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

Č. j.: ZSMSH1/1/2018
Dodatek k ŠVP školní družiny od 1. 1. 2018

Změny základních údajů:

Zástupkyně ředitele: Mgr. Alena Fialová
Telefon:
E-mail:

+420 517 541 814
afialova@zshornikova.cz

Zástupce ředitele: Mgr. Štěpán Jirků
Telefon:

+420 517 541 813

e-mail:

sjirku@zshornikova.cz

Školní družina:
Telefon:
E-mail:

+420 725984706
druzina@zshornikova.cz

Počet oddělení: 7

Platnost dokumentu: 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

oddělení – z 1. A + 3. A – vedoucí vychovatelka Jindřiška Peloušková
oddělení - 2. A, část dětí z 2. C – vychovatelka Lenka Zelinková
oddělení - 1. B, – Bc. Marcela Rymešová
oddělení - 2. C, část dětí z 2. B – Markéta Brlicová, Dis.
oddělení - 1. C – vychovatelka Kristina Blažková, Bc. Krystyna Škardová
oddělení - 3. B + 3. C - vychovatel Martin Kučera
oddělení - 3. A – vychovatelka Bc. Iveta Vitouchová

Markéta Brlicová, DiS,vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou se zaměřením na
speciální pedagogiku. Od roku 2010 se věnuje práci v dětském kolektivu, pořádání
příměstských táborů, pracuje v turistickém oddíle, pořádá víkendové akce pro děti, pracovala
6 měsíců jako aupair ve Velké Británii. Na naší škole pracuje jako asistentka pedagoga a také
jako vychovatelka ve 4. oddělení u dětí z 2. třídy.
Kristina Blažková vystudovala Střední odbornou pedagogickou školu obor předškolní a
mimoškolní pedagogiku. V současnosti studuje MU – Pedagogikou fakultu obor učitelství 1.
stupně. Absolvovala kurzy – lyžařský, plavecký, bruslařský, turistický, hru na klavír, Je
instruktorkou dětských tábor. Pracovala 2 roky jako asistentka pedagoga. Na naší škole
pracuje od září 2017 jako vychovatelka u dětí z 1. C. Jako trenérka mažoretek a
roztleskávaček vede od října 2017 velmi oblíbený kroužek.
Bc. Iveta Vitouchová v současnosti studuje na MU Brno obor asistentství přírodopisu a
matematiky pro ZŠ a učitelství pro stejný obor. Absolvovala praxi v soukromé mateřské škole
Sovička. U nás pracuje jako asistentka pedagoga a také vychovatelka u dětí z 3. A.

Prostorové podmínky:
V letošním školním roce máme povolenou kapacitu 180 dětí. Z tohoto důvodu jsme otevřeli
šesté a sedmé oddělení. Vzhledem k tomu, že od září je celá školní družina v náhradních
prostorách kvůli přítomnosti MŠ Šimáčkova, která vzhledem k přestavbě jejich budovy byla
umístěna na naší škole, jsou některá oddělení přechodně ve třídách a školní družina využívá
jen některé původní místnosti.

Materiální podmínky:
V novém oddělení, které školní družina získala na letošní školní rok, využíváme stávající
vybavení, včetně odpočinkových ostrovů, zapůjčených naší mateřskou školou. Vzhledem
k plánované rekonstrukci školy v příštím školním roce jsme pozastavili další vybavování
školní družiny novým nábytkem.
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Důležité změny v režimu a organizaci školní družiny:

1. Od září 2016 je platná úhrada za ŠD 150,- Kč za měsíc, vždy k 15. dni v měsíci září,
15. dni v měsíci únoru. Prodleva k datu splatnosti delší než 14 dní lze klasifikovat jako
porušení řádu školního družiny a je možné účastníka na základě neuhrazení poplatku
za pobyt ve školní družině neprodleně vyloučit z docházky. Na takto uvolněné místo
ve školní družině je možné přijmout náhradního účastníka.
2. Provoz školní družiny je od 6:30 do 17:00 hodin.
3. Rodiče jsou povinni si účastníka vyzvednout tak, abydítě odcházelo nejpozději
s ukončením provozu v 17:00 hodin.
Opakované pozdní příchody rodičů jsou porušováním řádu školní družiny a po
upozornění zákonných zástupců je možné vyloučit účastníka z docházky do školní
družiny. O vyloučení na základě porušování řádu školní družiny rozhoduje ředitel
školy.
4. Pitný režim účastníka zajišťují rodiče.
5. Úmyslně vzniklé škody na majetku školní družiny, které nelze vyřešit pojištěním, je
rodič povinen uhradit buď finančně, případně jinou kompenzací.

Podmínky pro vzdělávání účastníkůse speciálními potřebami
Ve školní družině pracujeme s účastníky se zvláštními speciálními potřebami na základě
vypracovaného IVP pro jednotlivého účastníka, dále spolupracujeme s asistentem účastníka,
s třídní učitelkou a při zájmovém vzdělávání vycházíme ze všech platných dokumentů, které
se vztahují k danému účastníkovi.
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Celoroční plán práce ŠD na rok 2017/2018
Září
Sportovní adaptační odpoledne na školním hřišti
Říjen
Halloweenská diskotéka - akce pro děti a rodiče
Listopad
Turnaj deskových her
Prosinec
Vánoční tradice – zpíváme koledy, připravujeme vánoční dárečky
Leden
Soutěž ve stavění sněhuláků, závody na sáňkách
Únor
Masopustní karneval
Březen
Velikonoční tradice - otvíráme studánky
Duben
Den Země – ekologická soutěž družstev
Květen
Atletické závody školních družin
Svátek maminek – připravujeme přáníčka
Červen
Dětská pouť – zábavné odpoledne se soutěžemi

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

