
              

 

REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní rok 2022/23 

6:30 – 8:00 hod. ranní ŠD 

(spontánní aktivity, klidové hry, poslechová činnost, práce s knihou, kreslení, vyprávění, volné 

rozhovory, individuální a skupinové hry, hry pro rozvoj řeči, slovní zásoby, zrakové a sluchové 

paměti, jemná motorika) 

Účastník musí být v oddělení ranní ŠD (ŠD 6) nejpozději do 7:30 hod. 

7:50 hod. – odchod žáků s vychovateli do tříd na vyučování  

11:40 – 13:15 hod. osobní hygiena, oběd, odpočinkové/spontánní 

činnosti 

Odpočinkové/spontánní činnosti – klidové činnosti (rozhovory, kreslení, stolní hry, čtení z knihy, 

vyprávění, sociální a komunikativní hry, hry skupinové na posilování vztahů mezi žáky, jejich 

poznávání, relaxační cvičení). 

Oběd a odpočinkové činnosti probíhají na každém oddělení individuálně dle konce vyučování. 

Časová dotace na oběd každého oddělení je 30 minut. 

13:00/13:15 – 13:45/14:00 hod. zájmové a rekreační činnosti 

Cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a 

schopností účastníků dle ŠVP ŠD a Tematického plánu ŠD. Okruhy: Člověk a jeho svět, Člověk a svět 

práce, Umění a kultura, Matematika a její aplikace, Jazyk a jazyková komunikace v oblastech: 

(společenskovědní, pracovně-technické, přírodovědné, esteticko-výchovné, tělovýchovné).  

13:30/14:00 – 15:00 hod. rekreační činnosti / pobyt venku 

Charakter sportovní, turistický, přírodovědný, společenskovědní, kreativní. 

 Pobyt venku se uskutečňuje každý den vzhledem k charakteru počasí (vycházky, hřiště).     

Účastníci se během pobytu venku nevyzvedávají ze ŠD!!! 

Dle počasí je možné pobyt venku spojený se zájmovou činností realizovat až do 17:00 v atriu školy. 

Rekreační činnosti se mohou propojit se zájmovou činností. 

15:00 – 16:00 hod. osobní hygiena, svačina žáků, zájmové aktivity 

 

 

 



 

Rozdělení účastníků od 15:00 do 16:00 hod.: 

 ŠD 1 a ŠD 8 a III. C v ŠD 1 

 ŠD 2 v ŠD 2 

 ŠD 3 v ŠD 5 

 ŠD 4 v ŠD 4 

 ŠD 5 v ŠD 5 

ŠD 6 v ŠD 6, ŠD 7 v ŠD 7 

Probíhají spontánní činnosti, konstruktivní činnosti, individuální práce s účastníky, hry dle výběru 

účastníků. 

 Příprava na vyučování – kvízy, rébusy, křížovky, slovní hry, didaktické hry, logicko -  matematické 

hry 

 Možnost psaní domácích úkolů pro žáky II. - III. tříd dle písemného souhlasu zákonného zástupce 

účastníka od 15:00 hodin. 

16:00 – 17:00 hod. individuální práce s účastníky, spontánní aktivity 

Rozdělení účastníků od 16:00 do 16:30 hod.: 

v ŠD 1 (ŠD 1, 8, III. C) 

v ŠD 4 (ŠD 2, 3, 4, 5) 

v ŠD 6 (ŠD  6, 7) 

Od 16:30 do 17:00 hod. jsou všichni účastníci v ŠD 6! 

Klidové hry, individuální práce s účastníky, konstruktivní činnosti, vyprávění, úklid oddělení. 

Vyzvedávání a propouštění účastníků ze ŠD: 

a) Při odchodu žáků z oddělení do šaten se vychovatelé řídí oznámením vyzvedávajícího 

školním telefonem ze vchodu školy. Vychovatelé se utvrdí tím, že budou vyžadovat po 

vyzvedávajícím celé jméno a příjmení žáka, třídu a zeptají se na vztah k dítěti (matka, otec, 

děda…..apod.).  

b) Vychovatelé osobně sdělí žákovi, kdo pro něj přišel na základě sdělení po telefonu a 

propouští žáka do šatny, kde ho odepisuje služba na recepci (do 15:00 hod. paní recepční, 

od 15:00 do 17:00 hod. služba vychovatelů).  

c) Žák je povinen při odchodu ze školy službě na recepci nahlásit své jméno, příjmení, číslo 

oddělení, popř. třídu a s kým odchází. Žák sdělí službě na recepci, že skutečně vyzvedávající 

osobu vidí, ukáže na ni.  Služba zapíše přesný čas a osobu, která žáka vyzvedává. 

 



 

 

Vyzvedávání účastníků po skončení vyučování – do 13:30 hod. 

Od 15:00 do 17:00 hod. 

Účastníci se nepouštějí ze ŠD přes telefon, ani SMS! 

Poznámka: 

Od 13:30/13:45 dle počasí se do 15:00 hod. se účastníci 

nevyzvedávají!!!  

Všechna oddělení jsou na pobytu venku mimo areál školy!!! 

 

Platnost od 1. 9. 2022                      Vedoucí vychovatel ŠD: Mgr. Jan Mareček                                 


