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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

 

 

vychází ze školního řádu Č.j.: 109/2016 ze dne 22. 6. 2016 a dále včetně jeho 

dodatků a plně jej respektuje. Upřesňuje a konkretizuje údaje ze školního řádu 

pro zájmové vzdělávání ve školní družině. 

 

 

Č.j.: 127/2022 – ZŠ-MŠ-VL 

Vypracovala: Hana Štursová, vychovatelka ŠD 

Schválila:  Mgr. Marie Dobrovolná, ředitelka školy 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2022 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2022 
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1. ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ 

Školní družina je zřízena při Základní škole a Mateřské škole, příspěvkové organizaci 

Velká Losenice 248, 592 11 Velká Losenice, okres Žďár nad Sázavou  

Telefon: 564 565 940 

IČO školy: 60575255 

IZO ŠD: 119400375 

Ředitel školy: Mgr. Marie Dobrovolná  

Vychovatelka školní družiny: Hana Štursová 

 

2. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Provoz školní družiny je denně od 6:30 do 7:25 hodin a od 11:15 do 16:00 hodin ve 

dnech školního vyučování. 

V době prázdnin není školní družina v provozu. Na základě výsledků předchozího 

dotazníkového šetření ke zjištění zájmu o provoz družiny v době prázdnin a po 

projednání se zřizovatelem je možné provoz zajistit. 

 

3. KAPACITA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Kapacita ŠD je stanovena na počet dětí 44. Na jednu vychovatelku je určen maximální 

počet 30 dětí. Při vyšším počtu dětí ředitel školy určí další osobu k výkonu funkce 

vychovatelky. 

 

I. oddělení 

třída ŠD v přízemí školy pro žáky I. – III. ročníku (max. 30 dětí) vychovatelka Hana 

Štursová 

II. oddělení 

třída ŠD a ŠK ve III. patře školy pro žáky IV. – V. ročníku (max. 18 dětí)  - dohledy 

asistentů pedagoga 

V případě vyššího počtu dětí na některém z oddělení družiny aktuálně reagují 

vychovatelky přesunem žáků. 
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4. UŽÍVANÉ MÍSTNOSTI 

ŠD využívá dvě třídy v budově školy, dále prostory počítačové učebny, učebny 

výtvarné výchovy, pro pohybové aktivity zahradu mateřské školy, školní atrium, 

školní hřiště, tělocvičnu a okolí školy. 

 

5. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ 

K přihlašování dětí slouží Zápisový lístek, který vyplní rodiče. O přijetí žáka do 

školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné přihlášky – 

zápisového lístku, který zákonný zástupce žáka podá v prvním týdnu docházky v 

příslušném školním roce. 

Trvalé odhlášení probíhá obdobně na Odhlašovací lístek. 

V případě, že se liší čas odchodu (nebo jiné údaje) na zápisovém lístku od aktuálního 

času odchodu dítěte, je nutné tuto skutečnost vždy předem doložit písemným vyjádřením 

rodičů na lístek Uvolnění žáka ze školní družiny. 

Všechny formuláře najdete na webových stránkách školy nebo vyzvednete u 

vychovatelky ŠD. 

 

6. PLATBA ZA POBYT DĚTÍ VE ŠD 

Na návrh ředitele školy byl schválen zřizovatelem měsíční poplatek na 120 Kč. Vybrané 

prostředky jsou používány pro potřeby školní družiny.  

Úplata je splatná za období září až prosinec nejpozději do 30. 9., za období leden až březen 

nejpozději do 31. 1. a za období duben až červen nejpozději do 31. 3. 

První poplatek bude vybírán za období září až prosinec 480 Kč, za období leden až 

březen 360 Kč, za období duben až červen 360 Kč 

 (více informací viz směrnice Úplata ve školní družině na webových stránkách školy). 

 

7. PŘECHOD ŽÁKŮ ZE ŠKOLY DO ŠD 

Do školní jídelny děti doprovází učitelka, z jídelny do ŠD přecházejí děti sami. Jsou 

přezuté, školní tašku si nesou s sebou do šatny školní družiny. Do zájmových kroužků 

přecházejí po vyzvednutí vedoucím kroužku. Domů odcházejí podle rozhodnutí rodičů 
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(musí být uvedeno na přihlášce nebo aktuálně písemně při změně). Každé dítě by 

mělo mít na pobyt venku vhodné obutí a oblečení přiměřené roční době a počasí. 

 

REŽIM DNE - I. oddělení 

6:30 - 7:25 činnosti zájmové a rekreační (spojená oddělení) 

11:15 – 16:00 činnosti zájmové, rekreační, odpočinkové, příprava na vyučování 

 

REŽIM DNE – I. oddělení 

6:30 – 7:25 činnosti zájmové a rekreační (spojená oddělení) 

11:15 – 16:00 činnosti zájmové, rekreační, odpočinkové, příprava na vyučování 

 

Během pobytu dětí ve ŠD vychovatelka naplňuje Školní vzdělávací program pro 

zájmové vzdělávání - snaží se uspokojovat potřeby, zájmy a přání dětí, zlepšovat 

vztahy mezi dětmi, pozitivně je rozvíjet, potlačovat agresivitu a hrubost dětí, 

podporovat v dětech lásku k přírodě, poskytovat dětem dostatek pohybu a pečlivě 

zvažuje četnost těchto činností s ohledem na výchovné cíle ŠD. 

 

8. PITNÝ REŽIM 

Pitný režim je zajištěn přímo ve školní družině nebo si děti mohou přinést vlastní 

nápoj. 

 

 
Ve Velké Losenici dne 29. 8. 2022 

 

……………………………………. ………………………………. 

 

               Hana Štursová     Mgr. Marie Dobrovolná 

             vychovatelka ŠD            ředitelka školy 
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