
Dodatek k ŠVP ŠD č.1 

 

Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 
 

Škola: Základní škola Valtice, okres Břeclav, příspěvková organizace 

Ředitelka školy: Mgr. Markéta Nedělová 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 

Dodatek k ŠVP ŠD č. 1 byl projednán pedagogickou radou dne 31. 8.2017 a zapsán 

pod č. j.  308/2017 

 

Ve Valticích 31. 8. 2017 

          

………………………………………………… 

Mgr. Markéta Nedělová, ředitelka školy 

 

 

 

 

Tímto dodatkem se upravuje ŠVP ŠD ve znění platných dodatků od 1. 9. 2017 takto: 
 

1) Úprava a doplnění kapitoly č. 2    Charakteristika zařízení 

2) Úprava a doplnění kapitoly  č. 10  Popis personálních podmínek 

3) Úprava a doplnění kapitoly  č. 12  Popis ekonomických podmínek  

4) Doplnění kapitoly  č. 13  Zájmové útvary 

 

 

2. Charakteristika zařízení 

 
Na ZŠ Valtice pracují 4 oddělení školní družiny: 

 

I. oddělení     počet žáků do 30 

II. oddělení    počet žáků do 30 

III. oddělení   počet žáků do 30  

IV. oddělení    počet žáků do 30…... 

 

10. Popis personálních podmínek 

 
Ve školní družině pracují 4 vychovatelky. Všechny vychovatelky si své vzdělání prohlubují 

samostudiem a absolvováním akreditovaných vzdělávacích seminářů.  

 

12. Popis ekonomických podmínek  
 

 Výše úplaty za odpolední družinu na žáka/měsíc je stanovena ve výši 150 Kč. 

Celková částka za pololetí činí 750,--Kč. Zákonní zástupci provedou platbu 

za 1. pololetí převodem na účet školy do 30. 9. daného školního roku. Platba  

za 2. pololetí školního roku bude provedena na účet školy do 28. 2. daného školního 

roku.   



 Výše úplaty za ranní družinu na žáka/měsíc je stanovena ve výši 50,--Kč. Celková 

částka za pololetí činí 250,--Kč. Zákonní zástupci provedou platbu za 1. pololetí 

převodem na účet školy do 30. 9. daného školního roku. Platba za 2. pololetí 

školního roku bude provedena na účet školy do 28. 2. daného školního roku. Ranní 

družinu mohou navštěvovat pouze dojíždějící žáci 2. stupně a žáci 1. -  5. ročníku. 

 Výše úplaty za ranní a odpolední družinu na žáka /měsíc je stanovena ve výši 

 200,--Kč. Celková částka za pololetí činí 1000,--Kč. Zákonní zástupci provedou 

platbu za 1. pololetí převodem na účet školy do 30. 9. daného školního roku. Platba 

za 2. pololetí školního roku bude provedena na účet školy do 28. 2. daného školního 

roku. 

 V případě, že žák školní družinu nenavštěvuje celý měsíc, poplatek za daný měsíc se 

        vrací na konci pololetí. 

 O snížení či prominutí úplaty může rozhodnout ředitel podle vyhlášky č. 74/2005 

Sb. o zájmovém vzdělávání, zejména v případě dětí, žáků nebo studentů se 

sociálním znevýhodněním. 

 Dalšími finančními zdroji je příspěvek od zřizovatele na provoz školní družiny a 

finanční příspěvek státního rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje.  

 

 

 

13. Zájmové útvary  

 

Šikovné ruce 
 

vzdělávací cíl:  

 

 Vést žáky k rozvoji manuální zručnosti 

 Upevňování získaných dovedností 

 Poznávání různých materiálů a jejich vlastností 

 

očekávané výstupy  

 

 Pozná různé materiály 

 Nosí potřebné pomůcky 

 Respektuje pravidla práce 

 Osvojí si základní techniky při práci s různými materiály 

 

metody  

 

 Výklad a názorná ukázka 

 Diskuze 

 Praktické činnosti 

 

formy práce  

 

 Individuální  

 Týmová  

 

klíčové kompetence 

 

 Řešení problémů  



 Komunikativní  

 Pracovní  

 Realizaci zájmové činnost  

 Aktivní využívání volného času  

 

 


