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1. Identifikační údaje 

 
Název vzdělávacího dokumentu: 
Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 
 
Název školy:   Základní škola Tymákov 
Adresa školy: Tymákov 100, 332 01 Tymákov        
Telefon: 377 963 877 
IČO: 70 98 75 05 
REDIZO: 600 070 387 
IZO: 115 500 324 
e-mail: zs.tymakov@seznam.cz 
web: www.zstymakov.cz 
Ředitelka školy: Mgr. Hana Timková  
Vychovatelky ŠD: Mgr. Sylva Řehořová, Mgr. Kateřina Kavalírová, Michaela Straková                 
     
Zřizovatel: Obec Tymákov 

 
                                                                              
                                
                                                           

2.  Charakteristika  zařízení  
 
A.  Personální podmínky 
Personálně výchovně-vzdělávací činnost ŠD zajišťují vychovatelky ŠD. Splňují požadovanou 
kvalifikaci. 
Odborné zaměření si prohlubují v akreditovaných kurzech a samostudiem v rámci časových 
možností s minimálním omezením činnosti školní družiny (rozvoj dovedností v předmětu, 
inovace a moderní metody práce, environmentální výchova, prevence vzniku rizikových 
jevů).  
Pracovní dobu a úvazky mají stanoveny podle počtu přihlášených účastníků. 
 

B.  Materiální podmínky 
Školní družině v současnosti má svoji kmenovou třídu, zároveň je to v době vyučování 
učebna pro jednu třídu. V doprovodu vychovatelky mohou účastníci využívat i další prostory 
školy. Třídy jsou vybaveny vyhovujícím nábytkem, pomůckami pro činnost (knihy, 
encyklopedie, společenské a zábavné hry, multifunkční stavebnice, potřeby pro výtvarné a 
pracovní činnosti, sportovní náčiní apod.), které jsou k dispozici v dostatečném množství a 
stále se obměňují a dokupují. K uskutečnění výchovně-vzdělávacích cílů ŠD využívá zejména 
pro sportovní aktivity halu KD (dohoda s OÚ Tymákov o bezplatném užívání) a hřiště TJ Sokol 
Tymákov (smlouva o výpůjčce). Pro činnosti v přírodě jsou využívány také veřejné prostory 
v obci a okolí (rybníky, lesy, louky). 
 

C.  Ekonomické podmínky 
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Činnost školní družiny je hrazena z prostředků obce za finančního přispění rodičů formou 
úplaty za zájmové vzdělávání. Výše příspěvku je stanovena vždy na vzdělávací cyklus po 
projednání se zřizovatelem. Podmínky i výše úplaty jsou podrobně zpracovány ve vnitřním 
řádu školní družiny. Úplata za ŠD se využívá k dokupování běžných pomůcek pro činnost ŠD: 
sportovních (míče, švihadla, florbal, chůdy, kruhy), výtvarných a rukodělných (papíry, čtvrtky 
a další výtvarný materiál), her, hlavolamů, kvízů, knih, encyklopedií, časopisů apod. a 
současně k nakupování drobných odměn a diplomů pro účastníky družinových soutěží. 
 
 
 

3.  Poslání a cíle zájmového vzdělávání 
  
Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy, plní vzdělávací cíle, rozvíjí 
specifické nadání dětí, pomáhá dětem překonávat jejich handicapy, má důležitou roli 
v prevenci negativních sociálních jevů, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. Náš 
program usiluje o vytváření zdravé osobnosti, odolné vůči negativním vlivům, která bude 
znát svou cenu, najde své místo ve zdravé sociální skupině. Cílem je připravit jedince pro 
život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími 
vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. ŠD slouží ke kvalitnímu využití a smysluplnému 
naplnění volného času žáků školy. Zaměřuje se zejména na sportovní aktivity – sportovní 
kolektivní hry a soutěže v obratnosti.  

