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Číslo jednací  P18-01036 

Spisový znak / Skartační znak A.1. / A10 

Projednán a schválen pedagogickou radou dne 27.8.2018 

Nabývá účinnosti dne 1.9.2018 
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Ředitel školy v souladu s § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydává tento Dodatek č.1 

Vnitřního řádu školní druţiny.  

Tento Dodatek č.1 ruší ve Vnitřním řádu školní druţiny, který je platný od 1.9.2017, celé znění 

článku V. PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŢINY  a nahrazuje ho novým zněním.  

 

 

V. PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŢINY 
 

Rámcový režim dne ŠD 

11.40 (12.35) –  14.00 

konec dopoledního vyučování 

hygiena a oběd 

odchod do budovy školní druţiny  

odpočinkové činnosti (hromadné nebo individuální) 

moţnost vyzvednutí dětí 

 

14.00  -  15.00 

pobyt venku, vycházka, rekreační a sportovní činnosti 

 

15.00 – 16.30 (všechna oddělení budou v budově školní družiny) 

plnění ŠVP 

didaktické hry 

individuální odpočinkové činnost 

odchody ţáků 

 

Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíţí k počasí, můţe přihlédnout i k zájmu dětí a ţáků v oddělení. 

Vţdy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do konkrétních 

vzdělávacích plánů. 

 

Příchody a odchody žáků ze školní družiny 

- Po skončení vyučování ZŠ (dle rozvrhu hodin) předá  učitelka vychovatelce ţáky, kteří jsou 

zapsáni k docházce do školní druţiny, s lístkem obsahujícím počet přítomných a jména 

nepřítomných ţáků. 

- Ţák odchází samostatně ze školní druţiny jen na základě údajů v zápisním lístku. Výjimečně 

můţe odejít i na základě písemné ţádosti zákonného zástupce s datem, hodinou odchodu, 

jménem doprovodu a podpisem. Tyto ţádosti vychovatelka zakládá. 

- Vyzvednout dítě ze školní druţiny lze od 12:50 do 14 :00 a od 15:00 do 16:30 hodin. 

- V době od 14:00 do 15:00 hodin jsou děti obvykle mimo budovu školní druţiny, proto není 

moţné v tuto dobu děti vyzvedávat. 

- Docházka přihlášených dětí je povinná. Nepřítomnost dítěte zapíše vychovatelka do Přehledu 

výchovně vzdělávací práce. 
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- Během činnosti ve školní druţině děti neopouští z bezpečnostních důvodů budovu bez 

vědomí vychovatelky. 

- V případě náhlého onemocnění či indispozice dítě informuje bez průtahů vychovatelku, 

v závaţnějších případech vedení školy. Ti pak informují zákonného zástupce dítěte, který si 

dle moţností svého potomka vyzvedne. Nemocné nebo zraněné dítě můţe být odesláno 

k lékařskému ošetření jen s vědomím vedení školy a v doprovodu dospělé osoby. 

- Oddělení školní druţiny se naplňuje nejvýše do  počtu 30 ţáků. 

- Při stravování vede vychovatelka ţáky k dodrţování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný 

nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede ţáky ke kultuře 

stolování a pomáhá s utuţováním správných stravovacích návyků ţáků. 

 

 

 

 
 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

Tento Dodatek č.1 Vnitřního řádu školní druţiny je platný od 1.9.2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi dne 27. 8. 2018 

 

 

 

 

 

 

_____________________________  

            
           Mgr. Josef Jarý, ředitel školy  

    

 


