
ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY II. 2018/2019 

A. Přihlašování a odhlašování žáka 

1. Žáka do školní družiny (dále pak ŠD) přihlašuje zákonný zástupce, předáním řádně 
vyplněného zápisového lístku s vedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka 
z družiny – přihlášky eviduje vychovatelka daného oddělení.  

2. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel/ka školy na základě vyplněných náležitostí 
v písemné přihlášce. 

3. Přednostně jsou do ŠD II. přijímány děti, které budou navštěvovat ŠD denně a 
pravidelně, ŠDII. Je především určena pro žáky 2. a 3. Třídy. Maximální počet ŠDII. Je 25 
dětí. 

4. Činností ŠDII. se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do ŠDII., pokud se v nich 
neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení. 

5. Docházka zapsaných žáků je povinná. 
6. Ze ŠD odcházejí žáci dle zápisu v zápisním lístku. 
7. Změnu odchodu lze změnit písemnou formou od zákonného zástupce. 
8. Pokud má být žák omluven ze ŠD v určitý den, přinese písemnou omluvenku s určeným 

dnem, dobou odchodu a podpisem zákonného zástupce. 
9. Odhlášení žáka z docházky do činností ŠDII., oznámí rodiče písemnou formou 

vychovatelce ŠDII. 
10. O vyloučení z docházky do ŠDII. rozhodne ředitel/ka školy na základě návrhu 

vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD 
sdělí ředitel/ka školy rodičům žáka písemnou formou s patřičným zdůvodněním. 

 

B. Rozvrh a činnosti 2. oddělení ŠD 

1. Provoz 2. oddělení školní družiny  

Odpolední ŠDII.: Po, čt: 12.15 - 15.00 hod., út, st, pá: 11.25 - 15.00 hod., Bc. Lenka 
Vítková. V 15.00hod. přecházejí děti do ŠDI. 

2. Školní družina II. realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování 
zejména odpočinkovými, rekreačními a zájmovými činnostmi. Umožňuje žákům 
přípravu na vyučování formou zábavného procvičování učiva, didaktickou hrou apod. 
Při vycházkách a dalších činnostech si děti ověří a upevní školní poznatky přímo v praxi. 

ŠDII. nabízí kroužek Záchranáře, a to každou středu od 14.15 do 14.45 hod. v počítačové 
učebně. 

3. Výchovně vzdělávací činnost ŠDII.:  

11.25 – 12.30 hod.: klidové hry, relaxace, oběd, odchod na autobusy 
12.30 – 13.30 hod.: pobyt na školní zahradě a hřišti nebo pobyt v tělocvičně 
13.30 – 14.30 hod.: pracovně-výtvarná, sebevzdělávací a umělecky-estetická činnost 
14.30 – 15.00 hod.: úklid družiny, odchod na autobusy, přechod do ŠDI. 
 
 
 

 



C. Vnitřní režim 2. oddělení ŠD 

1. Aby nebyla narušována činnost ŠDII. jsou stanoveny odchody dětí po obědě do 13.00 a 
od 14.30 hodin.  

2. Do kroužků a nepovinných předmětů děti odcházejí ve stanovený čas, určený 
vychovatelkou a po ukončení kroužku se vracejí neodkladně do ŠDII. 

3. Školní družina ke své činnosti využívá vlastní místnost, ale také počítačovou učebnu, 
tělocvičnu, hřiště a školní zahradu. 
 

D. Chování žáků 

1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští.  
2. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.  
3. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.  
4. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny.   
5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele 

školy ze ŠD vyloučen. 
 

E. Úkoly školní družiny: 

1. Upevňovat hygienické návyky. 

2. Rozvíjet estetické cítění pohybu, výtvarnou činnost a projev. 

3. Pravidelné střídání pracovní činnosti a odpočinku a všechny zájmové činnosti 
přizpůsobovat požadavkům dětí. 

4. Pravidelně se věnovat sportovní činnosti a zlepšovat pohybový projev dětí. Upevňovat 
zdraví a odolnost organismu pravidelným pobytem v přírodě. Podporovat zdravou 
soutěživost při sportovních hrách a soutěžích. 

5. Příležitostně navštěvovat počítačovou učebnu, rozvíjet tím vědomosti a logické 
myšlení, postřeh a motoriku dětí. 

6. Vést děti k šetření veřejného i soukromého majetku, k ochraně životního prostředí a 
pěstovat v nich lásku a cit k živé přírodě a ke zvířatům. 

7. Výchovu směřovat k rozvoji osobnosti dítěte při zdůraznění respektu k lidským právům 
a povinnostem, slušnému chování, ke vzájemné toleranci, k míru. 

8. Pokračovat ve spolupráci v kroužcích a při akcích školy. Pořádat s dětmi společné akce 
a různé soutěže. 

9. Vychovatelka bude zodpovídat za kázeň a bezpečnost dětí a plnit úkoly školní družiny. 

10. Dbát na slušné a správné stolování ve školní jídelně. 

11. Spolupracovat s učiteli a rodiči žáků. 

 

Vypracovala Bc. Lenka Vítková, dne 2. 9. 

2018 

 


