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Vážení rodiče,
tímto vítám Vás a především Vaše děti ve školní družině.
Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY
PO - PÁ
ranní ŠD po dohodě s rodiči
odpolední ŠD 11.40 - 15.30 h
Poslání tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má
svá specifika, která se odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním je zabezpečení odpočinku a
relaxace žáků po vyučování.
Činnosti můžeme rozdělit zhruba do následujících skupin:
Odpočinková relaxační činnost - odpočinek a hry s hračkami na koberci, relaxační cvičení - jóga pro děti,
čtení pohádek, nebo poslech pohádek, pobyt na školní zahradě, v přírodě.
Zájmová činnost - sportovní, pracovní, sebeobslužná, estetická, přírodovědná, příprava na vyučování.
Přihláška je přístupna žákům, kteří mají podanou písemnou přihlášku do ŠD. Lze se přihlásit - odhlásit
i v průběhu školního roku. Při zvýšeném počtu žádostí nad 25 žáků rozhoduje o přijetí ředitelka školy.
Odhlášení žáka ze ŠD podají zákonní zástupci písemně. Vyloučení žáka ze ŠD je krajním řešením při
porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků.
Poplatek 50 Kč za měsíc se vybírá hotovostně vychovatelkou ŠD. Poplatek za měsíc listopad a
prosinec, květen a červen se vybírá dohromady.
Docházka je stanovena dobou, určenou zákonnými zástupci v přihlášce ŠD, případně je možné
v průběhu roku písemně změnit. Žák svůj příchod a odchod ve ŠD hlásí vychovatelce, bez svolení
neopouští družinu. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
V daném čase odchodu opouští žák ŠD a šatnu ZŠ sám nebo se zákonnými zástupci. Dočasně mohou
být do ŠD umístěni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při mimořádné žádosti zákonných zástupců
při neplánovaně přerušené výuce. Nepřítomnost, nemoc nebo změnu odchodu ze ŠD hlásí zákonní
zástupci vychovatelce písemně. Nevyzvednutého žáka ve stanovené době ponechá vychovatelka v ŠD
do příchodu zákonných zástupců nebo do 15.30 hod. Zákonní zástupci uvedou v přihlášce telefonický
kontakt, na který je možno v případě nutnosti informovat.
Činnost se řídí celoročním plánem, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů. Vliv na
činnost je dána prostorem a počasím. ŠD slouží k odpočinku a rekreaci žáka po vyučování, vyžití
v přírodě, na školní zahradě, k rozvíjení dovedností žáka, k přípravě na vyučování nebo
sebevzdělávání. Žákům je umožněno využívat inventář ŠD. V případě úmyslného poškození jej však
musí nahradit. Výrobky zhotovené v ŠD náleží žákům.
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Zákonní zástupci
Při vyzvednutí dítěte ze ŠD zákonní zástupci do školy nevstupují. Využijí zvonek, který se nachází u
vchodových dveří ŠD. Vychovatelka zajistí předání žáka zákonným zástupcům a dalším osobám, které
jsou kompetentní žáka vyzvednout.
Děti do ŠD potřebují: obuv a oblečení na převlečení pro pobyt venku – doporučuji podepsat.
Upozornění
Za mobilní telefony, peníze a hračky přinesené do ŠD se neručí.
Denní režim ŠD
11.40 – 12.35 h
osobní volno dětí, činnosti dle zájmu dětí, hry se stavebnicí, společenské hry
12.35 – 13.15 h
oběd, přechod do ŠD
13.15 – 14.00 h
zájmová činnost
14.00 – 15.30 h
postupný odchod dětí ze ŠD, příprava na vyučování,
individuální činnosti a přání dle potřeb a přání dětí
15.30 – 15.45 h
uzavření budovy
Dokumentace ŠD
 Zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
 Přehled výchovně vzdělávací práce
 Docházkový sešit
 Celoroční plán činnosti
Těším se na Vaši spolupráci.
Tereza Beníšková, vychovatelka školní družiny, telefon 728 708 565
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