Výchovná práce ve školní družině má svá specifika a liší se od organizace vzdělávání ve škole. 
Základním prostředkem činnosti je hra založená na prožitku dětí, která obohacuje jejich 
sebepoznávání, rozšiřuje vědomosti a dovednosti a navozuje kladné emoce. Strategií 
pedagogické práce je respektování požadavků pedagogiky volného času: 

 pedagogické ovlivňování volného času (nabídka nových atraktivních činností, 
motivace, změny prostředí, přiměřená úspěšnost dětí při činnostech) 

 dobrovolnost (činnosti vykonávat dobrovolně na základě motivace, nikoliv pokynu) 

 zajímavost a zájmovost (nabídka zajímavých činností odlišných od školního 
vyučování) 

 aktivita (uplatnění a úspěšnost všech dětí) 

 citovost a citlivost (navozovat kladné emoce, překonávání překážek) 

 prostor k seberealizaci (uplatnění vloh a schopností, objevování sama sebe, vytváření 
 žádoucích sociálních kontaktů) 
  
Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje svými specifickými prostředky obecné cíle 
vzdělávání dané školským zákonem, zejména: 

 Zájmovým vzděláváním rozvíjíme dovednosti dítěte, důležité pro život 
ve společnosti, a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavujeme 
žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale i poznáváním. 

 Vedeme ho k osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 

 Vedeme ho k získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako 
svobodná osobnost působící na své okolí. 

 Vychováváme k smysluplnému využívání volného času a připravujeme dostatek 
námětů pro naplňování volného času. 

 Objevujeme žití s ostatními, učíme se spolupracovat a tolerovat individualitu 
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ostatních (sociální, národnostní a náboženskou). 

 Hledáme a posilujeme osobnost každého jedince, rozvíjíme talent a schopnosti 
jedince formou zájmové a spontánní činnosti. 

 Zaměřujeme se na činnosti tak, aby vyhovovaly požadavkům duševní hygieny 
(střídáme klidové a pohybově náročné aktivity, spontánní a organizované). 

 Respektujeme věkové zvláštnosti a zaměřujeme se na vytváření správných vztahů 
k okolí a sebeobsluze, seznamujeme se se zdravým životním stylem a zkoušíme žít 
a vést dítě k tomuto stylu. 

 Tvoříme bezpečné prostředí pro neohrožený pobyt dítěte, včas podchycujeme 
prvky rasismu a náznaky šikany. 

 

Ve školní družině rozvíjíme, posilujeme a budujeme tyto kompetence: 
Kompetence k učení 
Dítě se učí s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit své výkony, učí se nejen 
spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na ně odpověď, všímá si souvislosti mezi 
jevy, získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učením. 
Necháváme dětem čas na dokončení započaté práce, podporujeme samostatnost a tvořivost 
a uplatňujeme prvky pozitivní motivace. 
 
Kompetence k řešení problémů 
Dítě si všímá dění i problémů a tyto mu jsou motivací k řešení dalších problémů a situací, při 
řešení situací užívá logických, matematických i empirických  postupů, chápe, že vyhýbání se 
problémům nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí nová řešení. 
Započaté činnosti dokončuje. 
Vytváříme dětem podmínky pro rozeznávání správných a chybných řešení. Vedeme je 
k samostatnosti, ale také podporujeme kolektivní práci. Společně řešíme problémové situace 
a konflikty mezi dětmi a vedeme děti k překonání obtíží při dokončování činnosti. 
 
Komunikativní kompetence 
Dítě ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými větami myšlenky, sdělení, otázky i 
odpovědi, komunikuje bez ostychu s vrstevníky i dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity 
řečí, gestem i dalšími prostředky. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší 
naslouchání druhým. Názor druhého bere v úvahu. Komunikace je kultivovaná. 
Vytváříme situace pro vyjadřování vlastního názoru dětí a zapojujeme děti do diskuse. 
Dbáme 
na vhodné formulování myšlenek, sdělení i otázek. 
 
