
Základní škola a Mateřská škola Stará Říše, 
příspěvková organizace 

588 67 Stará Říše 41        

e-mail: reditel@zsmsstararise.cz 

web: www.zsmsstararise.cz 

  

            
 

Provozní řád ŠD 
              

     Školní rok 2022/2023 

 

 

1. Údaje o zařízení 
  

 

Adresa: Základní škola a Mateřská škola Stará Říše, příspěvková organizace 

               Stará Říše 41, 588 67 Stará Říše 

 

Telefon: 567 377 615 

 

E-mail: reditel@zsmsstararise.cz 

 

IČO: 70983861 

 

IZO: 150014198 

 

Ředitelka: Mgr. Ilona Kazdová 

 

Typ školy: málotřídní škola s 1. – 5. ročníkem ZŠ 

 

Kapacita: 70 žáků 

 

 

 2. Popis zařízení 

 
Typ školy: školní družina 

 

Provozní doba: 11:10 – 15: 10 h 

 

Kapacita: 25 dětí 

                  1 oddělení 

 

 Vychovatelka: Drahomíra Vodičková  

  Tel: 567 377 615 

  E-mail: vychovatelka@zsmsstararise.cz 
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3. Režim ŠD 

 

Do družiny děti přichází po skončení výuky v doprovodu vyučujícího nejdříve v 11, 10 h. Po 

skončení vyučování všech tříd v 12,05 h, žáci odcházejí společně pod vedením vychovatelky 

na oběd do školní jídelny, která se nachází v budově MŠ. Po obědě se vracejí do školní 

družiny nebo odchází od školní jídelny domů. 

 

 

Režim dne 

. 

 11:10 - 12:05 h relaxační a odpočinkové činnosti, hry 

 12:05 – 12:50 h oběd ve školní jídelně (osobní hygiena, kultura stolování) 

 12:50 - 13:00 h možnost odchodu ze školní družiny 

 13:05 – 14:30 h vycházky nebo řízená činnost 

 14:35 – 15:10 h individuální činnost, (příprava na vyučování, dle zájmu rodičů), odchody dětí  

ze školní družiny 

  

Aby nebyla narušována řízená činnost a pobyt venku, odchody dětí ze ŠD možné pouze 

v době od 12:50- 13:00 nebo 14:35 – 15:10 h. 

 

 

Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po vyučování  

 

Rekreační, relaxační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s 

náročnějšími prvky pohybovými. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

 

Pohybové aktivity 

Při pohybových aktivitách je využíván prostor v tělocvičně, na školním dvoře a na školním 

hřišti. Pedagog dbá zvýšené pozornosti na bezpečnost dětí, upozorňuje na případná nebezpečí, 

klade důraz na nejrizikovější místa a okamžiky, zařazuje jen takové pohybové aktivity, které 

omezený prostor bezpečně umožňuje. 

Před zahájením cvičení zkontroluje pedagog nářadí i náčiní, herní prvky a ostatní pomůcky. 

Pobyt venku probíhá i procházkami po okolí obce – pedagog učí děti chodit tak, aby zajistil 

maximálně jejich bezpečí, dbá na dodržování kázně, učí děti základním pravidlům silničního 

provozu. 

 

Zájmové činnosti – umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních 

neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo 

individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. 

 

Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních 

povinností, není to povinná činnost školní družiny. Zábavné procvičování učiva formou 

didaktických her, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzí.. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu 

 
Způsob a intenzita větrání 

Pravidelné větrání podle aktuálního stavu ovzduší. 

Intenzivní větrání před příchodem dětí. 

Krátké intenzivní větrání v průběhu dne. 

Teplota vzduchu 

Teplotu vzduch kontroluje provozní pracovník i učitelky, každá třída je vybavena nástěnným 

teploměrem. 

Osvětlení 

Třídy i ŠD jsou dostatečně osvětleny umělým i denním světlem. Intenzivní sluneční záření je 

možno regulovat žaluziemi. 

 

 

5. Úklid prostor ŠD 

 
Za řádné provádění úklidu a dezinfekce v prostorách ŠD odpovídá provozní pracovník – 

uklízečka.  

Úklid prostor v ŠD se provádí: 

• denně setřením všech podlah a povrchů na vlhko, u koberců vyčištěním vysavačem, 

• denně vynášením odpadků, mytí odpadkových košů 

• denně za použití čisticích prostředků s dezinfekčním účinkem umytím umývadel, 

pisoárových mušlí a záchodů, 

• nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí stěn hygienického zařízení a 

dezinfikováním umýváren a záchodů, 

• nejméně jednou týdně omytím omyvatelných částí dveří, vypínače, kliky, parapety, 

• nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů, svítidel a světelných zdrojů, 

• nejméně dvakrát ročně celkovým úklidem všech prostor a zařizovacích předmětů, 

 

 

 V době zvýšených epidemiologických opatření reflektujících aktuální nařízení vlády je 

nutno používat speciální desinfekční prostředky – denně na všechny povrchy, včetně 

dveří, klik a předmětů – hraček, které děti v družině využívají. 

 

 

 

 

 

 

 

Tento provozní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 

                                                                                                                 Mgr. Ilona Kazdová 

                                                                                                                     ředitelka školy 


