
Dodatek č. 1 k ŠVP školní družiny „Domeček plný her a pohody“ 

Tímto dodatkem se mění text v následujících odstavcích: 

1. Text v odstavci Organizace ŠD nahrazen textem: 

Školní družina je pro žáky 1. Stupně ZŠ. Žáci pravidelné docházky se zařazují do jednotlivých 

oddělení.  

ŠD je v provozu ráno od 6:00 do 7:30 hod. (v případě půlených hodin do 8:45 hod.). Po skončení 

výuky od 11:25 do 16:30 hod.  

Děti, které navštěvují ŠD, vchází do školy bočním vchodem a používají příslušné družinové šatny.  

2. Text v odstavci Podmínky pro přijímání žáků nahrazen textem: 

Žáka do ŠD přihlašují zákonní zástupci předáním řádně vyplněného zápisního lístku s uvedením 

rozsahu docházky, způsobu odchodu žáka z družiny a zdravotního stavu žáka. 

Žák je po odevzdání zápisního lístku (přihlášky) přijat do ŠD a vztahují se na něho veškerá práva a 

povinnosti účastníka zájmového vzdělávání. 

Odhlašování žáka z docházky do činnosti ŠD oznámí rodiče nebo zákonní zástupci písemnou 

formou vedoucí vychovatelce ŠD. Žák může ukončit docházku během celého školního roku.  

Pokud rodiče během školního roku potřebují změnu docházky, změnu zdravotního stavu 

v zápisním lístku, mohou ho kdykoliv doplnit nebo změnit.  

3. Text v odstavci Materiální podmínky nahrazen textem: 

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD za jedno pololetí školního roku činí 

500,- Kč na jednoho žáka. První platbu nutno uhradí do konce září, další platbu do konce února 

na účet ZŠ v MONETA Money Bank 161857929/0600 nebo hotově v kanceláří ekonomky školy. 

Vybrané finanční prostředky jsou použity na nákup výtvarných potřeb, her, stavebnic, 

sportovního náčiní a drobného spotřebního materiálu. 

4. Text v odstavci Popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví nahrazen textem: 

Žák nesmí být diskriminován podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, sociálního 

původu, majetku.  

Žáka je třeba chránit před tělesným a duševním násilím, urážením, ale i zanedbáním rodinné 

péče o něho. 

Ve vztahu k dětem je třeba postupovat podle Listiny o právech dítěte. 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení BOZ jako ve škole.  

Žáci, kteří jsou přihlášeni do ŠD, jsou poučeni o bezpečnosti a seznámeni s vnitřním řádem ŠD. 

Záznam o poučení žáků je uveden v Přehledu výchovně vzdělávací práce. 

5. Text v odstavci Pravidla chování žáků při činnostech ŠD nahrazen textem 

Žák se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.  

Bez vědomí vychovatelky žák neopustí oddělení ŠD.  

Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.  

Na oběd jsou žáci odvádění v doprovodu vychovatelky ŠD. 

Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu, či záměnu hlásí žák, nebo 

zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce. 

K hrám, hračkám a knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. 

6. Text v odstavci Bezpečnost žáků nahrazen textem 



 Dodržujeme hygienické zásady (místnosti, nábytek, vybavení odpovídá hygienickým 
požadavkům). 

 Zajišťujeme dostupnost prostředků první pomoci. 

 Preventivně kontrolujeme prostory (hřiště, dětský koutek – vandalismus ze strany veřejnosti). 

 Preventivně upozorňujeme na nebezpečí při práci a sportu. 

 Vytváříme klidné a přátelské prostředí. 

 Zajišťujeme bezpečnost a ochranu zdraví žáků metodicky správným výběrem činností 
v jednotlivých zaměstnáních. 

 Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.  

Při úrazu žáka vychovatelka poskytne první pomoc, informuje rodiče a v případě nutnosti zajistí 
lékařskou pomoc. O úraze provede vychovatelka záznam do knihy úrazů, která je uložena u sekretářky 
školy a záznam stvrdí svým podpisem. 
Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech ŠD. 

Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci, či jimi 

pověřené osoby do jednotlivých oddělení ŠD. 

Žák nesmí nosit do ŠD věci, které by mohly ohrozit jejich zdraví, způsobit úraz, popřípadě ohrozit 

zařízení ŠD. 
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