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1. Školní družina a školní klub 

Školní družina /ŠD/ a školní klub /ŠK/ jsou zřízeny podle zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a 

řídí se podle vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  

ŠD a ŠK jsou nedílnou součástí školy a pomáhají naplňovat a uskutečňovat některé z 

výchovně vzdělávacích oblastí ŠVP.  

ŠD a ŠK realizují výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost mimo vyučování. Činnosti 

probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, 

rekreační a zájmové činnosti. Svou činností dotváří a rozvíjí u žáků klíčové kompetence, které 

jsou dotvářeny výchovně vzdělávacími strategiemi na úrovni celé školy.  

2. Charakteristika školní družiny a školního klubu 

Školní družina využívá 2 samostatné malé místnosti, které se nachází v přízemí  školy. Její 

vnitřní prostor není dostačující pro danou kapacitu žáků. Třída je vybavena odpovídajícím 

nábytkem, pomůckami a stolními hrami. K dispozici je sociální zařízení.  

Školní klub nově zřízen od 1.9.2015 využívá rovněž 2 místnosti, které ale slouží 

v dopoledních hodinách jako kmenové třídy. Třídy jsou vybaveny odpovídajícím nábytkem a 

pomůckami, pro činnosti školního klubu je přímo vyhrazena jedna skříň, kde jsou uloženy 

další hry. K dispozici je sociální zařízení.  

Školní družina i školní klub mohou pro svou činnost a různorodé aktivity využívat i další 

odborné učebny a místnosti jako např. školní tělocvičnu, školní hřiště, cvičnou kuchyňku, 

keramickou dílnu, počítačovou učebnu, kde je zaveden internet, dotekovou terapii, míčkový 

bazén a další. 

Kapacita ŠD: 18 žáků rozdělených do dvou skupin  

Kapacita ŠK: 20 žáků 

Provoz ŠD: před vyučováním od 6,45 – 7,45 hodin, po vyučování od 12,00 do 15,30 hodin.  

Provoz ŠK: po vyučování od 12,00 do 15,30 hodin.  

Věk žáků: není omezen, žáci jsou přijímáni podle potřeby  

Personální obsazení: vychovatelky a AP, dle počtu přihlášených žáků s ohledem na jejich 

zdravotní postižení.  

Stravování žáků: probíhá ve školní jídelně, která je součástí školy. Prostředí ŠD i ŠK splňuje 

bezpečnost, snadné udržování pořádku a čistoty. 

Do ŠD a ŠK jsou děti přijímány na základě řádně vyplněného a odevzdaného zápisního lístku. 

Na každém zápisním lístku musí být mimo jiné uvedeno, jak bude dítě ze ŠD a ŠK odcházet 

(v doprovodu rodičů, sourozenců, pověřených osob nebo bude odcházet samostatně). 
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2. Podmínky přijímání žáků 

Přihlašování a odhlašování žáků 

Přihlašování i odhlašování žáků do ŠD a ŠK zajišťují vychovatelky po dohodě a se souhlasem 

ředitelky školy. 

O zařazení žáků do ŠD a ŠK nebo jejich případného vyřazení z ŠD a ŠK rozhoduje ředitelka 

školy. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přihlášeného žáka sdělí písemně na zápisním lístku 

údaje o rozsahu docházky a způsobu odcházení žáka z ŠD a ŠK. Každou odchylku od 

docházky, od smluvené doby odchodu či odchodu s cizí osobou, jsou rodiče povinni písemně 

oznámit vychovatelce ŠD. 

3. Podmínky průběhu vzdělávání 

Průběh zájmového vzdělávání navazuje na školní vzdělávání. Součástí pravidelných činností 

může být účast na výletech, víkendových akcích, soutěžích apod.  

4. Organizace činnosti, délka a časový plán vzdělávání 

Zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK je poskytováno po dobu trvání školního roku, tj. 10 měsíců, a 

to ve dnech, kdy probíhá vyučování žáků. 

