
DENNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

1. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. - 3. tříd od pondělí do pátku v době od 6.30 

do 17.30. Ranní provoz školní družiny je od 6.30 do 7.45 při úpravě vyučování - 

půlení hodin do 8.45. 

Odpolední provoz začíná v jednotlivých odděleních po skončení vyučování a končí 

v pondělí - čtvrtek v 17.30 a v pátek v 17.00. 

Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě tak, aby provoz ŠD mohl být ukončen ve 

stanovenou provozní dobu.(tj. nejméně pět minut před koncem provozní doby ŠD)  

 12.00 - 13.30    oběd 

 13.30 - 15.00  hlavní činnost ŠD 

 od 16.00  zajištěn provoz konečné ŠD v hlavní budově 

 

2. V době od 13.30 do 15.00 je v jednotlivých odděleních školní družiny zajištěna 

zájmová, odpočinková a rekreační činnost. 

 

3. Pokud žák odchází mimořádně sám domů, musí mít o tom proveden zápis v notýsku 

(nebo lístku) s datem a podpisem rodičů, jinak jej nelze ze školní družiny propustit. 

 

4. Při příchodu do ranního provozu se žáci přezují a odloží své věci v šatně školní 

družiny. Každý žák nahlásí svůj příchod vychovatelce ve třídě. 

 

5. V 7.45 nebo v 8.40 (v případě děleného vyučování) si žáci vezmou všechny své věci a 

odcházejí v doprovodu vychovatelky do jednotlivých tříd na vyučování. 

 

6. Po skončení vyučování odcházejí žáci se všemi věcmi do školní družiny v doprovodu 

vychovatelky nebo třídní/ho/ učitelky/e/ nebo učitelky/e/, která/ý/ má s žáky poslední 

vyučovací hodinu. Věci si urovnají do určené šatny. 

 

7. Na oběd jdou žáci společně se svým oddělením v doprovodu vychovatelky. 

 

8. Žáci nesmějí bez vědomí vychovatelky opustit třídu školní družiny ani areál školy (při  

            pobytu venku). 

 

9. Žáci jsou povinni dodržovat hygienu na WC a v umývárně (správně používat toaletní  

papír, splachovat atd.) a udržovat pořádek na chodbě před třídami školní družiny i 

v nich. 

 

10. Při návratu z odpoledního zaměstnání venku si každý žák pečlivě očistí obuv před 

vstupem do budovy. 

 

11. Při odchodu domů se každý žák nahlásí své vychovatelce, uklidí své místo a 

vypůjčené hračky (v místnosti i venku). 

 

12. V hlavní budově (pavilon H) jsou umístěna oddělení I. - IV. V pavilonu D je umístěno 

V. oddělení, v pavilonu E je VI. - VIII. oddělení. U vstupních dveří pavilonů, které 

jsou opatřeny bezpečnostní klikou, je videotelefon, na který rodiče zvoní a nahlásí 

jméno dítěte, které odchází domů. Vychovatelka příslušného oddělení se přesvědčí, 

zda dítě odchází v doprovodu dospělého, který je zapsán na přihlášce do školní 

družiny. 



13. Po skončení provozu v jednotlivých třídách školní družiny žáci uklidí hry, hračky a 

třídu. 

 

14. Žáci, kteří navštěvují zájmové kroužky a výuku anglického jazyka, ukázněně přecházejí 

do určených tříd v doprovodu vyučujícího, který tento kroužek vede. Po skončení kroužku 

předá vyučující žáky do jednotlivých oddělení školní družiny. 

 

15. Žáci mají povinnost zacházet ohleduplně s hrami a hračkami a odevzdávat je složené, 

kompletní a v pořádku. 

 

16. Každou ztrátu věci nebo oblečení musí žák okamžitě nahlásit vychovatelce. 

 

17. Pokud dojde k úrazu žáka, musí být okamžitě nahlášen vychovatelce, která dle potřeby 

zajistí ošetření nebo odvedení žáka k lékaři, zajistí ihned oznámení úrazu rodičům a 

vedení školy. Vychovatelka zachovává postup řešení úrazů podle článku III. odst. 4 

školního řádu. 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 1. 9. 2022                           Mgr. Miroslav Buchar                       Stanislava Falářová 

                                                                        ředitel školy                                     vedoucí ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


