
ŠKOLNÍ DRUŽINA, ŠKOLNÍ KLUB 

 
Školní družina, školní klub je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není 

pokračováním školního vyučování a neměla by být chápána ani jako sociální 

služba - hlídání dětí. ŠD zabezpečuje odpočinek, rekreaci, ale i zajímavé využití 

volného času. Žáci se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat 

individualitu ostatních. Důležitou úlohu má školní družina, školní klub i v 

prevenci sociálně patologických jevů. Každý den je naplňován jinou pestrou 

výchovnou činností, která navazuje na rámcový vzdělávací program a je 

vykonávána s ohledem na spontánní činnost dětí. 

 

Informace o ŠD v roce 2022/2023   
Ve školním roce 2022/23 se školní družina skládá z 8 oddělení, které 

navštěvují žáci z 1. – 5. ročníků. Vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 

úzce navazuje na vzdělávací program školy, a tak v mnoha činnostech školní 

družiny prohlubujeme a upevňujeme nabyté vědomosti našich žáků. Zájmové 

vzdělávání doplňujeme logopedickou péčí (v kolektivu vychovatelů působí dva 

speciální pedagogové). Naše školní družina dlouhodobě podporuje čtení 

žákům a jsme zapojeni v projektu "Celé Česko čte dětem". Žáci navštěvují 

kroužky organizované školní družinou. V průběhu školního roku pořádáme 

celodružinové akce, např. Drakiáda, závody na koloběžkách, v házení frisbee, 

Čertoviny aneb možná přijde Mikuláš, maškarní bál, družinové sportovní hry 

a turnaje s rodiči a jejich přáteli, Den dětí a jiné. Mimo to mají také jednotlivá 

oddělení spoustu svých soutěží a aktivit.  

Pravidelně navštěvujeme školní knihovnu. Ke svým různorodým činnostem 

využíváme dvě tělocvičny, odborné učebny, atletickou dráhu s umělým 

povrchem a venkovní hřiště se zahradou s novými herními prvky. Velmi 

oblíbeným místem pro aktivity ŠD je také nedaleký Avion sport park a 

procházky k rybníkům a řece Odře. Při veškerých činnostech ve školní družině 

dbáme na bezpečnost a spokojenost našich žáků.   

Specifické podmínky školní družiny pak podrobně řeší Vnitřní řád školní 

družiny. 

 

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY  
 
Pondělí 6:00 – 8:00   11:40 – 17:00 

Úterý  6:00 – 8:00   11:40 – 17:00 

Středa 6:00 – 8:00   11:40 – 17:00 

Čtvrtek 6:00 – 8:00   11:40 – 17:00 

Pátek  6:00 – 8:00   11:40 – 17:00 

 



Ze školní družiny lze žáky vyzvedávat průběžně. Pouze od 14:00 do 15:00 

hodin to není umožněno z důvodu narušování výchovných činností.  

 

 

Ranní družina 
Provoz ranní družiny probíhá v budově ZŠ Horymírova 100, pavilon C, zadní 

vstup (od knihovny). Žáci přichází do ranní družiny průběžně od 6:00 do 

7:30 hodin. 

 

 

Odpolední družina 
Provoz odpolední družiny probíhá v  budově ZŠ Horymírova 100, pavilon C 

(zadní vstup od knihovny) a pavilon B (zadní vstup atriem školy) od 11:40 do 

15:00. Po 15:00 hodině je provoz zajištěn pouze v pavilonu C. 

Ze školní družiny lze žáky vyzvedávat průběžně. Pouze od 14:00 do 15:00 

hodin to není umožněno z důvodu narušování výchovných činností. Toto 

opatření je třeba dodržovat z důvodu zajištění bezpečnosti nad všemi žáky 

školní družiny. V této době probíhají zájmové aktivity a kolektivní činnosti 

žáků. Odchody v této době velmi narušují činnost ostatních žáků a 

vychovatelů. Nutné vyzvednutí žáka v průběhu této doby, projednejte předem 

s jeho vychovatelem. 

 

 

Informace o ŠK v roce 2022/2023   
Školní klub je organizován pro žáky 5. – 9. tříd. Mnozí také navštěvují zájmové 

aktivity pořádané v prostorách školy jinými subjekty. 

Obsahem zájmového vzdělávání školního klubu je smysluplné naplnění 

volného času žáků před i po vyučování v zájmových útvarech (kroužcích). 

Vedoucími zájmových útvarů jsou pedagogičtí pracovníci naší školy 

(vychovatelé, učitelé, asistenti pedagogů). 

Konkrétní činnost kroužků je vždy upřesněna plánem školy na příslušný 

školní rok. 

K oblíbeným aktivitám patří: komunikační klub a společenské hry, rukodělný 

kroužek a jiné. 

Provoz klubu probíhá v budově školy (třídy, odborné učebny, tělocvična, 

cvičná kuchyně a na školním hřišti formou zájmových kroužků.  

Specifické podmínky školního klubu pak podrobně řeší Vnitřní řád školního 

klubu. 

 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍHO KLUBU 
 

Provozní doba ŠK se řídí rozpisem jednotlivých kroužků viz. tabulka Zájmové 

kroužky   Zájmové kroužky školního klubu. 



Kontakty: 
 

Adresa:  

Základní škola a mateřská škola, Ostrava – Zábřeh, Horymírova 100, 

příspěvková organizace se sídlem Horymírova 2978/100, 700 30, Ostrava – 

Zábřeh 

  

 

mobil: 722 514 248 

 

 

Vedoucí vychovatelka:  

Bůžková Renáta    buzkova@zshorymirova.cz 

 

 Vychovatelky: 

 

Bernatíková Zuzana   bernatikova@zshorymirova.cz 

Budaiová Soňa    budaiova@zshorymirova.cz 

Bc.  Gajdošová Marcela   gajdosova@zshorymirova.cz 

Ignacová Irena    ignacova@zshorymirova.cz 

Mgr.  Malcharčíková Michaela  malcharcikova@zshorymirova.cz 

Mgr.  Martinková Petra    martinkova@zshorymirova.cz 

Seidlová Irena    seidlova@zshorymirova.cz 

 