5. Výchovně-vzdělávací cíle ŠVP 

Výchovně-vzdělávací cíle ŠD a ŠK 

 

• zábavnou formou získávat potřebné dovednosti a znalosti, rozšiřovat a fixovat učivo pomocí 

her, soutěží, vycházek, …….. 

• průběžně motivovat nabízené zájmové činnosti 

• rozvíjet tvořivé dovednosti, uvažování a fantazii, samostatnost 

• pomáhat mladším a slabším spolužákům při činnostech 

• využívat dětské zvídavosti k samostatnému myšlení a tvoření vlastních prací 

• vypěstovat základní hygienické návyky 

• vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví, zdravému prostředí ve společnosti a přírodě 

• naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům a vrstevníkům a správnému chování 

k pedagogům, občanům obce a ostatním dospělým 

• předcházet šikaně mezi spolužáky 

• pěstovat v dětech chuť k pohybu 

• reprezentovat školu – např. veřejně propagovat činnost ŠD formou fotografií a článků na 

internetových stránkách školy, účastnit se výstav, soutěží, ….. 

• vhodně využívat internet - především pro vyhledávání informací, získávání znalostí, 

výukovým programům a hrám  

• úzce spolupracovat s vyučujícími a rodiči dětí 

6. Výchovně-vzdělávací činnost školní družiny 

Program ŠD a ŠK koncipovaný do obecných témat umožňuje, aby vychovatelky se žáky 

plánovaly a realizovaly takové činnosti, kterými naplní výchovně vzdělávací cíle, ale 
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především takové, které žáky zaujmou a naplní jejich přání a potřeby. Nabídkou 

alternativních aktivit se snaží respektovat specifické požadavky pedagogického ovlivňování 

volného času. Pedagogičtí pracovníci se při výběru činností řídí věkem a stupněm rozvoje 

žáků, jejich potřebami a zájmy. Dbají na kvalitu psychohygienických podmínek, dodržují 

pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím způsobem uplatňují moderní metody a 

formy práce. 

Žáci se v ŠD a ŠK vzdělávají především na základě vlastních prožitých zkušeností. 

Různorodými činnostmi a aktivitami si prohlubují a rozvíjejí poznatky a dovednosti získané 

při vyučování. Pedagogičtí pracovníci dávají žákům dostatek prostoru pro spontánní aktivity, 

snaží se podněcovat radost z učení, touhu poznat nové, získávat zkušenosti, ovládat další 

dovednosti a tak přispívat k rozvoji osobnosti žáka. 

Oblasti výchovně-vzdělávacích činností 

1.Člověk a jeho svět 

 místo, kde žijeme 

 škola, okolí školy 

 lidé kolem nás 

 lidé a čas 

 rozmanitost přírody 

 člověk a jeho zdraví, bezpečné chování člověka v různých situacích 

2.Člověk a společnost 

 místo jedince ve společnosti 

 zásady správného společenského chování 

 mezilidské vztahy 

 zásady správné komunikace 

 vztah člověka a médií 

3.Člověk a příroda 

 vztah člověka k přírodě 

 roční období 

 enviromentální výchova 

 význam recyklace, sběru druhotných surovin 

4. Umění a kultura 

 svátky a tradice 

 kulturní akce 

 význam umění a kultury pro rozvoj člověka 

 význam umění a kultury jako prevence proti sociálně patologickým jevům 

5. Člověk a zdraví 

 hygienické návyky 

 zdravá výživa jako prevence před nemocemi a špatným životním stylem 

 zdravý životní styl, volný čas a volnočasové aktivity, pohybové aktivity, zájmy 

 bohatý režim dne jako prevence proti sociálně patologickým jevům 

 dopravní výchova 

6. Člověk a svět práce 

 naše zručnost – základní návyky zručnosti 

 práce jako prostředek pro vlastní rozvoj osobnosti i pro budoucí profesní orientaci 
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 rozvíjení estetiky prostřednictvím vlastních výrobků 

 

