
Základní škola a Mateřská škola Prace, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace, Školní 109, 664 58 Prace 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY  
Účinnost: od 1. 9. 2021 

 

 

Počet oddělení ŠD :  2  oddělení 

 

 

Vedoucí vychovatelka ŠD: Bc. Diana NAVRÁTILOVÁ 

Vychovatelky:            Mgr. Zuzana Antolová, Dagmar Gajdoštínová 

 

Školní družina je určena žákům 1. stupně. Hlavním posláním ŠD je umožnění odpočinku  

a rekreace dětí po vyučování a skládání zájmových činností. Zájmové vzdělávání ŠD vytváří 

předpoklady účelnému využití volného času dětí a vhodně organizuje jejich odpočinek a relaxaci.  

 

Provoz školní družiny  

Provozní doba školní družiny probíhá jako ranní a odpolední družina. 

Ranní družina dle zájmu rodičů na základě písemné přihlášky od 6.45 hod. – 7.40 hod. 

Odpolední družina začíná v 11.40 a končí v 16.00 hod. 

 

V době letních prázdnin, vedlejších prázdnin a mimořádných volných dnů vyhlášených 

ředitelem školy je provoz školní družiny přerušen. Školní družina může být po dohodě se 

zřizovatelem otevřena při naplnění alespoň 10 žáky. 

 

Režim školní družiny 

11.40                       převzetí žáků od pedagogů  

11.40  – 12.00         oběd  

12.00  – 13.15         individuální aktivity dětí (odpočinek, klidové hry, poslechová činnost) 

12.35                       příchod žáků (3.,4.,5. roč.) 

12.35 – 13.00          oběd  

13.00 – 13.15          odpočinková činnost – klidové hry, poslechová činnost, čtenářská chvilka 

13.15 – 14.00          zájmové činnosti – rozvoj pohybových, motorických a estetických   

                                dovedností dětí při výtvarných, pracovních a kreativních činnostech 

14.00 – 15.00          rekreační činnosti – tělovýchovná činnost, pobyt venku 

15.00 – 16.00          klidové aktivity  

 

 

Provozní podmínky  

Při činnosti ŠD, kdy žáci využívají prostor farního hřiště, či zahradu MŠ, se řídí jejich provozním 

řádem. Při vycházkách žáků ŠD nebo činnosti na obecním dětském hřišti vychovatelka zajišťuje 

bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

 

Úplata za pobyt ve školní družině je určena Směrnicí o poskytování úplaty za vzdělávání ve 

školní družině, platnou od 1. 9. 2019 dle zákona 561/ r. 2004 § 123 v platném znění. 

 

Práva žáků: vymezeny v řádu ŠD 

Povinnosti žáků: vymezeny v řádu ŠD 

 

Činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro ŠD, který vychází z ŠVP ZV 

O činnosti ŠD jsou rodiče průběžně informováni na webových stránkách a v informativních 

deníčcích žáků. 



 

Časový a tématický plán 

Časový a tématický plán školní družiny se řídí celoročním projektem, jehož jednotlivé body a 

odkazy na něj jsou vhodně zařazovány do jednotlivých měsíců. 

 

Časový rozvrh školní družiny: 

Po  11.40 – 16.00 hodin 

Út  11.40 – 16.00 hodin 

St  11.40 – 16.00 hodin 

Čt 11.40 – 16.00 hodin 

Pá  11.40 – 16.00 hodin 

 

 

Zpracovala: Mgr. Andrea Hrabáková, ředitelka školy 

Pedagogická rada schválila: 23. 6. 2021 

Směrnice nabývá platnosti: 1. 9. 2021 

 

 

 

 

           

V Praci 7. 7. 2021                                                               Mgr. Andrea HRABÁKOVÁ 

                                                                                                         ředitelka školy       

 

 


