
  

Informace o školní družině ZŠ Sedmikráska 
 
Ranní družina začíná v 6:45 a končí v 7:30, kdy děti odcházejí do svých tříd. Odpolední 
družina začíná po vyučování a obědě dle rozvrhu tříd, končí v 15:45. 
Za družinu se platí převodem na účet nebo v kanceláři školy podle aktuálního rozpisu 
cen za školní družinu a kroužky. 
  
Odchody ze školní družiny (dále ŠD): 
  
Dle vyplněného zápisního lístku /přihlášky/ odchází žák z družiny pouze v doprovodu 
zákonných zástupců, osoby pověřené zákonným zástupcem písemnou formou nebo 
samo v určený čas. Ve škole jsou dvě oddělení ŠD, kam dochází 50 dětí, mnohé  
v průběhu odpoledne navštěvují školní kroužky.   
Z organizačních důvodů je nutné, aby děti domů odcházely v půlhodinových 
intervalech.  
V žákovské knížce je list Změna odchodů ze školní družiny – zde rodiče zapisují aktuální 
změny – nutné je datum, čas, způsob odchodu, podpis zákonného zástupce.  
Pouze v nouzové situaci lze využít telefonické zavolání potvrzené SMS zprávou 
(zdravotní problém rodiče, dopravní výluka). Telefonní čísla naleznete v žákovské 
knížce. Ústní sdělení žáka o změně odchodu nelze akceptovat (viz. Vnitřní řád ŠD).  
  
Další pravidla: 
 
Žáci si před odchodem vždy uklidí své pracovní místo, herní prostor.  
Žáci nepoužívají při výchovně vzdělávacích činnostech družiny mobilní telefon  
a elektroniku.  
Při pobytu venku nepoužívají vlastní dopravní prostředky (např. kolo, koloběžka).  
Do družiny žáci nesmějí nosit ostré předměty a nebezpečné hračky (např. nože nebo 
kuličkové pistole).  
Žádáme rodiče, aby oblečení a obuv dětí byla přizpůsobena aktivitám školní družiny, 
zvláště při pobytu venku za každého počasí.  
Při pobytu ve školní družině se žáci řídí vnitřním řádem a družinovými pravidly.  
Po celou dobu pobytu dbají žáci pokynů vychovatelů.  
 
Časový rozvrh: 
  
11:45–13:00 
          
• Oběd, příchod žáků do družiny po 4. a 5. vyučovací hodině.  
• Předčítání, povídání, společné aktivity, podpora vztahů mezi žáky.  
• Relaxace, volné aktivity, odpočinkové činnosti. 
• Motivace k výchovně vzdělávacím aktivitám.  
• Odchody přihlášených žáků do zájmových útvarů/kroužků. 

  
 



 

13:00–14:00 (14:30) 
  
• Pobyt venku (zahrada, hřiště, les). V tuto dobu se snažíme využít každého příznivého 

počasí.  
• Pobyt uvnitř (výchovně vzdělávací činnosti: výtvarné a pracovní činnosti, kolektivní 

hry, stolní a logické hry, projekty apod.).   
 
14:00 (14:30)–15:30 
  
• Příchod, převlékání, hygiena, svačina.  
• Pokračování v započatých činnostech, další zájmové a rekreační aktivity.  
• Volná hra (stavebnice, stolní a logické hry, encyklopedie, hry v kolektivu, kreslení, 

malování apod.).  
• Rozvíjení školních dovedností a klíčových kompetencí hravou formou.  
 
15:30–15:45 
   
• Úklid, odchod ze ŠD. 
  
Školní družina se řídí Školním vzdělávacím programem školní družiny ZŠ Sedmikráska, 
o.p.s. a celoročním plánem práce. Více informací naleznete ve Vnitřním řádu školní 
družiny – na webových stránkách školy nebo na nástěnce ŠD. 
 
Děkujeme za spolupráci a přejeme Vašemu dítěti hodně hezkých chvil s kamarády  
ve školní družině.  
 
vedoucí vychovatelka Ludmila Doležalová – I. oddělení, 
vychovatelka Bc. Marika Halatová – II. oddělení. 
 
 
V Rožnově pod Radhoštěm dne 26. 8. 2022 
 

 
 

Mgr. Pavel Sumec 
ředitel školy 


