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PROVOZNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 
 

1. Údaje o zařízení : 
 

Školní družina při Základní škole a mateřské škole Chraštice, PSČ 262 72 pošta Březnice, okr.Příbram 
Telefon:    318 695382 (ZŠ)  
IČO školy:   689 98 503  IZO školní družiny:     114 001 502 
Ředitel školy:   Mgr. Karel Derfl (739 691 120, karel.derfl@zschrastice.cz) 
Vychovatelky ŠD:  Marie Vávrová (ŠD: 775 406 048, marie.vavrova@zschrastice.cz)  

Nikola Kolaříková SD: 777 929 873, nikola.kolarikova@zschrastice.cz) 
   Tereza Pacovská (tereza.pacovska@zschrastice.cz) 

2. Provozní doba ŠD : 

Provoz ranní školní družiny je od 6,30 do 7,30 hodin v  některé třídě 1. stupně ZŠ. Provoz odpolední 
školní družiny probíhá od 11.30  do 15 hodin v obou oddělení souběžně. Od 15,00 hodin – 16,00 hodin je 
pouze jedno oddělení. 
 

 3. Užívané místnosti:  

 Jedno oddělení školní družiny je umístěno v podkroví budovy mateřské školy, přístup je chodbou 
(koridorem) přes jídelnu nebo bočním vchodem MŠ. Druhé oddělení ŠD je v budově základní školy 
v některé třídě 1. stupně ZŠ. Obě oddělení využívají odborné učebny,  pro pohybové aktivity zahradu 
mateřské školy, školní hřiště, halu ZŠ a okolí školy – vycházky do lesa, ke skalce, přes vesnici.  
 

4. Přihlašování a odhlašování dětí:  

O přijetí účastníka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihlašování a 
odhlašování žáků zajišťují vychovatelky Marie Vávrová a Nikola Kolaříková. 
 

5. Úplata ve ŠD:  

Ředitel školy stanovil příspěvek rodičů účastníka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve ŠD na 
150,- Kč měsíčně na jednoho účastníka s účinností od 1.9.2018. Úplata je splatná předem, platí se 
v kanceláři školy zpravidla ve dvou splátkách (září až prosinec, leden až červen). Výjimky v platbě 
povoluje ředitel školy. Pokud za účastníka ŠD není poplatek zaplacen, může ředitel školy rozhodnout o 
případném vyloučení účastníka ze ŠD. 
Úplata může být snížena nebo prominuta účastníkovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro 
nárok na sociální příspěvek, který podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho 
zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 
Úplata může být dále snížena účastníkovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 
v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho 
část je vyplácena. Zákonný zástupce musí doložit, že je mu některý z uvedených příspěvků vyplácen. 
Ředitel školy podle vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle ustanovení 
školského zákona č. 561/2004 Sb. v  platném znění rozhodne ve správním řízení o snížení nebo 
prominutí poplatku. 
 

6. Přechod žáků ze školy do ŠD:  

Do školní jídelny děti doprovází učitelka, z jídelny do ŠD přicházejí děti samostatně. Jsou přezutí, věci si 
ponechávají v šatně školy, školní tašku ve ŠD. Do zájmových kroužků přecházejí samostatně ve 
stanovenou dobu. Domů odcházejí podle rozhodnutí rodičů (je uvedeno na přihlášce). Každé účastník ŠD 
by měl mít vhodné obutí a oblečení na pobyt venku.  
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7. Orientační režim dne: 

6,30 – 7,30 hodin         příchod do ranní školní družiny, činnost odpočinková 
11.30 - 12.30 hodin      činnosti odpočinkové (mění se dle ročních období, aby splňovaly     
                                     psychohygienické potřeby dětí – v místnosti, na zahradě školy) 

                           odchod účastníků na autobus 
12.30 - 14.00 hodin        činnosti účastníků dle plánu – sportovní, hudební, výtvarné aj. 
14.00 - 15.00 hodin         pobyt venku, odpolední svačina 
15,00 – 16,00 hodin        odpolední hry, odchod účastníků domů 

 
Během pobytu účastníků ve školní družině se snaží vychovatelky poznávat a uspokojovat potřeby, zájmy 
a přání dětí, zlepšovat vztahy mezi dětmi, pozitivně je rozvíjet, potlačovat agresivitu a hrubost dětí, 
podporovat v dětech lásku k přírodě, poskytnout dětem dostatek pohybu.  Účastníci ŠD mají  
možnost využívat počítače, hrát různé počítačové hry (počítačové hry jsou časově omezeny). 
Vychovatelky pečlivě zvažují četnost těchto činností s ohledem na výchovné cíle ŠD. 

 
8. Pitný režim:  
Zajišťuje školní jídelna, kromě toho si děti nosí do školní družiny i vlastní nápoje. 
 
 
9. Platnost: od 1.září 2019 
 

 
V  Chrašticích  30. srpna 2019 

 
 

 
 
 

Mgr. Karel Derfl, ředitel školy 
 

 

,  

Marie Vávrová, vychovatelka ŠD 

Nikola Kolaříková, vychovatelka ŠD   

Tereza Pacovská, vychovatelka ŠD                             

 

 

 

 

 

 


