
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO, Vodárenská 2116  
tel. 312 681 167 

 
P r a v i d l a  v n i t ř n í h o  ř á d u  š k o l n í  d r u ž i n y  

školní rok 2017 – 2018 
 

           č. j.:  615/2017/ZŠ 
 

I. Údaje o zařízení: 
Školní družina při Základní škole a Mateřské škole Kladno, Vodárenská 2116 
tel.:  312 687 805 (budova ŠJ) 
mobil. tel.: 724 391 895 (pavilon u školního hřiště) 
e-mail: 8.zskladno@seznam.cz nebo reditel8zs@seznam.cz  
webové stránky: http://www.8zsamskladno.cz 

 
 
Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy; poskytuje komplexní péči a dává prostor 
rozvoji zájmů žáků. Ve své podstatě je nejen součástí vzdělávací instituce, ale také společenskou službou 
zejména pro zaměstnané rodiče, kteří nemají možnost zajistit péči o dítě před a po vyučování vlastními 
silami. Ačkoli bere v úvahu požadavky či přání rodičů, jde o službu nenárokovou a škola musí uplatňovat při 
jejím poskytování stanovená výběrová hlediska. Na tuto službu přispívají zákonní zástupci částkou 150,- Kč 
za měsíc na žáka (na neinvestiční výdaje ŠD). 
 
 
Počet oddělení: 6  
Ved. vychovatelka: Lenka Janoušková  
Kapacita:  190 žáků (žáci 1. - 3. ročníku, výjimečně 4. ročníku) 
Využívané prostory:   budova školy (učebna I. A); 
                                    budova ŠJ (1. poschodí) - 3 učebny, kabinet, sociální zařízení, tělocvična; 
   pavilon u školního hřiště - 1 učebna, 1 herna, 2 šatny, odkládací prostory 
                                    pro pomůcky a sportovní potřeby, sociál. zařízení; 

tělocvična školy, areál (travnaté a asfaltové hřiště, 2 dětská hřiště). 
 

II. Režim dne: 
Provoz: 

a) ranní provoz (před zahájením vyučování) - 6,00 až 7,45 hodin; v případě skupinového 
                                                                          vyučování do 8,45 hodin 
b) odpolední provoz (po skončení vyučování) - do 17,00 hodin (PO, ST do 17,15 hodin)  

 
Stravování: 

jídelna 7. ZŠ - doba vydávání obědů: 11,35 - 14,00 hodin 
(1. oběd: 11,35 - 12,00 hod.; 2. oběd: 12,30 - 13,00 hod.; 3. oběd: 13,30 - 14,00 hodin) 

 
Pitný režim: 

vlastní, možnost nákupu nápojů v nápojových automatech v budově školy  
 
Organizace dne: 

- výchovně vzdělávací činnosti probíhají podle stanovené týdenní skladby zaměstnání; k případným 
změnám dochází v souvislosti se změnami počasí nebo pro nepřítomnost některé p. vychovatelky; 

- veškeré změny vede v patrnosti vedoucí vychovatelka a podle nutnosti je hlásí řediteli školy nebo 



zástupkyni pro 1. stupeň; 
- porady MS se konají 5 - 6x v průběhu škol. roku; 
- doprovod žáků na plavání - PÁ 9,30 - 11,30 hodin, PÁ 9,40 - 11,40 hodin 
- dohled nad neplavajícími žáky -  PÁ  9,30 hod. - 11,30 hod. 

Nabídka zájmových kroužků v rámci ŠD: 
- Práce na počítači                           - (ÚT 15,30 - 16,30 hod.)  
- Gastronomický ZK (vaření)          - (ST 15,30 - 17,00 hod.) 
- Dovedné ruce                                - (ST 15,05  - 16,35 hod.) 
- Pohybové hry                                - (PO 15,40 - 16,40 hod.) 

