
                    VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Provozní doba ŠD 

 ŠD se otevírá v 6.00 hodin 

 Probíhá ve dvou blocích – ranní družina od 6.00 – 7.30 hodin 

                                                            odpolední družina od 11.35 – 16.00 hodin 

 Ranní příchod do ŠD je ukončen je ukončen v 7.20 hodin 

Charakteristika ŠD 

  ŠD je součástí základní školy 

 Poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy, přihlášeným k pravidelné denní docházce 

 Činnost je zajištěna ve dnech školního vyučování a ve dnech ředitelského volna 

 Kapacita ŠD je 28 žáků 

 Oddělení ŠD navštěvují žáci 1. – 4. ročníků 

 Žáci jsou přijati do ŠD – s vyplněným zápisním lístkem 

                                           se zajištěnými obědy (není nutné) 

 ŠD má vlastní místnost a v době své odpolední činnosti může využívat všechny prostory 

budovy školy – pod dozorem vychovatelky ŠD 

 Stravování žáků probíhá na ZŠ Zdeňka Štěpánka 2912/8, kam žáci docházejí pod dozorem 

vychovatelky 

Povinnosti žáka ŠD 

 Chování ve ŠD je podřízeno pokynům vychovatelky 

 Žáci jsou povinni zachovávat pořádek, čistotu, chovat se ukázněně a ohleduplně, dbát na 

bezpečnost a ochranu zdraví 

 Úmyslně nepoškozovat zařízení ŠD, při poškození věcí, musí částku uhradit 

 Nevzdalovat se bez povolení pí. vychovatelky ze ŠD 

 Jakékoliv dřívější odchody ze ŠD nahlásit a písemně doložit s datumem a podpisem rodičů 

Poučení o bezpečnosti 

 Pobyt žáků ŠD je podřízen řádu ŠD 

 Žák bez svolení neopouští ŠD 

 Svůj příchod i odchod hlásí pí. vychovatelce pozdravem 

 V případě nevolnosti jsou rodiče informováni telefonicky 

 Při drobných úrazech jsou informováni osobně či telefonicky  

 Úrazy jsou bezodkladně zaznamenány v knize úrazů v ředitelně školy 

 Žáci jsou během školního roku opakovaně poučeni o bezpečnosti 

 Žáci byli poučeni o přísném zákazu používání výtahu, zdržování se ve sklepních prostorech, 

otevírání oken 

 Byli poučeni o bezpečném používání pomůcek – nůžek, kružítek, trojúhelníků 

 Byli seznámeni s pravidly provozu internetu 

 Žáci se přezouvají do vhodné obuvi 

 Do ŠD nesmí nosit dýky, nože, atrapy bojových zbraní, prvky demonstrující příslušnost ke 

skupinám 

 Případný nález injekční stříkačky žák ihned hlásí vychovateli nebo K centru v Mostě 



 Při setkání s neznámou osobou dbají žáci na vlastní bezpečnost – osobu neoslovují, 

neodcházejí s ní, informují pracovníka školy 

 Žáci byli poučeni o bezpečnostních pravidlech silničního provozu v okolí školy, dále o chování 

v dopravních prostředcích 

Činnost a cíle ŠD 

 ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy 

 ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování a mimořádně ve dnech ředitelského volna 

 ŠD organizuje zájmové vzdělávání především pro žáky přihlášené k pravidelné denní 

docházce 

 Probouzet v žácích kladný přístup ke škole, naučit je rozlišovat čas práce, čas odpočinku a 

relaxace 

 Podněcovat žáky k tvořivému myšlení a pomáhat rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s jejich 

reálnými možnostmi 

 Motivovat žáky při zájmové činnosti a rozvíjet jejich praktické dovednosti 

 Naučit žáky podílet se na společné práci, započatou práci dokončit, vnímat výsledky své práce 

i práce ostatních spolužáků 

 Umožnit jim prožitek úspěchu použitím jejich výtvorů k výzdobě ŠD, školní budovy a 

prezentaci školy 

 Naučit žáka správným zásadám chování ke spolužákům, pedagogům a ostatním pracovníkům 

školy: 

- Oslovování a zdravení 

- Rozvíjet přátelství, nevyvolávat konfliktní situace 

- Vést ke komunikaci 

- Rozvíjet schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 

- Vést k samostatnému řešení problému 

 Vést žáka aktivně ke vztahu k vlastnímu zdraví a zdravému prostředí 

- Učit žáky aktivně chránit své zdraví, předcházet onemocnění 

- Seznamovat žáky s prevencí patologických jevů 

- Vést žáky k dodržování čistoty, pořádku a bezpečnosti při zájmových činnostech ve ŠD 

 


