
Dodatek č. 2 k ŠVP  
Číslo jednací: 35/2020/2 

 

BOD 1 Charakteristika školy 

Úplnost a velikost školy 

 
Základní škola Chotětov je  organizována  jako  trojtřídní škola  pro  první  až  pátý  
ročník  s dvěma odděleními školní družiny. Kapacita školní družiny je 45 žáků. 

 
Viz: Navýšení kapacity školní družiny v souladu s ustanovením § 7 vyhlášky 
410/2005 Sb., Spis. zn.: S – KHSSC 30940/2020, Č. j.: KHSSC 30940/2020. 

 

 

Charakteristika pedagogického sboru 

 
Pedagogický sbor je tvořen ženami ve věku mezi 28 a 52 lety. Kvalifikaci splňují 
čtyři učitelky. Všechny vyučující se nadále vzdělávají v programu dalšího 
vzdělávání pedagogických pracovníků a samostudiem.  

 

BOD 2 Školní vzdělávací program školní družiny ZŠ 
Chotětov 

Podmínky přijímání žáků 

 
Školní družina je určena žákům 1. – 5. ročníku.  

 
 

Personální podmínky 

 
Školní družina má 2 oddělení, provoz zajišťují 2 vychovatelky. 

 

Časový režim 
 
Činnost ŠD probíhá v době školního roku, tj. od září do června. Školní družina je 
v provozu ráno od 645 do 730 hod., 1. oddělení (1.-3.ročník) odpoledne od 1125 do 
1600 hod, 2. oddělení (4. a 5.ročník) odpoledne od 1125 do 1530 hod. 
 

 



BOD 3  Docházka do školy 
 

1.  Žáci mají povinnost účastnit se výuky podle rozvrhu hodin. 

2.  Každá nepřítomnost žáka musí být řádně omluvena jeho rodiči v ŽK. S ohledem 

na zhoršenou epidemiologickou situaci rodič omlouvá žáka písemně nebo telefonicky 

již v den nepřítomnosti ve škole. 

O uvolnění na více než 1 den (rodinné, zdravotní a jiné důvody) žádají zákonní 

zástupci písemně předem na zvláštním formuláři. Do jednoho týdne uvolňuje TU, na 

dobu delší ŘŠ. 

V odůvodněných případech má škola právo vyžadovat na omluvu žáka lékařské 

potvrzení. 

3.  O dlouhodobé uvolňování z vyučování (zdravotní důvody, pobyt v rodině s osobou 

v rizikové skupině…) žádají zákonní zástupci písemně ředitele školy spolu 

s doložením lékařské zprávy nebo čestného prohlášení. V případě uvolnění z tělesné 

výchovy ze zdravotních důvodů je třeba potvrzení odborného lékaře.  

 

Dodatek je platný od 26.8. 2020 

Účinnost dodatku od 1.9. 2020 

 

 

V Chotětově 26.8. 2020 

 

 

 

 


