
Školní družina při ZŠ Huslenky 

 

Provoz a vnitřní režim školní družiny 

 Školní družina má 2 oddělení s počtem 25 dětí na 1 oddělení. 

 Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování v době od 6:25-7:40 a 

11:25-16:00 hodin . 

 Odchody dětí po obědě jsou stanoveny do 12:30 a od 14:30 hod, aby nebyla 

narušována činnost školní družiny. 

 Žáci odcházejí do kroužků, zájmových aktivit v budově školy a po ukončení se 

vracejí zpět do školní družiny. 

 

Způsob přijímání žáka do školní družiny 

 Žáci jsou přijímáni do školní družiny na základě vyplněného zápisního lístku, 

který si rodiče vyzvednou u vychovatelky v průběhu červnu a odevzdají jej do 

30. června. 

 Přednostně jsou přijímáni žáci mladší, dojíždějící a dále žáci, kteří budou 

navštěvovat školní družinu denně a jejichž zákonní zástupci si podali přihlášku 

ve stanoveném termínu. 

 V zápisním lístku musí být uveden způsob a doba odchodu žáka  

 ze školní družiny. 

 

Podmínky docházky žáka do školní družiny 

 Docházka pro přihlášené žáky je povinná. 

 Ze školní družiny odcházejí dle zápisu v zápisním lístku. 

 Změnu odchodu lze měnit písemnou formou. 

 Pokud má být žák omluven některý den ze školní družiny a odchází sám, 

přinese písemnou omluvenku s dobou odchodu předem.   

 

Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 

Podle §123,ods./4/ zákona č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, střední, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanovuje ředitelství školy ke dni 1. 9. 2019 výši 

úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 400Kč ročně. 

Úplata je splatná za období září až prosinec do konce září 200Kč a leden až červen do konce 

ledna 200Kč daného kalendářního roku a to v hotovosti. Pokud za dítě není úplata hrazena, 

může ředitelka školy rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 



Režim dne a skladba zaměstnání 

 
 11:25 – 12:30 scházení dětí, individuální odpočinkové hry po vyučování,  

      návyky slušného chování 

 12:30- 13:00 Odpočinková činnost- četba, poslech, dramatizace, hry řízené 

 13:00- 14:30 Rekreační činnost + pobyt venku, vycházky, hry v tělocvičně 

 14.30-16.00 Spontánní činnosti. Sportovní aktivity v tělocvičně. 

Zájmová činnost:  

 Esteticko- výchovná, výtvarná 

 Hudebně - pohybová, hudební 

 Pracovně technická 

 Přírodovědná 

 Sportovní 

Sebevzdělávací činnost  

 didaktické hry s využitím informačních technologií 

 

 

Školní družina 1. oddělení využívá ke své odpolední činnosti společnou místnost 

s přípravnou třídou, tělocvičnu, počítačovou učebnu, zahradu školy.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Huslenky 2. 9. 2019 


