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1. Vydáním Dodatku č. 1 se mění dále uvedená ustanovení Školního vzdělávacího programu 

školní družiny Základní školy a Mateřské školy Oty Pavla, Buštěhrad, Okres Kladno (dále 

jen ŠVP). 

 

2. V Čl. 1 „Identifikační údaje“ se mění jméno ředitele školy na Mgr. Václav Barták, 

umístění se mění v nové budově na nová budova 3 oddělení, kapacita školní družiny je 

nyní 210 žáků, slovo platnost se nahrazuje slovem účinnost 

 

3. Ustanovení čl. 2 „Charakteristika“ prvního odstavce na str. 4 se mění takto: 

Od 1. 9. 2021 má školní družina sedm oddělení, čtyři ve staré budově a tři v nové budově 

školy základní školy. 

Tři jsou v přízemí staré budovy školy ve třídách, kde v dopoledních hodinách probíhá 

výuka. Jedno oddělení je v prvním patře staré budovy ve třídě, kde dopoledních hodinách 

probíhá výuka.  

Další tři oddělení jsou v přízemí v nové budově ve třídách, kde probíhá v dopoledních 

hodinách také výuka. Žáci mají k dispozici šatní skříňky. Žáci jednoho oddělení školní 

družiny, mají přidělenou samostatnou šatnu. Aktovky si žáci odkládají v jednotlivých 

odděleních. 

 

4. V čl. 2, Charakteristika str. 4 v odstavci „Prostředky, které používáme“ se ruší odrážka 

„zájmová centra jsou organizována pod vedením jedné vychovatelky pro žáky ze všech 

oddělení“. 

 

5. V čl. 3.2. „Formy vzdělávání“ str. 6 poslední odstavec se ruší odrážka „Centra“ včetně 

obsahu odrážky. 

 

6. V čl. 5. „Obsah vzdělávání“ str. 8 se ruší obsah odrážky „Roční časový plán ŠD“. Obsah 

ročního časového plánu se stanovuje podle daných možností a případných omezení. 

 

7. Čl. 6 „Materiální podmínky“ str. 9 se v první větě prvního odstavce mění následovně: 

Školní družina má sedm oddělení. Oddělení jsou umístěna ve třídách, kde v dopoledních 

hodinách probíhá výuka. Čtyři oddělení jsou umístěna ve staré budově, tři oddělení jsou 

umístěna v nové budově. 

 

8. Čl. 6 Materiální podmínky poslední odstavec, poslední věta čl. 6 „Materiální podmínky“ 

str. 9 se mění takto: Žáci, jejichž oddělení ŠD se nachází ve stejné budově, jako jejich 

kmenová třída, využívají svoji šatní skříňku po celou dobu pobytu ve škole. 

Žáci, jejichž oddělení ŠD se nachází v jiné budově, než jejich kmenová třída, mají 

přidělenou šatní skříňku po dobu pobytu ve školní družině. 

 

9. Čl. 8. „Personální podmínky“ Ve školní družině pracuje sedm vychovatelek, dle potřeb 

provozu ŠD. Některé vychovatelky pracují na plný úvazek a některé na zkrácený. Vedení 

školy se snaží zajistit provoz družiny kvalifikovanými pedagogickými pracovníky, ne vždy 

je to však vzhledem k momentální personální situaci možné. Všechny vychovatelky mají 

kladný vztah k dětem, plní své úkoly. Vychovatelky ŠD jsou rovněž neustále v kontaktu s 

třídními učitelkami svých svěřenců.  

 

10. V čl. 9 „Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví“ str. 10 se v tabulce „Skladba 

zaměstnání v ŠD“ ruší položka „Centra“.  
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11. Tento Dodatek č. 1. byl projednán 31. 8. 2021 na pedagogické radě a schválen per rollam 

školskou radou 30. 8. 2021, je účinný od 1. 9. 2021. 

 

 

 

V Buštěhradě dne 31. 8. 2021  

 

 

 

 

 

 

 

…………………............................. 

Mgr. Václav Barták 

 ředitel školy 


