
Organizace školní družiny v roce 2017 – 2018 

 

 
Školní družina :  4 smíšená oddělení ( žáci 0. až 5. tříd ) 
 

Vychovatelé :    Sylvie Dombrovská I. 

                             Lenka Slavíková II. 

                             Bc. Jaroslav Drlík III.  

 Mgr. Ilona Ryšánková IV. 

                                
 

Dokumentace : a)   „Zápisní lístky“ – obsahují veškeré informace o dítěti a kontakty na zák. 

     zástupce. Rovněž je zde zaznamenána docházka žáka. 

   b)  ,,Přehled výchovně vzdělávací práce ŠD“ – slouží k dennímu zapisování   

            docházky dětí a k zaznamenávání všech výchovných činností pořádaných ŠD. 

c) ,,Docházkový sešit“ – používají vychovatelky k zápisu docházky dětí pouze při 

ranním provozu a po 15
00 

hod. 

                          d)  ,,Měsíční plán“ – rozdělení činnosti podle týdnů a hodin. 

Denní režim :  
 

 Ranní provoz – jeden vychovatel vykonává práci u dětí, s nimi provádí klidné zájmové činnosti, 

ranní Tv apod. 

 Odpolední ŠD začíná převzetím dětí od třídních učitelů. Hned po příchodu do oddělení, musí 

vychovatelé zapsat docházku dětí, převzít omluvenky a seznámit děti s programem na stávající den. 

 Oběd ve školní jídelně probíhá ukázněně. Děti v tichosti vyčkávají převzetí obědů a dodržují 

pravidla slušného chování a stolování. Hygiena je prováděna před i po odstravování dětí. 

 Odpolední odpočinková činnost trvá 20 až 30 min. Děti v této době poslouchají pohádky,  

nebo hrají klidné společenské hry. 

 Odpolední zájmovou činnost, která rozvíjí osobnost dítěte a je všestranně zaměřená 

 (Pč, Hv, Vv, Dv apod.), provádí vychovatelé obvykle s dětmi do 14.
00

hod. 

 Pokud počasí dovolí, je nezbytné zařazovat do denního režimu rovněž pobyt venku. Ten je 

zaměřen na doplňování poznatků dětí (např. přírodověda, vlastivěda atd.), nebo na rozvoj pohybových 

dovedností dětí (Tv hry na školním hřišti, či atriu školy). Jedná se o dobu mezi 14. a 15. hodinou. 

Pokud není dobré počasí, probíhá náhradní činnost v odd. ŠD. 

 Ve 14 a pak v 15 hod. se každý den rozdělí  IV. a následně  III. oddělení do zbývajících oddělení 

ŠD. Vychovatel zajistí, aby s přechodem žáků byly předány i jejich přihlášky s odchody. 

 Příprava na vyučování se ve ŠD uskutečňuje nejdříve po 15
00 

hod. Vypracovávat DÚ může 

vychovatel jen se souhlasem rodičů. Jinak probíhá zábavné procvičování učiva formou didaktických 

her. 

 

Při všech výchovách, pobytu v přírodě, na hřišti, kulturních akcích dbají děti rad, pokynů  

a poučení o bezpečnosti a chování.  

Při jakémkoli úrazu dítě toto neprodleně oznámí vychovateli, který dítě ošetří, zapíše do knihy 

úrazů, popř. kontaktuje rodiče. 

 

 

 Děti dodržují pitný režim. Je k dispozici várnice, ze které si děti nalévají pití do svých lahví. 

ŠD v rámci své činnosti může po domluvě využívat i jiné prostory školy (tělocvičnu, hudebnu atd.) 

 Děti dbají na pořádek a hezké prostředí svých tříd, šetrně zacházejí s hrami, hračkami  

a vybavením třídy. Chovají se k sobě kamarádsky, přátelsky, navzájem si radí, pomáhají a respektují. 

Zdraví všechny dospělé osoby ve škole.  

 Děti odchází ze školní družiny samostatně do šatny, kde dbají na dodržování pořádku a rychlý 

odchod ze školy. V době mezi 14.
00

 – 16.
00

hod. koná dozor u šaten pověřený pracovník školy. 

Všechny svršky by mělo mít dítě podepsané nebo jinak označené pro případ výměny mezi dětmi. 



 Děti odcházející ze ŠD samy či v doprovodu rodičů a příbuzných prochází přes vrátnici školy  

a dbají o svou bezpečnost. 

 V situacích, kdy z důvodu organizace školy dojde k přesunu vyučování, mohou ŠD navštívit i 

děti, které nejsou trvale do ŠD přihlášené. K dočasnému umístění dojde po domluvě mezi ředitelkou 

školy a vychovatelkou. 

 V případě závažných důvodů rodičů k umístění dětí ve ŠD v době prázdnin, bude provoz ŠD 

probíhat v omezeném režimu. 

 

 

 

 Zpracovala: Lenka Slavíková   

 

 

 

V Havířově dne 29.8.2017                                                                                  Mgr. Eliška Tomíčková 

                                                                                                                                  ředitelka školy 

                                                                                    


