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Identifikační údaje
Název právnické osoby:
Základní škola Horažďovice, příspěvková organizace
Identifikátor právnické osoby: 600 068 676
adresa: Blatenská 540
341 01 Horažďovice
telefon: 376 512 514
fax:
376 512 514
email: zsblatenska@horazdovice.cz
web:
www.zsblatenska.horazdovice.cz
ředitelka: Mgr. Jaroslava Šimková
Ředitelka je současně statutárním orgánem právnické osoby
Právní forma: příspěvková organizace IČ: 75 005 557
Zřizovatel: Město Horažďovice, právní forma: obec, IČO: 00 255 513
adresa:
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
Právnická osoba byla zřízena na dobu neurčitou.
Školské zařízení:

Školní družina kapacita cílová: 120 žáků
IZO: 115 300 180
místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: Blatenská 540, 341 01 Horažďovice
Datum zápisu do rejstříku: 1.1.2005
Platnost dokumentu od: 1.9.2014

MOTO:

PROŽÍT, UŽÍT, PŘEŽÍT.....

1. KDE SÍDLÍME?
- v budově ZŠ Blatenská ul.,Horažďovice (pavilon nad školní jídelnou: ŠD 1. - 3. oddělení,
pavilon 1. stupně, přízemí: ŠD 4. oddělení)
- adresa: ŠD při ZŠ Blatenská ulice 540, Horažďovice, 34101
- telefon: 702 748 473, 376 512 514, linka 17
- www.zsblatenska.horazdovice.cz
- provoz: ranní: 6.30 - 7.40 hod.
odpolední: 11.45 - 16.30 hod.
- počet oddělení: 4 oddělení ŠD, na 1 odd. ŠD max. 30 dětí /žáci 1. stupně/
- platba: 500,- Kč za školní rok ve 2 splátkách, viz. bod 9. - ekonomické podmínky
2. CÍLE
- aktivní zabavení dětí
- nabídka výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti
- zajištění spontánní a rekreační činnosti
- relaxace, odpočinek
- možnost výběru činností dle zájmu v souladu s kladným rozvojem osobnosti
- rozvoj schopností, dovedností a vědomostí
- zásady demokracie a dodržování základních lidských práv a svobod
- multikulturní výchova
- pochopení rovnoprávnosti žen a mužů
- ochrana životního prostředí
- podpora a rozvoj dětských přátelství
- vytváření vkusného, esteticky vyváženého, podnětného a bezpečného prostředí
- individuální přístup k dětem s ohledem na jejich specifické potřeby
- prezentace na veřejnosti /výstavy, kulturní vystoupení, spolupráce s oblastní charitou/
- spolupráce s rodinou - akce pro rodiče a děti / rukodělná odpoledne, soutěžní
odpoledne/
- spokojenost dětí
3. FORMY A OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ
- vzdělávání probíhá zejména formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti,
příležitostnou zájmovou činností a otevřenou nabídkou spontánních činností
- obsah činností je zaměřen na všestranný rozvoj dětí s přihlédnutím k jejich individuálním
schopnostem a dovednostem, je rozdělen do tématických celků podle ročních období
CELOROČNÍ ČINNOSTI:
- pobyt na školním hřišti
- tématické vycházky do okolí školy
- krok za krokem celým rokem – tvořivá recyklace - vyrábíme ze starého nové
- správná hygiena, stolování, společenské chování
- společná četba
- příprava na vyučování
- odpočinková a rekreační činnost
- enviromentální výchova

