provoz ve školní družině je denně od :

6,00
11,40

- 7,30 hodin
- 16,00 hodin

15. Docházka žáků, kteří se na počátku školního roku prostřednictvím svých rodičů do školní
družiny přihlásili - JE POVINNÁ !!!
16. Žák může odcházet ze školní družiny i v jinou dobu, než je uvedeno na přihlášce. V každém
případě však na písemnou či telefonickou žádost rodičů !!!
17. Kromě stanoveného vnitřního řádu školní družiny je každý žák navštěvující školní družinu
povinen řídit se i v prostorách školní družiny režimem dne ŠD a školním řádem ZŠ.
18. Každé neuposlechnutí vychovatelky a svévolné provinění proti závazným ustanovením
vnitřního řádu ŠD, režimu dne ŠD a proti vnitřním pravidlům školního řádu - je nutno řešit s rodiči a
třídním učitelem. Ve vážných případech je provinilý žák vyloučen z docházky do školní družiny.
19. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání a chování svého
syna/dcery od vychovatelek ŠD. Mohou se účastnit v případě zájmu činností ŠD.

V Rýmařově dne 18. 9. 2020

Jan Jablončík
ředitel školy

Režim dne ve školní družině
Hodina

Činnost v odděleních školní družiny

6,00 - 7,30

Příchod dětí do ŠD, ranní zaměstnání, předání dětí třídnímu učiteli

7,30 - 8,00

Dozor v šatně – Národní 15, 1. máje 32

11,40 - 12,30

Příchod dětí do ŠD
SEBEOBSLUŽNÁ ČINNOST :
příprava k obědu, hygiena, oběd, úklid po jídle, hygiena

12,30 - 13,00

ODPOČINKOVÁ ČINNOST :
četba pohádek, četba na pokračování, poslech CD.
besedy, dramatizace ...

13,00 - 14,00

ZÁJMOVÁ ČINNOST :
hudební, hudebně pohybová, rukodělná, dopravní,
esteticko výchovná, výtvarná, přírodovědná, sportovní

14,00 - 15,00

REKREAČNÍ ČINNOST
vycházky orientační, tématické, rekreační, pohybové hry podle zájmu dětí,
individuální zaměstnání žáků…společenskovědní činnost – tématické besedy

Sebevzdělávání:
15,00 - 15,30

15,30 - 16,00

sebevzdělávací činnost, didaktické hry, soutěže,
kvizy, čtení z dětských knih a časopisů,…
REKREAČNÍ ČINNOST :
společenské, stolní a tématické hry, stavebnice, skládanky,
volné zaměstnání ...

V případě příznivého počasí se vycházky prodlužují od 13,00 – 14,30 hodin.
V Rýmařově dne 18. 9. 2020

Vnitřní řád pro vychovatelky školní družiny
- povinnosti vychovatelek
1. Vychovatelka školní družiny zajišťuje výchovu a vzdělávání svěřených dětí v době mimo

vyučování.
2. Odpovídá za výsledky a úroveň výchovně vzdělávací práce v přiděleném oddělení školní
družiny. Sleduje chování a prospěch svěřených žáků ve škole, je ve stálém styku s třídním učitelem.
3. Podle pokynů ředitele školy je povinna vykonávat i jiné práce, zabezpečující plynulou
výchovnou činnost zařízení. Je povinna zúčastnit se se svým oddělením všech akcí a výletů, které
pořádá školní družina.
4. Ve výchovné práci zajišťuje rekreační, zájmovou a sebevzdělávací činnost žáků - podle
podmínek a výchovných plánů svého oddělení.
5. Vede děti ke správným návykům společenského chování, osobní hygieně, udržování čistoty a
pořádku ve svém okolí.
6. Vykonává výchovný dohled při hrách, zábavách a spontánních činnostech žáků, při
besedách, exkurzích, návštěvách sportovních a kulturních akcí.
7. Ve školní jídelně vykonává pedagogický dozor u svého oddělení, vede děti ke správným
stravovacím návykům.
10. Vede děti k dodržování pravidel dopravní výchovy. Dbá na dodržování bezpečnosti při práci
s dětmi, sama vykonává své povinnosti tak, aby nebylo ohroženo zdraví a život svěřených dětí.
Zjistí-li příznaky onemocnění žáka, uvědomí o tom neprodleně rodiče.
11. Každý úraz hlásí ZŘŠ, který pořídí zápis do knihy úrazů.
12. Nepoužívá tělesných ani jiných nepedagogických trestů !!!
13. Pracovní doba je stanovena pracovním řádem : 28 hodin týdně.
14. Přichází do zaměstnání včas, dodržuje rozvrh služeb, účastní se pracovních porad. Pečlivě
vede písemnou agendu svého oddělení ve školní družině.
V Rýmařově dne 18. 9. 2020

Mgr.Jan Jablončík, řed. školy

