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REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

 

6.00 -8.00 hod                                           Ranní zaměstnání – rekreačně odpočinková činnost  

před vyučováním. 7.40 h posílání účastníků do tříd, 

7.40 h – 8.00 h organizační záležitosti v rámci 

činnosti ŠD, dohled v suterénu školy. 

 

11.45 –13.30 hod                              11.45 – příchod z vyučování, hygiena, oběd 

  12.30 – odchod 1. skupiny do ŠD 

  převlékání, rekreačně odpočinková činnost                         

  dle zájmu a výběru účastníků. 

 

12.40 hod                                          Příchod účastníků do „Bytečku“, kontrola odchodů   

    dle lístečků. 

 

12.50 –13.15 hod                             Oběd v jídelně, dohled. 

 

13.15 hod                                         Účastníci po obědě odcházejí do „Bytečku“, nebo  

   čekají v jídelně na posledního obědvajícího. 

 

13.30 hod                                         Všichni odcházejí společně do šaten a pak do ŠD, 

   opět kontrola odchodů. 

 

13.30 –14.45 hod                            1. Příprava na vycházku 

   příchod do ŠD, odložení aktovek, převlékání  

   na ven, vycházka nebo pobyt venku dle plánu. 

   2. Nepříznivé počasí 

   odložení aktovek, zahájení zájmové činnosti 

   ve třídě dle plánu. 

 

14.45 -15.00 hod                            1. Návrat z vycházky, převlékání, hygiena, 

   pitný režim, svačina, kontrola odchodů dětí domů. 

   2. Úklid ve třídě po zájmové činnosti, hygiena, 

   pitný režim, svačina, kontrola odchodů účastníků  

   domů. 

 

15.00 –16.30 hod                             Postupné odchody účastníků domů, práce  

  zájmových kroužků, individuální činnost dle  

  zájmu účastníků, hraní ve třídě, kreslení,  

  rozhovory.  
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Každé pondělí je odpolední režim posunutý o 30 minut. Důvodem jsou ve škole pravidelně 

zařazované třídnické hodiny do vyučování. 

 

12.15 hod                                         Příchod z vyučování, hygiena, oběd. 

 

12.45 –13.00 hod           Odchod 1. skupiny do ŠD, rekreačně -odpočinková 

   činnost dle zájmu účastníků. 

 

13.10 hod                                         Příchod 2. skupiny z vyučování do „Bytečku“. 

 

13.20 –13.45 hod                             Oběd, hry, úklid třídy. 

 

13.00 –14.00 hod                             Odchod 2. skupiny do ŠD. 

 

14.00 –14.45 hod                Pobyt venku, výchovná činnost dle plánu. 

 

 

 

OMLOUVÁNÍ 

 
Pokud účastník bude z ŠD odcházet jinak, než má uvedeno v zápisním lístku (týká se v případě, 

že účastník bude odcházet sám), je zákonný zástupce povinen napsat žádost o uvolnění. 

Propouštění účastníků z ŠD na základě telefonického hovoru telefonu není dovoleno. 

 

VYZVEDNUTÍ DÍTĚTE 

 
Zákonní zástupci mají povinnost dodržovat čas, kdy je možné si své děti vyzvedávat, a to v zájmu 

nenarušování výchovně vzdělávací činnosti.  

Vyzvedávání účastníků v jiný čas, než v ten, který je řádem daný, je možné pouze po domluvě 

s vychovatelkou.  

 

Vyzvedávání a propouštění účastníků: 

 

-po obědě               12.30 hod                u domovské školy, Ruská 

          13.30 hod               u domovské školy, Ruská (starší účastníci) 

 

-po vycházce                         14.45–16.30 hod               v ŠD ZŠSaPŠ, Šafaříkova 

 

Z důvodu bezpečnosti a dodržování hygieny zákonní zástupci čekají na své děti před vstupními 

dveřmi do oddělení. 
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