Výchovně vzdělávací činnosti čerpají témata ze šesti výše uvedených oblastí, které jsou 

stavěny tak, aby: 

 přispívaly k rozvoji žáka v různých oblastech (biologické, psychologické, sociální…)  

 žák měl možnost získávat potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávat žádoucí 

hodnoty a získávat samostatné postoje 

 umožňovaly žákovi naplnit jej mnohostranně pestrou nabídkou intelektových i praktických 

činností  

7. Rozvržení výchovně vzdělávacích činností 

Oblasti výchovně vzdělávacích činností si pedagogičtí pracovníci zpracovávají pro svá 

oddělení do měsíčních tematických plánů, kterými plní hlavní cíle vycházející z kompetencí 

školního vzdělávacího programu. Pedagogičtí pracovníci mají dostatek prostoru k tvořivé 

práci, mohou ji volně přizpůsobovat v rámci svých oddělení konkrétním žákům a upravovat 

jej v souladu s jejich dosavadní poznatkovou zkušeností i s jejich aktuálními zájmy. Z 

nabídky témat vybírají pedagogičtí pracovníci obsah a náplň aktivit dle konkrétních situací a 

potřeb žáků. Rozpracovávají si je do činností pro různé věkové skupiny žáků v oddělení, liší 

se úrovní náročnosti nabízených činností. Společné jsou pouze celodružinové akce. 

8. Podmínky pro činnost ŠD a ŠK: 

 účelově vybavené prostory ŠD a ŠK s možností kreativního uzpůsobení 

 možnost využívání i jiných prostor školy 

 inspirující a nestresující prostředí 

9. Formy vzdělávání 

• pravidelné vzdělávání - pravidelně se střídající zájmová činnost  

• individuální vzdělávání - vytváření podmínek pro rozvoj žáků, ale i pomoc žákům 

s některými problémovými oblastmi a situacemi 

• osvětové vzdělávání - shromažďování a poskytování informací v oblasti prevence sociálně - 

patologických jevů 

• nabídka spontánních činností - hry, klidové činnosti, herní činnosti na hřišti 

• příležitostné vzdělávání - návštěvy výstav, výlety,  
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10. Činnosti ŠD a ŠK: 

Odpočinkové činnosti – do denního režimu se zařazují nejčastěji po obědě a dále dle 

potřeby, kdykoliv během dne. Tuto funkci mohou plnit poslechové činnosti, relaxační 

činnosti, ale také klidové hry,….. 

Zájmové činnosti – rozvíjí osobnost každého žáka, umožňují žákům seberealizaci a další 

rozvoj 

Rekreační činnosti – převažuje v nich aktivní odpočinek s pohybovými prvky 

Ostatní činnosti – jedná se o činnosti, které spadají do příležitostného vzdělávání, osvětové 

činnosti a příprava na vyučování  

Všechny činnosti denního režimu vycházejí z momentálních a individuálních potřeb žáků. 

11. Podmínky provozu ŠD a ŠK 

Podmínky v oblasti personální 

 ŠD a ŠK má zajištěnou dostatečnou odbornost pedagogických pracovníků 

 Pedagogičtí pracovníci odborně zajišťují všechny volnočasové činnosti a aktivity 

 Odborné zajištění volnočasových aktivit je průběžně prohlubováno v akreditovaných 

kurzech a při samostudiu. 

Podmínky v oblasti technické 

 ŠD a ŠK má zajištěn přístup i pro imobilní žáky 

Podmínky v oblasti materiální 

 V úzké spolupráci a součinnosti se školou má ŠD a ŠK zajištěné odpovídající vybavení 

potřebnými speciálními a didaktickými pomůckami 

Podmínky v oblasti organizační 

 ŠD a ŠK mají vytvořeny podmínky pro individuální činnosti jednotlivých žáků, které 

jsou uzpůsobeny jejich věku a potřebám, ale i zdravotnímu postižení 

 

 

Podmínky ekonomické 

Provoz školní družiny je hrazen zřizovatelem a dále z příspěvku žáků, mzdové náklady jsou 

hrazeny z rozpočtu podle platných tabulek. 

