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Tímto dodatkem se upravuje pouze část stávajícího dokumentu ŠVP ŠD při 
Masarykově základní škole Dolní Roveň, okres Pardubice platného od 1. 2. 2021 a 
vydaného pod č. j. MZŠDR 53/2021, která se týká počtu oddělení školní družiny. 

 

  

http://www.zsdolniroven.cz/
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2. Charakteristika školní družiny  

Školní družina je součástí Masarykovy základní školy Dolní Roveň, okres 

Pardubice a je v jedné budově spolu se základní školou. Činností vykonávaných 

školní družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní 

docházce do družiny, pokud není kapacita naplněna žáky školní družiny. Týká se 

to zájmových kroužků a případně dalších činností (výlety, exkurze, sportovní a 

kulturní akce,…). 

Žák je přijat do školní družiny na základě písemného přihlášení podaného 

zákonným zástupcem žáka. Součástí přihlášky je sdělení o rozsahu docházky a 

způsobu odchodu žáka z družiny.  

Provoz ŠD probíhá:  

ranní: 6:30 hod. -  7:30 hod., odpolední: 11:10 hod.  -  16:15 hod.   

Ranní ŠD funguje pro žáky 1. a 2. třídy. 

Činnosti a aktivity žáků v ŠD se uskutečňují v oblasti sportovní, estetické, 

pracovní a společenskovědní výchovy. Obsahová náplň těchto oblastí navazuje 

na učivo vyučovacích předmětů a probíhá v souladu se školním vzdělávacím 

programem školy.   

Prostorové podmínky školní družiny  

Školní družina má čtyři oddělení. Dvě oddělení mají svou kmenovou třídu 

dostatečně vybavenou nábytkem odpovídajícím potřebám dětí, pomůckami pro 

výtvarnou výchovu, hračkami a stolními hrami. Zbylá dvě oddělení využívají 

kmenové třídy žáků, které jsou pro potřeby školní družiny dovybaveny. Pro 

pobyt venku využíváme sportovní areál za velkou školou, hřiště za sokolovnou, 

školní zahradu, v nepřízni počasí malou tělocvičnu. 

Ekonomické podmínky  

Provoz školní družiny je financovaný z prostředků zřizovatele základní školy. 

Z příspěvků od rodičů je hrazena doprava na výlety školní družiny, náklady 

spojené s výlety a dalšími akcemi školní družiny, nákup spotřebního materiálu, 

herních prvků a pomůcek. Příspěvek rodičů činí 100 Kč na měsíc. Vybírá se ve 

dvou splátkách, 400 Kč do konce září a 600 Kč do konce ledna.  
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Materiální podmínky  

Školní družina je umístěna v budově tzv. malé školy. Pro svoji činnost využívá 

následující:  

1. oddělení má svoji vlastní třídu ŠD   

- vybavení - koberec, dostatek skříní, dostatek materiálu na 

výtvarnou a pracovní činnost, notebook, televize, radiopřehrávač 

  

2. oddělení má svoji vlastní třídu ŠD  

- vybavení  - koberec, tabule, dostatek skříní, dostatek materiálu 

na výtvarnou a pracovní činnost, notebook, radiopřehrávač 

 

3. oddělení je v kmenové třídě pro III. třídu 

                     -  vybavení - koberec, nové skříně, hry, materiál pro výtvarnou a  

  pracovní činnost, notebook, bílá magnetická tabule, interaktivní tabule, 

  klávesy 

 

4. oddělení je v kmenové třídě pro IV. třídu 

                     -  vybavení - koberec, nové skříně, hry, materiál pro výtvarnou a  

  pracovní činnost, notebook, bílá magnetická tabule, projektor, klavír 

 

 

ŠD často využívá tělocvičnu - hernu a školní zahradu (je třeba postupně 

zrekonstruovat) 

 - altán, houpačky, lavičky, malé fotbalové hřiště, panel na basketbal, 

pingpongový stůl, skluzavka 

 

 

 