  
 
III. Povinnosti vychovatelek: 

 
- vychovatelka se nachází na svém pracovišti 10 minut před začátkem své pracovní doby; do školy 

(šatny) přichází alespoň 5 minut před zvoněním na konci vyučovací hodiny a vyčká příchodu učitelky 
s žáky, které od ní převezme; od této chvíle ručí vychovatelka za bezpečnost svěřených žáků; 

- každá vychovatelka se po příchodu do školy seznámí se všemi pokyny a informacemi na nástěnce; 
- vychovatelka si povšimne zdravotního stavu žáků, v případě projevů nemoci nebo dojde-li k úrazu, 

bude neprodleně telefonicky informovat rodiče postiženého žáka; úraz vychovatelka zapíše do školní 
knihy úrazů, žákovi poskytne nezbytné základní ošetření; 

- vychovatelka před koncem provozu ve třídě, herně, tělocvičně dohlédne na pořádek a čistotu a 
opouští je v upraveném stavu; 

- vychovatelka vede žáky k dodržování pořádku a hygieny ve ŠJ; vyčká s žáky na uvolnění jídelních 
stolů a usadí žáky na místo; polévku nalévá vychovatelka, hlavní jídlo si žáci vyzvedávají sami  

      u výdejního okénka, vychovatelka využívá zvolených služeb žáků pro obslužnou činnost - rozdávání   
      talířů a jídelních příborů, úklid stolů apod.; dbá na chování žáků ve ŠJ, zamezuje chaotickému  
      příchodu a odchodu žáků ze ŠJ; 
- vychovatelka ručí za udržování svěřeného inventáře, za čistotu a pořádek třídy (herny) a šatny; 

každou ztrátu, poškození nebo zničení školního majetku vyšetřuje, potřebné opravy zapíše do sešitu 
oprav; místní seznamy inventáře musí být vyvěšeny na viditelném místě; 

- vychovatelka dbá na ukládání osobních věcí žáků na vyhrazená místa (školní aktovky, obuv, ošacení, 
oděv na převlečení apod.); případnou ztrátu okamžitě hlásí vedení školy; 

- určuje a kontroluje žákovské služby ve svém oddělení; 
- projevy nekázně a jiné přestupky žáků konzultuje s třídní učitelkou žáka, popř. s vedoucí 

vychovatelkou, následně pak s rodiči žáka; 
- podle potřeby se zúčastňuje třídních schůzek; 
- docházkový sešit pro ranní provoz ŠD se ukládá na určené místo a jedenkrát měsíčně se předkládá 
      ke kontrole vedoucí vychovatelce a následně zástupkyni ředitele pro 1. stupeň. 

 
 
III.  Žáci 

 
- žáci přicházejí do ŠD ze školy v doprovodu p. vychovatelky; 
- žáci mají možnost každý den rekreačního pobytu venku, pokud to počasí umožní; 
- žákům bude v průběhu odpoledne ponechán čas ke klidné odpolední svačině; 
- žáci odcházejí ze ŠD jen se souhlasem své vychovatelky; 
- žákům se nedoporučuje nosit do ŠD cenné věci (drahé šperky, kalkulačky, mobilní telefony, tablety, 

elektronické hry a hračky, koloběžky, kolečkové brusle, nákladné oblečení, větší finanční hotovost, 
atd.); škola nebude hradit jejich ztrátu; škola neručí za zapomenuté věci a věci žáků odložené jinde 
než na místech k tomu určených; 

- žáci v průběhu svého pobytu ve ŠD nemohou svévolně používat mobilní telefony ke hrám, poslechu 



hudby, komunikaci s kamarády, nesmí telefony používat k fotografování. Důležitý hovor s rodiči 
mohou uskutečnit pouze se souhlasem vychovatelky; 

- žáci jsou povinni hlásit vychovatelce každý úraz - vlastní úraz i úraz spolužáka, jehož byli svědkem; 
- žáci jsou povinni respektovat veškeré pokyny všech vychovatelek a dodržovat pravidla bezpečného 

chování tak, aby neohrozili na zdraví či životě sebe ani ostatní. 
 
 
 
 
 
 

……………………………….. 
vedoucí vychovatelka 

……………………………… 
ředitel školy 

 
 
Projednáno na pedagogické radě dne 4. září 2017 
pod č.j.: 615/2017/ZŠ 