Hygienické a bezpečnostní podmínky: 
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 Vhodná struktura režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního pohybu daná režimem ŠD 

a ŠK, dále i skladbou zaměstnání 

 Vhodný stravovací a pitný režim (dle individuálních potřeb žáků) 

 Zdravé prostředí užívaných prostorů družiny – dle platných norem (vhodně vybavené 

prostory, odpovídající teplota, osvětlení, bezhlučnost, čistota, větrání, hygienické 

vybavení prostor) 

 Ochrana žáků před úrazy – poučení žáků o chování a bezpečnosti ve všech prostorách ŠD 

a ŠK i mimo ně, neustálý dohled pedagogických pracovníků 

 Seznámení žáků s provozními řády všech využívaných prostor, dodržování bezpečnosti a 

ochrany zdraví  

Psychosociální podmínky: 

 Vytváření příznivého sociálního klima 

 Respektování potřeb a individualit všech žáků  

 Motivující hodnocení 

 Ochrana žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy 

 Spoluúčast žáků na životě školy  

 Včasná informovanost žáků i jejich rodičů o činnosti ŠD a ŠK  

 Seznámení žáků a rodičů s vnitřním řádem ŠD a ŠK 

12. Klíčové kompetence 

Klíčové kompetence žákům pomáhají při získávání základu všeobecného vzdělávání. V ŠD a 

ŠK pedagogičtí pracovníci naplňují a rozvíjí klíčové kompetence dané ŠVP, čímž pomáhají 

naplňovat a uskutečňovat některé z výchovně vzdělávacích oblastí ŠVP „UČÍME SE PRO 

ŽIVOT”. 

Naplňování jednotlivých klíčových kompetencí zájmového vzdělávání prolíná všemi 

činnostmi a aktivitami v ŠD i ŠK.  
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13. Plán Evaluace ŠD a ŠK 

Evaluace je součástí pedagogického ovlivňování volného času ve školní družině. Znamená zjišťování, hodnocení, případně vysvětlování dat 

charakterizujících pedagogický proces, tj. jeho stav, kvalitu a fungování (výsledky). 

Plán evaluace činnosti školní družiny 

ZAMĚŘENÍ EVALUACE Cíle Kritéria Nástroje /výstupy/ Časový harmonogram 

Vyhodnocení 

Podmínky činnosti školní 

družiny, stav materiálních 

podmínek  

Neustále zlepšovat stávající 

podmínky k práci školní 
družiny. 

Odpovídající podmínky a 

vybavení pro činnost žáků i 
pedagogů 

Výroční zpráva, 

sebehodnocení vychovatelek 
Průběžně 

Organizace činnosti školní 

družiny  

Hledat rezervy v organizaci 

pedagogické práce ŠD. 

Optimální organizace a 

funkčnost práce ŠD 

Hospitační záznamy, 

dotazníky pro rodiče, 
rozhovory  

Průběžně 

Činnost vychovatelky  Zkvalitňovat pedagogické 

působení, hledat náměty pro 
DVPP.  

Dosahovat co nejlepší 

výsledky odpovídající 

individuálním možnostem 
žáků. 

Kvalita pedagogického 

působení, výsledky a 
spokojenost žáků i rodičů 

Hospitační záznamy, 

dotazníky pro rodiče, 

rozhovory,  analýza 
žákovských prací 

Průběžně, dle potřeby  

Personální stav školní 

družiny, další vzdělávání  

Další odborný růst 

pedagogických pracovníků  

Kvalifikace a odborný růst 

vychovatelky  

Pozorování, hospitace, 

rozhovory  
Průběžně 

Zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví 

Vyhledávání a odstraňování 

rizik a rizikových faktorů. 

Situace vzhledem k platným 

zákonným normám a jejich 

dodržování 

Prověrky BOZP, kontroly 

pověřených pracovníků 
Průběžně 



Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení ve ŠD a ŠK 

 

Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni ŠD, ŠK i jejich jednotlivých oddělení. 

