Charakteristika školní družiny
Naše školní družina je součástí Základní školy Jevíčko a je umístěna v přízemí. Tvoří ji tři
místnosti určené zejména k rekreačním a zájmovým činnostem. V odpoledních hodinách
máme také k dispozici další dvě třídy v přízemí a cvičný byt, kde se věnujeme především
výtvarným a pracovním činnostem.
K pohybovým aktivitám máme k dispozici velkou i malou tělocvičnu, hřiště v blízkosti
školy a zatravněný areál kolem školy. K relaxaci a k získávání nových znalostí využíváme
učebnu informatiky.
Stravování žáků probíhá v jídelně Domova mládeže při Gymnáziu Jevíčko, která je
nedaleko budovy základní školy.
Školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Je rozdělena do tří oddělení.
„Koťátka“…………..Jana Kalandrová
„Broučci“………….. Lucie Parolková, DiS.
„Dráčci“……………Bc. Radek Grepl

Provoz školní družiny
ŠD funguje v ranních hodinách od 5:45 - 8:00 hodin a v odpoledních hodinách
od 11:40 -16:15 hodin. Ranní družinu mohou navštěvovat i žáci, které nejsou do ŠD
přihlášené.
Každé družinové oddělení má svou paní vychovatelku, která si ihned po vyučování žáky
převezme od třídní učitelky a dohlíží na ně až do doby jejich odchodu. Do 15: 00 hodin je
v ŠD největší počet žáků, proto jsou rozděleny do tří oddělení. Po této hodině však většina
žáků odejde a oddělení bývají spojena.

Materiální podmínky
Materiální podmínky jsou dobré.
První místnost je rozdělena na dvě části. První část je určena především k relaxaci a
odpočinku. Na zemi je položen koberec, na kterém si žáci hrají, nebo odpočívají. Místnost je
vybavena nábytkovou stěnou, kde je uloženo velké množství hraček, stolních her,
společenských her, stavebnic, knih, časopisů. V těchto skříních jsou i pomůcky pro výtvarné a
pracovní činnosti. V místnosti je také umístěn televizor, video a DVD přehrávač, kazetový
magnetofon s CD přehrávačem a elektronické klávesy.
Druhá část místnosti je určena k výtvarným a pracovním činnostem a je vybavena stolečky se
židličkami. V této místnosti také najdeme dětskou kuchyňskou linku. Ve všech místnostech je
řádné a vyhovující osvětlení. Místnosti a veškeré jejich vybavení odpovídá věku žáků a jsou
snadno udržovatelné, jsou v souladu s bezpečnostními a hygienickými předpisy.
Druhá místnost je určena k rekreačním, zájmovým a odpočinkovým činnostem. Na zemi je
položen koberec. Místnost je vybavena nábytkovou stěnou, rohovou sedačkou, stolečky se
židličkami a „sedacími dětskými pytli“.

Ekonomické podmínky
Vybrané školné od rodičů dětí přihlášených do ŠD slouží k pokrytí nákladů na pomůcky
pro výtvarné a pracovní činnosti, hračky, apod. Na ostatní akce pořádané ŠD (vánoční
besídka, družinová pouť, pexesiáda,…) žádáme o finanční pomoc sponzory.

