Školní družina (ŠD) při Základní škole Kpt. Jaroše je školské zařízení, které
je určeno žákům 1. – 4. třídy. Jejím cílem je smysluplně vyplnit a
zpříjemnit pobyt dětí, které zde čekají na své rodiče. Školní družina
zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci i zajímavé využití volného času dle
jejich věku a požadavků. Děti vedeme k všestrannému rozvoji osobnosti, aby
co nejlépe zvládaly požadavky, které jsou na ně ve škole kladeny.
Našim prvňáčkům, pro které je přechod do školního prostředí náročný, je
určen speciální režim zaměřený převážně na hrací aktivity, kreslení,
povídání a podobně. Děti od 2. do 4. třídy jsou již více zapojovány do
pracovních

dovedností

a

náročnějších

pohybových

činností,

čímž

podporujeme a rozvíjíme jejich tělesnou aktivitu, na kterou již mnohdy po
návratu domů nezbývá čas. Formou didaktických her dále rozvíjíme logické
myšlení, paměť, tvořivost a další důležité schopnosti a dovednosti.
Pořádáme také společenské a vzdělávací aktivity, např. tematické dílničky
s rodiči, besídky, soutěže, Duhové hry, pravidelné návštěvy kina a karneval.
Provoz školní družiny
Žáci jsou do školní družiny přijati na základě řádně vyplněného zápisního
lístku (k vyzvednutí u vychovatelek ŠD). Dítě přichází do školní družiny
ihned po vyučování pod dohledem paní vychovatelky nebo paní učitelky.
Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka, odchod
žáka s jinou osobou nebo v jinou dobu než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí
rodiče paní vychovatelce ŠD písemně.

Na naší škole je 7 oddělení školní družiny, v nichž se dětem věnují tyto paní
vychovatelky:

I. oddělení – Bc. Zuzana Doláková
II. oddělení - Veronika Pochopová
III. oddělení - Jitka Vondráčková
IV. oddělení – Mgr. Ilona Kučerová
V. oddělení - Bc. Simona Doleželová
VI. oddělení - Bc. Ivana Vašourková
VII. oddělení – Bc. Veronika Jíchová

Časový harmonogram:


Ranní družina – denně od 6.00 do 7.40 hodin



Hlavní činnost - denně od 11.40 do 15.00 hodin



Pobyt na čerstvém vzduchu - denně od 14.00 do 15.00 hodin



Závěrečná družina – denně od 15.00 do 16.30 hodin



Zájmová činnost (kroužky) - denně od 15.00, některé od 14.00
hodin

Prosíme rodiče, aby si v čase pobytu venku děti nevyzvedávali, děkujeme.

Úplata za školní družinu
Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč měsíčně, platba bude probíhat
bezhotovostně:
září - prosinec 600,- Kč
leden - červen 900,- Kč
Pokud dítě nenavštěvuje školní družinu, ale pouze kroužky při ŠD, pak
poplatek činí 50,- Kč měsíčně.

Opakované nezaplacení poplatku za školní družinu je důvodem k vyloučení
dítěte ze školní družiny.

Zájmová činnost nabízená školní družinou a školním klubem:


TURISTICKÝ KROUŽEK - 2 skupiny, Út, St 15.00 - 17.05 hodin



TANEČNÍ KROUŽEK – Čt 15.00 – 16.30 hodin



ZOTV – Čt 7.00 – 7.40 hodin



KREATIV – Po 15.00 – 17.00 hodin



VAŘENÍ - Út, St 15.00 – 16.45



KORÁLKOVÁNÍ – 15.00 – 16.30 hodin



ANGLICKÝ JAZYK HROU - Čt 15.00 – 16.40 hodin



KERAMIKA - Po 15.00 – 17.15 hodin - l. Vašourková
- Út 15.00 – 17.15 hodin - l. Vašourková
- Čt 14.00 - 16.00 hodin - l. Kučerová



VYBÍJENÁ – Po 16.30 – 17.50 hodin



HRA NA FLÉTNU – Po 14.00 – 15.00 hodin



FOTBAL – Út 15.00 -16.50 hodin



SPORTOVNÍ HRY – Út 15.00 – 16.30 hodin Z. Doláková
- Čt 15.00 – 16.35 hodin I. Vašourková



DRAMATICKÝ KROUŽEK – Út, St 14.00 – 15.00 hodin



VÝTVARNÝ KROUŽEK – Po 15.00 – 17.00 hodin



FLORBAL – Čt 15.00 – 16.50 hodin



TANEČNÍ KR. – Čt 15.00 – 16.30 hodin



STOLNÍ TENIS – St 15.00 – 16.00 hodin



RUČNÍ PRÁCE - Út 14.00 – 15.30 hodin



MODELÁŘ



ČTENÁŘSKÝ KROUŽEK St 7.00 – 7.40 hodin

Veronika Pochopová, vedoucí vychovatelka ŠD