Provádí je pedagogičtí pracovníci ŠD a ŠK a vedení školy.  

Analyzují a vyhodnocují se podmínky i výsledky výchovně vzdělávacího procesu, hodnotí se, 

nakolik jsou naplňovány výchovně vzdělávací cíle a klíčové kompetence. Je sledován 

individuální rozvoj žáků a jejich individuální pokroky ve výchovně vzdělávacím procesu. 

Hodnocení většího, či menšího tematického celku provádí pedagogičtí pracovníci po jeho 

skončení, případně i v jeho průběhu. Hodnotí, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn, a jaké 

další cíle byly sledovány. Podle získaných výsledků mohou plánovat další tematické celky, 

jejich části upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty, hledat nové prostředky a 

činnosti. 

Hodnocení směrem k žákům provádí pedagogičtí pracovníci průběžně – hodnotí individuální 

výsledky žáků, jejich pokroky, úspěchy, ale i nezdary. Pedagogičtí pracovníci průběžně 

hodnotí aktivitu a zájem žáků, jejich náměty, odchýlení od plánu, plnění pedagogického 

záměru, posun sociálních vztahů mezi žáky, své pedagogické působení, důvody nezdaru a jiné 

skutečnosti. Všechny realizované činnosti jsou hodnoceny zejména z pohledu přínosu pro 

žáky, což je podnětem pro další práci ŠD a ŠK. Velký důraz je kladen i na sebehodnocení 

žáka. O pokrocích, kterých žák dosahuje, je hovořeno se samotnými žáky i s jejich rodiči.  
 

Metody a formy evaluace: 

 

• pozorování (stav, kvalita a výsledky pedagogického procesu) – průběžně 

• rozhovory (pedagogičtí pracovníci ŠD a ŠK s učiteli a asistenty pedagogů, s žáky, rodiči, 

vedením školy) – průběžně 

• ankety (pro žáky, rodiče) – 1x za 2 roky 

• rozbory dokumentace (vedení školy) – 2x za rok 

• pozorování, hospitace, kontroly (vedení školy) – dle plánu hospitací a kontrol 
 

Kritéria evaluace: 

 

• podmínky činnosti – dostatek vybavení, metodických materiálů, uspořádání prostoru 

• organizace činnosti – motivace, dodržování specifičnosti práce školní družiny, individuální 

přístup k žákům, respektování jejich zvláštností a mentální úrovně, využití času vyhrazenému 

pro jednotlivé činnosti, zajištění bezpečnosti, funkčnosti hodnocení 

• činnost pedagogických pracovníků – jednání s žáky, způsob komunikace, navozování 

přátelské, pracovní atmosféry, vyžadování a dodržování pravidel, režimu, zvládání režimu, 

pestrost nabízených činností 

• personální zabezpečení – kvalifikovanost pedagogických pracovníků, sebevzdělávání 

• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

• spolupráce s rodiči, prezentace na veřejnosti 
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16. Doložka 

 

ŠVP pro ŠD a ŠK  „UČÍME SE PRO ŽIVOT“ č.j. 166/2015/ZŠS 

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne: 31.8.2015 

 

Projednáno a schváleno školskou radou dne: 30.8.2015 30.8.2015  

/Školská rada měla možnost vyjádřit se k návrhu ŠVP v době od 21.8. do 30.8.2015. Se ŠVP 

se všichni členové školské rady ztotožňují a neměli žádné připomínky/. 

