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 Základní škola Mazurská, Praha 8, Svídnická 1a 
   Svídnická 1a/599 
   Praha 8 – Troja 

181 00 

 

 
Provozní řád a plán činností ŠD 
 
Školní družina pracuje ve dnech školního vyučování vždy od 6,30 – 17,00 hodin a je určena pro žáky 
od 1. do 3. třídy. Žáci 4. třídy se přijímají na doplnění kapacity ŠD. 
 
Cena za ŠD je 300,- na měsíc 
Vedoucí školní družiny: paní Hana Gáborová, mobil ŠD: 601 566 753 
 
V případě jakéhokoli problému, který potřebujete řešit s vedoucí školní družiny nebo vychovatelkami, 
si čas návštěvy, prosím, dohodněte telefonicky. 

 

Oddělení školní družiny 

Oddělení: Vychovatelka: Tel: 

1. Paní Hana Gáborová – vedoucí ŠD – ŠD bílá           601 566 753 

2. Paní Hana Chroustová – ŠD modrá                        601 566 748 

3. Paní Margita Vrabcová – ŠD červená          601 566 749         

4. Paní Soňa Ježková – ŠD zelená                            604 700 712 

5. Paní Dana Fleková – ŠD oranžová                        601 566 751 

6. Paní Olga Sládková – ŠD fialová                           601 566  750 

7. Paní Jaroslava Mauleová – ŠD žlutá                        601 566  752 

 
 
 
Provozní řád školní družiny 

 
Zahájení provozu:  06,30 hodin 
Ranní družina:   06,30 – 08,00 hodin (příchod žáků do 7,25 hodin) 
Polední družina:  11,40 – 13,30 hodin (vyzvedávání žáků po obědě) 
Odpolední družina:  13,30 – 15,00 hodin (zájmová činnost žáků v ŠD) 
Konečná družina:  15,00 – 17,00 hodin (vyzvedávání a odchody žáků ze ŠD) 
Ukončení provozu:  17,00 hodin 
 
 
Ranní družina 
Ranní družina se pro žáky otevírá v 6,30 hodin a žáky přijímá do cca 7,25 hodin. V 7,40 hodin děti 
odchází do svých tříd na vyučování. Ranní družina probíhá v přízemní části budovy školy v oddělení 
družiny fialová.  
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Odpolední družina 
Odpolední družina bezprostředně navazuje na vyučování a končí v 17,00 hodin. Žáky přivádí do ŠD 
paní učitelka. Oddělení potom odchází do školní jídelny na oběd. Zde se snažíme, aby byly děti 
samostatné, a zároveň se snažíme jim co nejvíce zjednodušit a zpříjemnit stravování. Polévku dětem 
rozléváme u stolu do připravených talířů. Teprve potom se zařazují k výdeji hlavního jídla.  
 
Děti si mohou rodiče či pověřené osoby vyzvedávat do 13,30 hodin. Poté mají děti připravený program 
se svojí paní vychovatelkou, popř. začínají kroužky. Znovu si mohou rodiče či pověřené osoby 
vyzvedávat děti od 15,00 hodin. 
 

Dlouhá družina 
Děti v 15,45 hodin ze všech oddělení společně přecházejí s paní vychovatelkou do fialové 
družiny.  

Dlouhá družina probíhá ve fialové od 16,00 do 17,00 hodin, zvoňte na fialový zvonek. 
 
Konečné služby 
 

Den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek 

 
Paní 
vychovatelky 

 
H. Chroustová 
M. Vrabcová 

 
S. Ježková 
O.Sládková 
 

 
H. Chroustová 
M. Vrabcová  

 
H. Chroustová 
S. Ježková 
 

 
D. Fleková 
M. Vrabcová  

 

Odpolední program 
Každé oddělení si volí na odpoledne vlastní program. Bezprostředně po obědě je zařazen krátký 
odpočinek s pohádkou a relaxací. Potom děti hrají hry, vyrábí nejrůznější výrobky a dárky, malují, 
zpívají a zúčastňují se dalších aktivit. 
 

Pobyt na školním hřišti a na hřišti s herními prvky 
Naše školní družina má možnost využívat školní hřiště v areálu školy. Na školní hřiště a na hřiště 
s herními prvky chodíme každý den, i v zimních měsících, pokud nám to počasí dovolí. 
 
V letošním školním roce nabízí školní družina kroužek „keramika“. Další kroužky nabízí škola 
nebo škola ve spolupráci s jinými subjekty.  
 

Program školní družiny na celý rok 
V průběhu roku budeme pořádat jednak společné celodružinové akce a jednak individuální akce 
v jednotlivých odděleních. Na akce srdečně zveme rodiče, prarodiče ... 
 
Budeme velice rády, pokud budete s naší nabídkou aktivit ve školní družině spokojeni. Vážíme si toho, 
že jste nám Vaše děti na odpoledne svěřili a doufáme, že čas, který tu děti tráví, nejsou jen těžce 
odpočítávané minuty a hodiny.  
 
Prostory ŠD jsou odrazem spokojenosti dětí. Družina je postupně vybavována podle finančních 
možností školy. 
 
Rodičům, kteří nám chtějí pomáhat – například nákupem drobných dárku, odměn, občerstvení, 
zásobováním papírem nebo jinými materiály – touto cestou mnohokrát děkujeme. Prosíme, 
neváhejte a přijďte se s námi domluvit.  Za jakoukoliv pomoc budeme vděčni. Ještě jednou 
děkujeme. 
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Plán akcí ŠD na školní rok 2021 – 2022 

 
Plán činností vychází ze školního vzdělávacího programu ŠD. Jde o živý dokument, který může být 
doplněn nebo pozměněn o další činnosti podle počasí, potřeby a přání dětí. Naším cílem je dát dětem 
příležitost k naplnění volného času a seberealizace. Hlavní náplní je učit a vést děti k poznávání 
„sama sebe“, k umění komunikace s druhými, k dobrým mezilidským vztahům, ke schopnosti vážit si 
práce druhých i práce svojí a pěstovat v dětech správné návyky ke zdravému životnímu stylu. 
 
Plán akcí bude průběžně vyhodnocován (konání či nekonání akcí) v souladu s epidemiologickou 
situací, pokyny MZ ČR, HS, MŠMT, zřizovatele atd. v souvislosti s výskytem covid – 19. 
 

Naše družina - program  
 

 Zahájení školního roku - seznámení se s novými dětmi (prvňáčky). 
 Organizace a režim ŠD - učíme se rozlišovat povinnosti a zábavu. 
 Navázání přátelských vztahů – společenské hry, pravidla společného soužití mezi dětmi. 
 Kamarádi kolem nás – žebříček hodnot, čím si kamarádi dělají radost, vzájemná pomoc. 
 Sebeobsluha, stolování – kontrola běžné hygieny, mytí rukou, zásady zdravé výživy.  
 Prevence, rozvíjení charakterových vlastností. 
 Ekologická výchova, příroda kolem nás. 
 Tradice (Vánoce, Velikonoce…). 
 Kulturní a sportovní aktivity. 

 

Plánované akce školní družiny  
 

 Barevný podzim – sportovní odpoledne 
 Vánoční koledy  - zpívá celá družina 
 Karneval – rej masek 
 Družina má TALENT 
 Výtvarná soutěž – maluje celá družina 
 Vernisáž dětských obrázků  
 Rozloučení s družinou 

 
Celodružinové akce se budou konat pouze v případě příznivé epidemiologické situace. 
 
 
 

 
Hana Gáborová, vedoucí školní družiny                                    Mgr. Iva Červeňanská, ředitelka školy 
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