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FAKULTNÍ ŠKOLA UJEP

PROVOZNÍ ŘÁD
školní družiny
je zpracován dle Zákona č. 471/2005 Sb., o ochraně veřejného zdraví
I. Údaje o zařízení
Využití: 1. - 3. ročník
Vyplývá z individuálních potřeb jednotlivých žáků, po dohodě se zákonnými zástupci
Kapacita: 28 žáků
Prostory školní družiny, učebna hudebny a třída VII. A (sousedící s družinou)
Samostatná šatna
II. Režim dne
Činnost družiny je zajištěna ve dnech školního vyučování a mimořádně ve dnech vedlejších
školních prázdnin a dnech ředitelského volna
Činnost družiny probíhá ve dvou blocích
a) ranní
b) odpolední

od 6,00 hod. do 7,40 hod.
od 11,30 hod. do 15. 30 hod.
(pobyt venku od 14,00 hod.)

Činnost v odpoledních hodinách může probíhat ve všech prostorách budovy školy
– pod dozorem paní vychovatelky
III. Stravování a pitný režim
Oběd je zajištěn v jídelně 10. ZŠ.
Doba vydávání oběda je od 11,40 hod. do 13,45 hod.
Možnost doplňkového občerstvení ve škole není.
Při docházce do školní jídelny na 10. ZŠ odchází žáci společně pod dozorem pí. vychovatelky

Pitný režim
vlastní pitný režim
druhy nápojů dle úvahy zákonných zástupců
možnost pití dle potřeby žáků kdykoliv
IV. Režim pohybových a zájmových aktivit
Zájmová pohybová činnost probíhá v co největší míře venku – malé asfaltové hřiště u budovy
školy, vycházky do okolí.
Jinak jsou využívány veškeré prostory v budově školy k tomu určené
Při drobných hrách využívají žáci prostory školní družiny, při zájmových činnostech mohou
využívat odborné učebny školy s doprovodem pí vychovatelky
V. Podmínky přijetí do školní družiny
Žáci jsou přijati na základě vyplněného zápisního lístku
Jsou přihlášeni ke stravování na 10. ZŠ

VI. Bezpečnostní pokyny
Chování žáka ve ŠD je podřízeno pokynům pí vychovatelky
Žáci jsou povinni zachovávat pořádek, čistotu, chovat se ukázněně, ohleduplně, dbát na
bezpečnost a ochranu zdraví
Nesmí se vzdalovat bez pí vychovatelky ze školní družiny
Jakékoliv dřívější odchody se hlásí předem a jsou doloženy písemně s podpisem zákonných
zástupců
Okna ve školní družině otvírá a zavírá pouze pí vychovatelka
Při odchodu ze školní družiny v 15, 30 hod. je pí vychovatelka povinna zavřít okna, zhasnout
světla a pečlivě zamknout budovu

V Mostě dne 1. 9. 2016

PhDr. Hana Ajmová
ředitelka školy