 

       

ŠVP pro ŠD a ŠK zpracovala: Mgr. Lenka Šípková, koordinátor ŠVP 

 

 

Platnost ŠVP pro ŠD a ŠK je od 1.9.2015  

 

 

ŠVP pro ŠD vydala:    Mgr. Taťána Semančíková 

 ředitelka školy 
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Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno,  

Pařížská 2199, příspěvková organizace 

 

DODATEK č. 1 č.j. 166/2015/ZŠS/1 

ke Školnímu vzdělávacímu programu „Učíme se pro život“ pro ŠD a ŠK  

 

- platný od 1. 9. 2016  

 

Dodatek upravuje změnu názvu školy - nový název školy:   

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno, Pařížská 2199, příspěvková 

organizace 

 

Závěrečná ustanovení 

S Dodatkem č. 1 byli seznámeni: 

- pracovníci školy na pedagogické radě dne 31.8.2016 

- členové školské rady dne 12.10.2016  

O Dodatku byli informováni žáci dne 1.9.2016 

O Dodatku byli informováni rodiče žáků na třídní schůzce dne 1. - 8.9.2016  

 

Dodatek č.1 je připojen k současné verzi ŠVP pro ŠD a ŠK.  

 

V Kladně dne 12.10.2016 

 

      Mgr. Taťána Semančíková 

                ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno,  

Pařížská 2199, příspěvková organizace 

 

DODATEK č. 2 č.j. 166/2015/ZŠS/2 

ke Školnímu vzdělávacímu programu „Učíme se pro život“ pro ŠD a ŠK  

- platný od 1. 9. 2016  

 

Dodatek upravuje poskytování podpůrných opatření v ŠD a ŠK:   

Podpůrná opatření  

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s poskytnutím 

podpůrných opatření dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb. - Přehled podpůrných 

opatření, bod 1.7.  

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga se žákem, kdy jeho vzdělávání 

v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho zájmového vzdělávání. Podpůrná opatření 

specifikují vybrané druhy podpůrných opatření, které uplatňují ve spolupráci všichni 

pedagogové ve výuce a následně i v zájmovém vzdělávání s cílem podpořit rozvoj žáka po 

všech stránkách. 

Podpůrná opatření se poskytují ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami /podle § 16 odst. 9 školského zákona/ 

Podpůrná opatření spočívají v: 

a) poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení, 

b) úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání, 

c) použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek, 

využívání komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, Braillova písma a 

podpůrných nebo náhradních komunikačních systémů, 

d) vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, 

e) úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovými vzdělávacími 

programy a akreditovanými vzdělávacími programy nebo 

f) využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka českého 

znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo možnosti působení osob poskytujících 

žákovi po dobu jeho pobytu ve škole podporu podle jiného právního předpisu. 

 

Při poskytování PO spolupracují:  

Školské poradenské zařízení 

Škola – školní poradenské pracoviště, pedag. pracovníci 

Zákonní zástupci žáka 

Žák 

 

V IVP se dle „Doporučení pro vzdělávání …“ specifikují/upravují především tyto 

oblasti: 

Priority vzdělávání a dalšího rozvoje žáka (cíle IVP)  

Metody výuky (pedagogické postupy) 

Úpravy obsahu vzdělávání 
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Úprava očekávaných výstupů vzdělávání 

Organizace výuky 

Způsob zadávání a plnění úkolů 

Způsob ověřování vědomostí a dovedností 

Hodnocení žáka 

Pomůcky a učební materiály 

Podpůrná opatření jiného druhu 

Personální zajištění úprav průběhu vzdělávání (asistent pedagoga, další pedagogický 

pracovník) 

Spolupráce se zákonnými zástupci žáka 

 

Pedagogičtí pracovníci ŠD a ŠK se řídí „Doporučením pro vzdělávání …“, které je pro školu. 

Zohledňují žákovy speciální vzdělávací potřeby i ŠD a ŠK. 

 

Závěrečná ustanovení 

S Dodatkem č. 2 byli seznámeni: 

- pracovníci školy na pedagogické radě dne 31.8.2016 

- členové školské rady dne 12.10.2016  

O Dodatku byli informováni žáci dne 1.9.2016 

O Dodatku byli informováni rodiče žáků na třídní schůzce dne 1. - 8.9.2016  

 

Dodatek č.2 je připojen k současné verzi ŠVP pro ŠD a ŠK.  

 

V Kladně dne 12.10.2016 

 

      Mgr. Taťána Semančíková 

                ředitelka školy 

 

 