PODZIM
- začátek školního roku, seznámení s novými kamarády, pomoc prvňáčkům
- všichni jsme kamarádi – tolerance, ohleduplnost, pomoc druhým, slušné chování
- vycházky do přírody, sběr a zpracování přírodnin
- 1. podzimní den – podzimní rovnodennost
- změny v přírodě, odlet ptactva
- pozorování oblohy, barevnosti kraje
- znalost hub, nebezpečí otravy
- práce na zahradě, v sadu, sklizeň ovoce, dary podzimní přírody
- příprava zvířat na zimu, péče o zvěř
- péče o věci, hygiena, ochrana zdraví
- výrobky a dekorace na téma podzim
- výstavka podzimních prací v budovách „Charity“
- posvícení – zvyky a tradice
- státní svátky: Sv. Václav - 28.září, Vznik republiky - 28.říjen : historie, význam
- Světový den zvířat – 4.10.
ZIMA
- hry na sněhu, stavění sněhuláků /dle počasí/
- 1. zimní den - zimní slunovrat
- ptáčci na krmítku, zvířata v zimě, pomoc člověka, zimní spánek zvířat
- výrobky k Mikuláši, Vánocům, Novému roku
- vánoční zvyky a tradice, vánoční výzdoba tříd
- vánoční besídky pro klienty penzionu, bývalé pracovníky LDN, pacienty LDN
- Adventní setkání s rodiči
- výstavka vánočních a zimních prací v budovách „Charity“
- chování v dopravních prostředcích, na ulici, na veřejnosti – obchody, úřady
-ochrana před nakažlivými nemocemi – vitamíny, otužování, osobní hygiena
- zimní sporty – české úspěchy
- zimní olympijské družinové hry
- karneval v družině
- Mezinárodní den mateřského jazyka – 21.2.
JARO
-1. jarní den - jarní rovnodennost
- vycházky do okolí školy, pozorování změn v přírodě
- přílet ptactva, hnízdění
- čas mláďat – na dvoře, v přírodě
- probouzení přírody – první květiny, práce na zahradě, na poli
- nebezpečí her na ulici, nebezpečí úrazu při hrách, jízdě na kole
- dopravní znalosti – značky, výbava kola
- výrobky k zápisu pro budoucí prvňáčky
- Velikonoce - svátky jara, zvyky a obyčeje
- velikonoční a jarní dekorace, výzdoba tříd
- jarní besídky pro klienty penzionu, bývalé pracovníky LDN, pacienty LDN
- výstavka jarních prací v budovách „Charity“
- Filipojakubská noc, pálení čarodějnic, stavění máje – lidové zvyky a tradice
- květnové státní svátky – Svátek práce, II. světová válka, osvobození
- MDŽ - 8.3., Den Země – 22.4.

LÉTO
- 1. letní den - letní slunovrat
- naše město a okolí, historie, současnost
- bezpečnost při letních hrách a pobytu u vody
- barevnost léta, lesní plody – znalost, nebezpečí otravy
- zemědělské plodiny – znalost, význam
- sklizeň na zahrádce a v sadu – letní zelenina a ovoce
- cestování dříve a dnes – dopravní prostředky, letní cíle, dovolená, prázdniny, mapy
- výstavka dětských prací v budovách Charity
- výrobky - Den matek, letní tématika
- Mezinárodní den rodiny - 15.5.
- Světový den bez tabáku – 31.5. /nebezpečí návykových látek – cigarety, alkohol, drogy/
4. ČASOVÝ PLÁN
provoz ŠD: ranní: 6.30 - 7.40 hod.
odpolední: 11.45 - 16.30 hod.
- provoz ŠD je zajištěn i v případě dřívějšího ukončení vyučování
provoz ŠD o prázdninách /vedlejší, hlavní/: O prázdninovém provozu rozhoduje ředitelka
školy po dohodě se zřizovatelem na základě zájmu rodičů. Nejmenší počet přihlášených žáků
je 20.
O termínu přihlášení budou rodiče předem informováni (nástěnky, webové stránky). Při
zajišťování provozu spolupracujeme se ŠD Komenského, provoz zajišťují družiny pro žáky z
obou škol společně podle dohody.
Provoz ŠD o hlavních prázdninách: 6.30 – 16.00 hod
rytmus dne:
- příchod ze školy, hygiena, oběd
- relaxace /spontánní hry dle zájmu dětí/
- zájmová činnost 13.30 – 14.30 hod. / Uvolňování žáků po domluvě s vychovatelkou
příslušného oddělení/
- pobyt venku /dle počasí/
- upevňování znalostí získaných ve škole, vypracování DÚ se souhlasem rodičů
- odchody dětí – podle času uvedeného v přihlášce
5. PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD, DOCHÁZKA ŽÁKŮ DO ŠD, UVOLŇOVÁNÍ
ZE ŠD, ZPŮSOB EVIDENCE V ŠD, ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠD
- žáci jsou do ŠD přijímáni k pravidelné docházce na základě přihlášky vyplněné a podepsané
rodiči
- do ŠD jsou přijímáni žáci 1. stupně. Přednostně jsou přijímáni žáci dojíždějící, žáci 1.- 4.
ročníku a žáci zaměstnaných rodičů.
- zápis probíhá první den školního roku u vychovatelek ŠD, přihláška je platná na celý školní
rok.
- seznam přihlášených žáků je zapsaný v Třídní knize – Přehledu výchovně vzdělávací práce
jednotlivých oddělení, schvaluje jej ředitelka školy. Nepřítomnost žáka je zapsána v Třídní
knize - Přehledu výchovně vzdělávací práce. Evidence žáků ranní družiny je vedena
v Docházkovém sešitu.
V průběhu roku je přihlášení možné, pokud není naplněn max. počet žáků v oddělení.
- o zařazování žáků do jednotlivých oddělení rozhodují vychovatelky, je možné do stejného
oddělení zařadit společně např. sourozence, kamarády z různých tříd, žáky z jedné vesnice.
I opačně – s kým dítě v oddělení nechce být. Toto je nutné nahlásit u zápisu.
- délka pobytu v ŠD a způsob odchodu žáka ze ŠD se řídí požadavkem uvedeným v přihlášce

