
 Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice,  

okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY   část : 10  

 

 I.   oddělení: vychovatelka:   Mgr. Jana Gecová 

II.  oddělení: vedoucí vychovatelka:  Bc. Dagmar Staroštíková 

III. oddělení: vychovatelka                    Marie Gabryšová 

 

1.   Provoz ŠD je zajištěn od pondělí do pátku v době od 7.00 – 16.00 hodin dle rozvrhu. 

 PO ÚT ST ČT PÁ 

J. Gecová 11.55 – 15.30 11.55 – 16.00 11.55 – 16.00 11.55 – 16.00 11.55 – 15.30 

D. Staroštíková 11.55 – 16.00 12.50 – 15.30 11.55 – 15.30 11.55 – 16.00 11.55 – 16.00 

M. Gabryšová 12.50 – 16.00 12.50 – 16.00 12.50 – 16.00 12.50 – 15.30 12.50 – 16.00 

 

2. Do ŠD mohou chodit všichny děti ZŠ, které vyplní přihlášku i s příchody a odchody. Pobyt ve školní 

družině je zajištěn do 16.00 h. Dřívější odchody po vyučování nebo až v 15.00 po pobytu venku. 

3. Do ŠD odcházejí děti ihned po skončení vyučování - přebírá je vychovatelka za dohledu učitelky, která s 

nimi ukončila vyučování. Děti odcházejí domů dle uvedené doby na přihlášce. Pokud si rodiče přejí, aby 

dítě odešelo v jinou dobu, než je uvedeno, pošlou písemnou  omluvenku. Na telefonické oznámení nebude 

brán zřetel. 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví je zajištěna vychovatelkami Bc. D. Staroštíkovou,  Mgr. J. Gecovou a           

M. Gabryšovou, při jejich nepřítomnosti zastupující pracovnicí. Na začátku školního roku jsou děti poučeny 

o bezpečnosti a  chování.  V případě potřeby jsou děti poučeni před všemi akcemi školní družiny. 

5.   Pitný režim  - děti si nosí nápoje z domova i na vycházky. 

6.   Do ŠD mohou být dočasně umístěni na písemnou žádost rodičů i žáci, kteří do družiny  nejsou přihlášeni, 

      pokud není překročena kapacita přítomných. 

7.   Rodiče dětí navštěvujících ŠD mají možnost navštívit ŠD za účelem informací  denně v době  

      7.00 – 8.00 hod. 

   8.  Děti ŠD mají možnost navštěvovat další aktivity školy (kroužky, ZUŠ) podle zájmu a se souhlasem  rodičů. 

9. Provoz ŠD a ŠJ o vedlejších prázdninách bude otevřen při minimálním počtu  deseti  přihlášených dětí 

ZŠ a deseti dětí z MŠ. O provozu rozhodne ředitelka školy na základě písemného  vyjádření  rodičů ZŠ a 

MŠ. 

10. Dítě má právo využívat všech hraček a pomůcek ŠD, které jsou pro konkrétní činnost určené 

vychovatelkou. 

11. Děti jsou povinny šetřit školní majetek, hračky a další pomůcky. Při svévolném poškození jsou rodiče 

povinni vzniklou škodu nahradit. Dětem je zakázáno manipulovat s el. spotřebiči a vypínači bez dozoru 

vychovatelky. 

12. Při úrazu je dítěti poskytnuta první pomoc vychovatelkou nebo jinou dospělou osobou. 

      Děti se chovají tak, aby neohrozily zdraví své a ani nikoho jiného. 

13. Děti mají na pobyt ve školní družině připraveno převlečení. Papuče, převlečení na pobyt venku, 

(starší tepláky, hrací kalhoty), vše v podepsaném označeném sáčku uložit do skříňky v šatně, kšiltovku.  

Láhev s pitím na pobyt venku. 

14. Nedoporučujeme nosit do ŠD cenné věci (mobilní telefony, „chytré hodinky“, drahé šperky, kalkulačky, 

koloběžky, nákladné oblečení). Škola nebude hradit jejich ztrátu a neručí za zapomenuté a odložené věci. 

15. Z důvodu častého vyzvedávání dětí po 16.00 hodině je zavedeno toto opatření: 

Pozdní ODCHOD je evidován. Opakované pozdní odchody jsou považovány za porušení „Školního řádu“ a   

v konečném důsledku mohou být důvodem pro ukončení docházky dítěte do ŠD. 

 

Moravské Knínice 31. 8. 2022 

 

Mgr. Alexandra Ševčíková 

ředitelka školy 

 

 

 