Sociální a interpersonální kompetence 
Dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech a uvědomuje si, že za ně odpovídá a nese 
důsledky, projevuje citlivost a ohleduplnost, rozpoznává vhodné a nevhodné chování, vnímá 
nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit, ve skupině spolupracuje, dokáže se 
prosadit i podřídit – přijmout kompromis, je schopen respektovat jiné, je tolerantní 
k odlišnostem mezi lidmi. 
 
Podněcujeme děti k vzájemné spolupráci a učíme je rozpoznávat vhodné a nevhodné 
chování.  
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Vedeme děti k dodržování dohodnutých pravidel. Vytváříme příjemnou atmosféru ve 
skupině. 
 
Občanská kompetence 
Dítě se učí plánovat, organizovat, řídit a hodnotit, odhaluje rizika svých nápadů, k úkolům 
povinnostem přistupuje odpovědně, uvědomuje si svá práva i práva druhých, dbá na své 
osobní zdraví i druhých, chová se odpovědně ohledem na zdravé a bezpečné prostředí 
(přírodní i společenské). 
Vedeme děti k zodpovědnosti a učíme je uvědomovat si svá práva a povinnosti. 
Podněcujeme děti k ochraně svého zdraví a zdraví druhých. 
 
Kompetence k trávení volného času 
Dítě se orientuje v možnostech smysluplného trávení volného času, umí si vybrat zájmové 
činnosti dle vlastních dispozic, rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i 
individuálních činnostech, umí říci „ne“ nevhodným nabídkám na využití volného času. 
Učíme děti smysluplně trávit volný čas, orientovat se v možnostech jeho využití a vybírat 
zájmové činnosti podle vlastních dispozic. Rozvíjíme zájmy dětí v organizovaných i 
individuálních činnostech. 
 
 

4.  Formy zájmového vzdělávání 
 
Naplňování cílů se uskutečňuje formou pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, 
příležitostními akcemi a nabídkou spontánních aktivit. Školní družina umožňuje i 
odpočinkové činnosti. 
Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost představuje zejména organizované 
aktivity zájmového či tělovýchovného charakteru. 
Odpočinkové činnosti chápeme jako klidovou činnost (poslech, individuální hra, klid po 
obědě), ale i jako aktivní odpočinek (rekreační či tvořivá činnost, tělovýchovná aktivita), 
kterým kompenzujeme jednostrannou zátěž během vyučování. 
Spontánní činnosti zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě, při pobytu 
venku, po organizované části, spontánní hry žáků. 
Příprava na vyučování znamená individuální činnost zaměřenou na školní přípravu 
(vypracování domácích úkolů nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických her). 
Příležitostné akce přesahují zpravidla rámec činností (např. besídky, účast na soutěžích, 
výlety, kino,…). 
 
 

5.  Obsah zájmového vzdělávání 
 
Program školní družiny navazuje na školní vzdělávací program základní školy. Ve školní 
družině dále rozvíjíme, prohlubujeme a upevňujeme vědomosti i dovednosti dětí. Činnost ŠD 
navazuje na tradici naší školy – školy rodinného typu. Žáci se nenucenou formou účastní dění 
v ŠD, kde si rozvíjí své obzory v oblasti sportovní, přírodovědné, ekologické, výtvarné, 
rukodělné, apod. Své rozumové schopnosti si osvojují při zvládání různých her, soutěží a 
zručnosti.  
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Hlavním posláním je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, nabízí mnoho 
možností, jak příjemně a užitečně trávit volný čas. Vhodné střídání činností přispívá k 
odstranění únavy žáků z předchozí školní práce, učí je ušlechtilé zábavě, pomáhá 
uspokojovat a rozvíjet jejich potřeby a zájmy. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven tak, 
aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidných a pohybově náročnějších 
činností, práce, odpočinku, organizovaných a spontánních činností a zvyšování tělesné 
zdatnosti. Režim musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů 
pedagogů. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich 
věkové zvláštnosti.  
Díky dobré spolupráci vyučujících a vychovatelek navazuje program ŠD na školní práci. Žáci 
se zapojují do družinových ale i školních výtvarných a rukodělných soutěží a projektů. ŠD se 
zaměřuje na sportovní aktivity – sportovní kolektivní hry i individuální soutěže v obratnosti. 
Tyto aktivity se uskutečňují – pokud je to jen trochu možné – na hřišti TJ Sokol Tymákov, 
pokud to počasí nedovoluje – v hale kulturního domu.  
Žáci hojně pobývají venku – blízkost lesů, hájků, rybníků nabízí dostatek možností pozorování 
přírody a přirozeně je vede k péči o životní prostředí. Prohlubuje se ekologické povědomí 
dětí v návaznosti na výchovu přírodou k přírodě a širším zaměřením na živočichy, se kterými 
děti přicházejí do styku bezprostředně, ale i zprostředkovaně. 
Mimo činnosti výchovně vzdělávací ŠD plní funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou 
dobu před nebo po skončení vyučování. 
 