- pokud má žák odejít ze ŠD jinak, než je uvedeno v přihlášce, přinese písemnou omluvenku
s datem, hodinou, způsobem odchodu (sám – v doprovodu) a podpisem rodičů. Vzhledem
k bezpečnosti žáků nemůže být brán zřetel na telefonické vzkazy nebo e- maily.
- odhlášení žáka ze ŠD podává rodič písemně vychovatelce v daném oddělení - obsahuje
jméno žáka, datum odhlášení, podpis rodiče
- docházka přihlášeného žáka do ŠD je povinná, nepřítomnost omlouvá rodič v souladu se
školním řádem
- pobyt žáka v ŠD je zpoplatněn /viz bod 9 – ekonomické podmínky/
6. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ
- pobyt žáka v ŠD se řídí vnitřním řádem ŠD
- při všech činnostech dbáme na tělesné, psychické a sociální zdraví dětí, je přihlédnuto i ke
zdravotnímu stavu dítěte /viz. přihláška – informace o zdravotním stavu/
- po skončení vyučování jsou děti při přesunu do ŠD pod dohledem vychovatelek
- je dohlédnuto na hygienu před obědem, po obědě a při všech ostatních činnostech
- odchod na oběd a příchod z oběda je společný
- při obědě je kladen důraz na dodržování návyků správného stolování a vhodného chování
- činnost v ŠD probíhá vždy pod dohledem vychovatelky
- po příchodu z oběda mají děti možnost relaxace formou spontánních činností podle
individuálního výběru
- žáci při všech činnostech respektují pokyny vychovatelky, bez dovolení nesmí školní
družinu opustit, při pobytu venku se pohybují v daném prostoru
- rytmus dne a týdne je vytvořen tak, aby docházelo ke střídání činností
- dbáme na rozvoj vzájemných pozitivních vztahů – porozumění, smysl pro povinnost a
zodpovědnost, pomoc druhému
- nezanedbáváme řešení konfliktních situací, nepodceňujeme a vždy řešíme projevy šikany
- vedeme děti ke kamarádským vztahům i k dětem s tělesným, psychickým a sociálním
znevýhodněním
- žáci jsou poučení o bezpečném chování a ochraně zdraví při všech činnostech v ŠD, při
přesunech, při pobytu ve venkovním areálu školy a na vycházkách v okolí školy.
Jsou poučeni o bezpečném chování a ochraně zdraví před každými vedlejšími prázdninami a
na konci školního roku před hlavními prázdninami /viz. zápis v Třídní knize - Přehledu
výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení ŠD/
7. MATERIÁLNÍ PODMÍNKY
prostory a vybavení ŠD:
- 4 místnosti ŠD /1., 2., 3. a 4. oddělení/
- školní hřiště, školní pozemek
- nábytek /odpovídá normě ČSN EN 1729-1: 2007/
- audiovizuální technika /televizory, rádia s CD, DVD přehrávače, notebook, fotoaparát)
- koberce na hraní
- hračky, hry a stavebnice pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte
- dětské knihy, časopisy a encyklopedie
- materiál a pomůcky na výtvarnou a rukodělnou činnost
- pomůcky ke sportovním činnostem při pobytu na školním hřišti
- Orffovy hudební nástroje, klávesy
Doplňování her, pomůcek a vybavení dle potřeby prostřednictvím vybraných peněz od
zapsaných žáků.

