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Školní rok: 2019/2020

Zpracovatel: Mgr. Lenka Hanzíková

9. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub
9.1 Školní družina
Oddělení

Počet žáků –
pravidelná docházka

2
celkem

45
45

Počet žáků –
nepravidelná
docházka
0
0

Počet vychovatelek

2
2

9.2 Materiálně technické vybavení
Prostory školní družiny, školního klubu
Vybavení školní družiny, školního klubu

Na činnost školní družiny jsou vyčleněny 2
místnosti v přízemí školy – pracovna a herna
Vybavení odpovídá množství přidělení
finančních prostředků na provoz školy,
pravidelné vybavování hračkami, zábavnými
hrami a materiálem na manuální činnost

Komentář ředitele školy:
Ve spolupráci se zřizovatelem byl zadán požadavek na vypracování projektu – půdní vestavba – nové
prostory pro školní družinu
§ 111 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon
§ 6 až 10 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

9.3 Zájmové kroužky

1.

2.

3.
4.

5.

6.

Kroužek
SPORTUJ VE ŠKOLE I.aII.
Zlepšení fyzické kondice u žáků,
smysluplné využití volného času
Předmět speciální pedagogické péče
-spolupráce s vyučujícími, s PPP
Rokycany, s rodiči
Pedagogická intervence
Opakování a fixace učiva formou hry
Doúčko pro 4.třídu
Aktivní docvičení učiva díky
výukovým programům pomůcek a her
Hudební kroužek
Hra na kytaru, rozvoj hudebního cítění,
zajištění vystoupení na kulturních akcí
školy
Německý jazyk

vedoucí
Mgr. Kateřina Pešková

Počet žáků
18
29

Mgr. Kateřina Pešková

1

Mgr. Kateřina Pešková

4

Mgr. Kateřina Pešková

6

Mgr. Lenka Hanzlíková

8

Mgr. Lenka Hanzlíková

11
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7.

Usnadnění přechodu na druhý stupeň
ZŠ
Tvořivé čtvrtky pro rodiče s dětmi
První čtvrtek v měsíci, společné akce
s rodiči a dětmi s výtvarnými
technikami

Mgr. Lenka Hanzlíková

Dle zájmu

8
8.

Anglický jazyk pro 1.2.třídu
Seznámení formou hry s anglickým
jazykem

Mgr. Pavla Hrádková

9.

Doúčko pro 5.třídu
Příprava na příjmací zkoušky, na
přechod na 2.stupeň
Doúčko pro 3.třídu
Fixace učiva, procvičování čj a m
EKO tým
Příprava na obhajobu titulu EKO škola
Klub deskových her
Rozvoj logického myšlení, spolupráce a
hry dětí
Tvořivý ateliér

Mgr. Pavla Hrádková

5

Jitka Zíbarová

5

Bohumila Nodžáková

12

Bohumila Nodžáková

9

Gabriela Vnoučková

17

10.
11.
12.

13.

Komentář ředitele školy:
Snažíme se nabídnout dětem mimoškolní aktivity v širokém záběru. Využíváme různé možnosti
financování těchto aktivit. Spolupráce se spolkem NĚ-HA pro volný čas nejen dětí – keramická
činnost, tvořivé čtvrtky pro rodiče s dětmi. Sportovní aktivity probíhají díky spolupráci s AŠSK.
Kroužky Doúček a Klub deskových her jsou financovány z dotace Šablony II ,, Digitální škola,, .
Ostatní kroužky byly 1. pololetí financovány z provozu školy na základě souhlasu zřizovatele. V 2.
pololetí byly kroužky financovány z nově zavedeného poplatku – úplata za kroužky.