Cílové úkoly školního roku: 
Ve všech činnostech vycházet z citových potřeb citového vývoje dětí. Respektováním 
skutečných potřeb věkových skupin vytvářet dostatek podnětů ke hře a dalším činnostem, 
pěstovat a podporovat ohleduplnost, toleranci a vzájemnou vstřícnost. Vést děti 
k přátelskému chování k ostatním. Rozvíjet schopnost samostatného úsudku pomocí 
artikulačních, řečových, sluchových a rytmických her, společných diskusí, rozhovorů, 
skupinových konverzací, vyřizování vzkazů a zpráv. 
 

 
Akce plněné průběžně ve školním roce: 
 Orientace v přírodě 
 Poznávání a ochrana životního prostředí  
 Pozorování života lesů, rybníků 
 Poznávání rostlin, živočichů 
 Vycházky s mapou 
 Stopovačky 
 Přírodovědné putování 
 Hádanky 
 Hlavolamy 
 Poslech čteného textu 
 Stolní hry 
 Vědomostní soutěže – kvízy 
 Vaření 
 Sportovní soutěže – víceboj, atletika, švihadlo 
 Sportovní činnosti venku – vybíjená, přehazovaná, T-ball 
 Využívání hřiště a KD na míčové hry  
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 Sportovní činnosti v hale – kin-ball, florbal, závodivé hry 
 Vánoční nadílka s besídkou 
 Bobování, bruslení, sáňkování 
 Zimní hry v přírodě 
 Tradiční zvyky – velikonoce (pomlázky), vánoce (věnce, svícny) 
 Návštěva knihovny 
 Den matek, den dětí, den Země 
 Výroba kulis na akademii 
 Nácvik vystoupení ŠD na školní akademii 
 Výtvarné a rukodělné činnosti 
 
  

Časový plán: 
 
září: 
pravidla chování v družině, hry na posílení přátelských vztahů 
chování ve školní jídelně 
těšíme se do školy, cesta do školy, dopravní situace v okolí školy 
tajemství lesa – výrobky z přírodnin, vycházky do přírody, poznáváme stromy 
Ukliďme svět, ukliďme Česko! 
Sv. Václav, doba rytířů, české hrady – různé výtvarné techniky 
sportovní hry na hřišti 
 
říjen  
podzim na zahradě, poznáváme ovoce a zeleninu 
jablko – různé výtvarné techniky 
proměna přírody na podzim 
podzimní sklizeň  
práce s barevnými listy stromů dalšími přírodninami 
poznáváme houby 
turistika – vycházky v okolí Tymákova 
sportovní hry v tělocvičně 
 
listopad 
u lékaře – části těla, předcházení nemocem, hygiena 
počasí na podzim 
zvířata celého světa 
kreslení podzimních činností, výroba papírového draka 
pozorování změn v přírodě 
beseda se zajímavým člověkem (cestovatel, rodák, zajímavé povolání) 
opičí dráhy v tělocvičně, míčové hry 
 
prosinec 
adventní období – Mikulášská tradice, zvyky 
čas Vánoc  - výroba vánočních přání pro obyvatele Tymákova 
drobné dárky pro rodiče 
koledy 
příprava vánoční besídky 
co si přeji k Vánocům – kreslení, malování 
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turistické vycházky po okolí, případně sáňkování, bobování 
 
leden 
zvířata za polárním kruhem 
jedeme na hory – sportovní vybavení, zimní sporty 
hodiny, dny v týdnu, měsíce, roční období 
ptáci na krmítku, příprava krmení pro ptáky 
zimní sportování v přírodě – sáňkování, bobování, stavby ze sněhu 
skok přes švihadlo, kroužení obručí 
 
