
Informace o školní druţině (ŠD). 
 

PROVOZ ŠD :  
 
Ranní druţina 6:30 – 7:40 hod.  Ţáci se v šatně přezují, aktovky si berou do druţiny.  
Do ranní druţiny přijímáme do 7:15 hod., potom se škola zamyká.  
 
Odpolední druţina – po vyučování (v 11:40) přebírá ţáky 1.tř. u šaten paní vychovatelka, starší ţáci 
přicházejí hned po vyučování do druţiny sami. 
  
Aby docházelo k minimálnímu narušení činností ŠD, ţádáme  rodiče si  ţáky vyzvedávali  v těchto 
intervalech: 12:30 - 12:45, 
                     13:45 - 14:00 
                     15:00 - 16:00 
 
Provoz ŠD končí v 16:00 hod. Při nevyzvednutí ţáka do stanovené doby vychovatelka nejdříve, podle 
moţností, informuje telefonicky rodiče ţáka a osoby uvedené na Zápisním lístku, dohodne převzetí.  
V případě nedostupnosti kontaktuje sociální pracovnici. 
 
DENNÍ SKLADBA ČINNOSTÍ: 
- po vyučování - hygiena, oběd 
- odpočinkové činnosti - klidové aktivity, které mají odstranit únavu (relaxace, četba, odpočinek na koberci, 
klidové hry, vyprávění, dialog s dětmi...) 
- rekreační činnosti - slouţí k regeneraci sil, převaţuje v nich aktivní odpočinek. Hry a činnosti mohou být 
rušnější, coţ nelze vţdy povaţovat za nekázeň, ale součást moţné relaxace po soustředění ve vyučování 
(hry s pohybovými prvky, malování, hračky, stolní a společenské hry, vycházky, sportovní aktivity...) 
- zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost ţáka, umoţňují dětem seberealizaci (také i kompenzaci moţného 
školního neúspěchu) a další rozvoj dovedností a poznání. Vše vychovatelka přizpůsobuje dětem a 
momentálním okolnostem. Mohou být zařazeny jako řízená kolektivní nebo individuální činnost, jako 
organizovaná nebo spontánní aktivita. 
- příprava na vyučování - nenásilná forma přípravy dětí na vyučování (didaktické hry, kvízy, tajenky, 
doplňovačky, atd.) 
 
PŘIHLAŠOVÁNÍ DO ŠD 
 
Zákonný zástupce ţáka vyplní Zápisní lístek  a odevzdá v druţině.  
Jakékoliv změny ohledně odchodů ţáků domů, na zájmové krouţky, do ZUŠ oznámit písemně.  
Na lístku nesmí chybět datum a podpis zák. zástupce. Bez lístku ţáka nepustíme. 
Při přijímání ţáků do ŠD mají přednost děti zaměstnaných rodičů a dojíţdějící ţáci.                                                                                                      
ODHLAŠOVÁNÍ ZE ŠD: 
Provádí zákonný zástupce, písemně, na konci měsíce. 
PLACENÍ ŠD: 
formou příkazu k úhradě –  2 x za školní rok. Za měsíc se platí 80,- Kč. 
1.platba na září – prosinec 320,- Kč, musí být uhrazena do 30.září 2015.   
2.platba na leden – červen 480,- Kč, musí být uhrazena do 31.ledna 2016. 
Včasné placení je jednou z podmínek pro docházku ţáka do druţiny. 
CHOVÁNÍ ŢÁKŮ V ŠD: 
Na začátku školního roku jsou ţáci seznámeni s Vnitřním řádem ŠD. 
Ţák můţe být vyloučen ze ŠD, pokud svým chováním neustále porušuje kázeň a pořádek, ohroţuje zdraví a 
bezpečnost ostatních a pokud svévolně nenavštěvuje ŠD. 
                                                                          
                                                                                                           J. Schramkova, vedoucí vychovatelka ŠD 
 
 