8. PERSONÁLNÍ PODMÍNKY
- čtyři vychovatelky s pedagogickým vzděláním, doplňovaným formou samostudia a účastí
na odborných seminářích
9. EKONOMICKÉ PODMÍNKY
- příspěvek na činnost ŠD pro žáka přihlášeného k pravidelné docházce /dle směrnice vydané
ŘŠ/ činí 500,- Kč ročně, tj. 50,- Kč měsíčně. Platba je rozdělená na 2 splátky: září 200,- Kč
/období září - prosinec/, leden 300,- Kč /období leden- červen/
- forma platby: - hotově vedoucí vychovatelce ŠD, podložené potvrzením o platbě
Získané finanční prostředky jsou plně využity pro potřeby ŠD.
V období hlavních prázdnin je stanoven poplatek na 20,- Kč za den. Platba v hotovosti
předem u vedoucí vychovatelky nejdéle 5 pracovních dní před začátkem hlavních prázdnin.
Uvítáme i sponzorské dary od rodičů, podnikatelů a podniků z okolí , jak formou
finanční, tak i materiální /dřevo, papír, látky, vlna, přírodniny atd../ Děkujeme.
10. VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
- při všech činnostech v ŠD je zohledňován individuální přístup k těmto žákům
- formou besed a povídání o vlastních zkušenostech seznamujeme ostatní děti se specifickými
potřebami daných žáků
- zadávané úkoly odpovídají jejich rozumovým, řečovým a psychomotorickým schopnostem
- vychovatelka nabízí pomoc a radu, kdykoli to považuje za nutné, vede k pomáhání i ostatní
děti
- při řešení složitějších úkolů zařazuje tyto žáky k práci ve skupině, ve které jsou děti s
rozvinutým sociálním cítěním
11. ČINNOST ŠD
- činnost ŠD probíhá v souladu s ŠVP pro zájmové vzdělávání, řídí se Ročním tématickým
plánem činnosti a Týdenní skladbou zaměstnání. Tématický plán je tvořen v souladu s
ročními obdobími, zahrnuje přírodní, společenské a kulturní události v daném období,
zahrnuje znalosti a dovednosti z různých oblastí lidského života, v co největší míře obsahuje
pohybové a sportovní aktivity.
Týdenní skladba zaměstnání obsahuje činnosti odpočinkové, rekreační a zájmové, umožňuje
žákům přípravu na vyučování a je sestavena tak, aby každá činnost měla dostatečnou časovou
dotaci. Činnost ŠD zahrnuje i prezentaci na veřejnosti: celoroční výstavy prací dětí, veřejná
kulturní vystoupení v prostorách DPS, vystoupení pro pacienty LDN a bývalé pracovníky
LDN, spolupráci s rodinou: společná odpoledne s rodiči a blízkými / tvořivé dílny, soutěžní
odpoledne.../, spolupracujeme s místní charitou při tvoření drobných dárků pro potřeby
charity.
dokumenty v ŠD
- Přihláška do ŠD
- Přehled výchovně vzdělávací práce – Třídní kniha
- Docházkový sešit
- Vnitřní řád ŠD
- Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině

Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