únor 
výroba masek na maškarní rej 
tradice masopustu 
divadlo – vystřihovánky, jazykolamy, dramatizace známé pohádky 
vesmír, známá souhvězdí, planety 
deskové hry 
dopravní výchova, značky, výbava cyklisty 
turistika v přírodě 
 
březen 
jarní práce na zahradě, s čím doma pomáhám 
poznávání jarních květin, příroda se probouzí 
jarní úklid v okolí školy a v obci, třídíme odpady 
Velikonoce – svátky jara, velikonoční dekorace, velikonoční zvyky 
příprava na sportovní turnaje a soutěže 
vycházky do jarní přírody 
 
duben 
dopravní výchova – pravidla pro chodce, jízda na kole, dopravní značky 
zvířata na statku – zvířecí rodiny 
Den Země – chraňme přírodu, eko-tvoření z odpadních materiálů 
jarní hry v přírodě 
tradice čarodějnic – různé výtvarné techniky 
míčové hry v tělocvičně – vybíjená, přehazovaná 
deskové hry, piškvorky 
 
květen 
naše rodina, moje maminka 
výroba přání nebo dárku pro maminku 
luční květiny, život v trávě 
výroba kulis pro školní akademii 
zvířata v ZOO 
atletika, míčové hry na hřišti 
 
červen 
cestování o prázdninách – zajímavé turistické cíle Plzeňského kraje a ČR 
příprava vystoupení na školní akademii 
výroba kulis na školní akademii 
stopovací hry v přírodě 
hry na hřišti, vyhodnocení Sportovce roku 
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průběžně: úkoly Hejtmanova poháru, AJ pro 1. a 2. ročník, disciplíny soutěže 
Sportovec roku, turnaj v piškvorkách, záchranář, mladý zdravotník 
 
 
 

 
6.   Délka  vzdělávání 
 
ŠD je v provozu celý školní rok, kromě dnů, kdy ředitelka školy rozhodne po dohodě se 
zřizovatelem provoz přerušit (školní prázdniny, ředitelské volno, mimořádné „chřipkové 
prázdniny“). 
ranní provoz: 6:30 – 7:40   
odpolední provoz: 11:40 – 16:00 
Jeden vzdělávací cyklus představuje zpravidla 1 školní rok. Plán činnosti se sestavuje na 1 
školní rok a obsahuje výběr možných činností, ze kterých si volíme podle aktuálního složení 
žáků v ŠD. 
 
 

7. Podmínky přijímání uchazečů, průběhu a ukončování vzdělávání 
 
O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě písemné přihlášky, jejíž součástí je 
písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny. 
Do ŠD se přednostně přijímají dojíždějící žáci a žáci nižších ročníků. Pokud není naplněná 
kapacita ŠD, lze se přihlásit do ŠD kdykoliv během školního roku. K pravidelnné denní 
docházce do ŠD musí být žák přihlášen alespoň na 4 dny v týdnu. 
Ředitelka školy může  rozhodnout na návrh vychovatelky o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento 
žák soustavně porušuje nebo významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví 
a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště 
závažných důvodů. Toto rozhodnutí ředitelka školy předem projedná se zákonnými zástupci 
žáka a vyhotoví o něm zápis. 
Omluvu nepřítomnosti účastníka ve ŠD, odchylky od předem dohodnutého rozsahu docházky 
do ŠD či odhlášení ze ŠD sdělí rodiče žáka vychovatelce ŠD písemně předem.  
 
