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Změny základních údajů:
Zástupkyně ředitele: Mgr. Helena Hegarová
Telefon:

+420 517 541 814

E-mail:

hhegarova@zshornikova.cz

Zástupce ředitele:

Mgr. Štěpán Jirků

Telefon:

+420 517 541 813

e-mail:

sjirku@zshornikova.cz

Školní družina:
Telefon:

+420 725984706

E-mail:

druzina@zshornikova.cz

Počet oddělení:

5

Platnost ŠVP: Od roku 2013

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, ŠVP školní družiny

Personální zabezpečení:
V letošním roce došlo k rozšíření oddělení školní družiny o dvě oddělení.
1. oddělení – z 2. A, 2. B, 4. A – vedoucí vychovatelka Jindřiška Peloušková
2. oddělení - 1. A, část dětí z 1. C – vychovatelka Lenka Zelinková
3. oddělení - 1. B, část dětí z 1. C – Bc. Marcela Rymešová
4. oddělení - 2. C, část dětí z 2. B – Mgr. Barbora Žabková
5. oddělení - 3. A, 3. B, 5. A – vychovatel Martin Kučera

Bc. Marcela Rymešová vystudovala obor sociální pedagogika a poradenství, na naší škole
pracuje od roku 2014 jako asistent pedagoga. Od roku 2015 jako vychovatelka školní družiny.
Specializuje se především na výtvarné činnosti.
Mgr. Barbora Žabková vystudovala učitelství, obor zeměpis a občanská výchova pro ZŠ.
Na naší škole pracuje od roku 2014 jako asistent pedagoga. Od roku 2015 jako asistent
pedagoga a vychovatelka. Od září 2016 jako vychovatelka + učitelka na 2. stupni.
Specializuje se především na výtvarné činnosti.
Prostorové podmínky:
V letošním školním roce vzhledem k rozšíření počtu oddělení naší školní družiny jsme
otevřeli páté oddělení ve třídě v 1. poschodí, ve třídě 3. A. Po vyučování sem přicházejí ještě
účastníci z 3. B a dva páťáci. Tomuto oddělení v současnosti budujeme nové prostory, které
jsme získaly po odstěhování Gymnázia Hády. V měsíci září se podařilo zajistit základní
vybavení nábytkem, zbývá zařídit další potřebné vybavení školní družiny.
Materiální podmínky:
V novém oddělení budujeme relaxační prostor, kde nebude chybět velký koberec, sedací
nábytek v podobě pohodlné pohovky, také stolečky se šesti místy. Doplňujeme deskové hry,
stavebnice a další nezbytné doplňky pro odpolední pobyt účastníků ve školní družině. Zbývá
už jen vyřešit spojení s rodiči, které se nám jistě podaří vyřešit ke všeobecné spokojenosti.
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Důležité změny v režimu a organizaci školní družiny:
1. Došlo ke změně úhrad za ŠD – od září 2016 se platí 150,- Kč za měsíc.
2. Již druhým rokem je provoz školní družiny od 6:30.
3. Rodiče jsou povinni dostavit se do školní družiny včas, aby nejpozději v 17 hodin
s ukončením provozu již z družiny odcházeli.
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Celoroční plán práce ŠD na rok 2016/2017
Sportovní adaptační odpoledne na hřišti - soutěže
Září

družstev
Podzimní drakiáda – kreslíme draky, soutěžíme o

Říjen

nejhezčího draka školní družiny
Projekt VESMÍR – návštěva planetária, výstava

Listopad

výtvarných prací
Vánoce ve školní družině – pečeme perníčky,

Prosinec zpíváme koledy u stromečku
Myslíme na ostatní – akce pro seniory
Cesta kolem světa – poznáváme zvyky a kulturu
Leden
Únor

cizích zemí
Masopustní karneval

Březen

Podpora čtenářů – návštěva knihovny

Duben

Projekt VČELY – celoměsíční projekt o přírodě
Svátek maminek

Květen

Olympiáda v trojboji
Zábavné odpoledne – sportujeme, soutěžíme spolu s

Červen

rodiči

Akce se budou konat většinou od 14 hodin. Projekty budou zahájeny v daném měsíci a budou
se prolínat všemi činnostmi školní družiny.

Strana 4