 

8. Podmínky pro zájmové vzdělávání žáků se speciálními  
vzdělávacími potřebami a pro žáky mimořádně nadané  

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami = se zdravotním postižením, se zdravotním 
znevýhodněním, se sociálním znevýhodněním: 
Žákům je dle stupně jejich postižení a znevýhodnění věnována individuální péče. 
Vychovatelka školní družiny spolupracuje s třídními učiteli a rodiči. 
 
Uplatňujeme tato opatření:  
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 individuální přístup  

 zadávání práce odpovídající možnostem znevýhodněných žáků, učení se navzájem, 
vhodné role při skupinové práci a hodnocení 

 posilování motivace 

  využívání vhodných forem komunikace 
 

Žáci mimořádně nadaní: 
ŠD nabízí těmto žákům další doplňkové aktivity v oblasti jejich zájmu. 

 
Uplatňujeme tato opatření:  

 individuální zadávání složitějších úkolů 

 učení se navzájem 

 vhodně zvolené role ve skupinové práci 

 možnost uplatnění tvůrčích sil – zapojování do náročnějších veřejných aktivit 
 

Snahou vychovatelky je vychovávat žáky k rovnému přístupu ke spolužákům, k toleranci a 
ochotě pomáhat slabším.  
 
 

9.   Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
 
ŠD tvoří se ZŠ jednu právnickou osobu, proto bezpečnost a ochrana zdraví dětí je zajišťována 
v rámci celé školy. Pravidla provozu, režim ŠD a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 
jsou zpracována ve Vnitřním řádu školní družiny, který je zveřejněn na nástěnce před ŠD.  

Vychovatelka ve školní družině vyhledává, zjišťuje a zhodnocuje možná rizika vyplývající 
z činnosti při různých formách zájmového vzdělávání v různých prostředích a současně 
přijímá opatření k prevenci rizik. Seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a 
bezpečnost, což je součástí výchovy ke zdravému životnímu stylu, chápanému jako vyvážený 
stav tělesné, sociální a duševní pohody. Zajišťuje zejména bezpečnost fyzickou, ale také 
sociální a emocionální.  
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. 
Kritériem pro přijímání žáků je kapacita ŠD tj. 90 žáků. 
V případě naplnění kapacity ŠD rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. 
Při dosažení tohoto počtu jsou upřednostněni žáci mladší a dojíždějící. 
 
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny  

 Vhodná struktura režimu žáků v družině, skladba zaměstnání  

 Vhodný stravovací a pitný režim 

  Zdravé prostředí užívaných prostorů školní družiny 

 Ochrana žáků před úrazy 

 Dostupnost prostředků první pomoci, kontakty na lékaře apod. 

 Klidné prostředí a příznivé sociální klima 

 Respekt k potřebám jedince věková přiměřenost a motivující hodnocení 

 Ochrana žáků před násilím, šikanou 

 Vytváření podmínek pro spoluúčast žáků na životě školy 
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 Včasná informovanost žáků a jejich rodičů o činnosti školní družiny  
 
 
 
Tento Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání je otevřeným dokumentem, který 
bude průběžně dle aktuálních potřeb doplňován a obměňován. 
 
Tento Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání byl projednán na pedagogické radě 
dne 30. 8. 2005 a nabývá tímto dnem platnosti.  
Doplnění v souvislosti s navýšením kapacity ŠD z 30 na 60 účastníků od 1. 9. 2013 a tím i 
k zavedení 2. oddělení bylo projednáno na pedagogické radě dne 30. 8. 2013 a nabývá tímto 
dnem platnosti.  Od 1.9. 2017 byla navýšena kapacita na 90 žáků. Projednáno na 
pedagogické radě 30. 8. 2017 a nabývá tímto dnem platnosti.  
Na pedagogické radě dne 29.9. 2019 byl projednán upravený časový plán. 
 
 
                                                                                                        Mgr. Hana Timková 
                                                                                                              ředitelka školy 


