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Režim ŠD ve školním roce 2021/2022 
I. Údaje o zařízení 

 

Adresa:   J. Štulíka 13, 252 45 Zvole 

   J. Štulíka 39, 252 45 Zvole 

   Tel: 736 718 807 

IČO:   71007903 

Ředitelka:  Mgr. Lucie Strejcová 

Zástupkyně ředitelky:  Mgr. Marcela Sasková 

 

Typ zařízení: Školní družina se třemi odděleními 

 

Kapacita: 90 účastníků 

 

 

II. Režim dne 

 

Děti dojíždějí autobusem z několika vesnic (Březová – Oleško, Okrouhlo, Dolní Břežany). Dopravní obslužnost 

je zajištěna dostatečně. Žáci vystupují a nastupují do autobusu buď na zastávce U školy, nebo na zastávce Zvole. 

Bohužel musejí přejít frekventovanou vozovku, na jejíž nebezpečí jsou neustále upozorňováni. Ve velké většině 

jsou ale přiváženi rodiči auty. 

První příjezd žáků: 6.30 hod. - přicházejí do družiny. 

Poslední odjezd žáků: 17.00 hod.  

 

 

 

Družina 

 

Družina o kapacitě 90 žáků je využívána třemi ročníky. Žáky 4. tř. přijímáme ve výjimečných případech 

vzhledem k naplněnosti oddělení mladšími dětmi. Na začátku školního roku je účast v ŠD projednávána s rodiči 

individuálně. Dvě oddělení družiny jsou umístěna v tzv. polyfunkčním domě na adrese J. Štulíka 13., jedno 

oddělení zůstává ve škole, v 4. C. 

Ranní družina je otevřena od 6.30 hod. pro všechny žáky, ať jsou do odpolední družiny přihlášeni, či nikoli. 

Končí v 7.45, kdy je vychovatelka odvádí do školy. 

Odpolední družina: paní vychovatelky přicházejí v 11.30. a čekají na děti, které končí v 11.40. Jedna vykonává 

dozor nad žáky, kteří odcházejí po obědě, a to v šatně. (viz Rozvrh pracovní doby a dozorů), druhá před jídelnou. 

Žáci odcházejí po skončení vyučování i s aktovkami k jídelně. Jakmile se naobědvají, odcházejí do šatny, kde se 

shromažďují a připravují na odchod do družiny, případně domů. To samé platí pro žáky, kteří měli vyučování 5 

hodin. Žáci, kteří odcházejí výjimečně hned po obědě, musejí mít písemnou omluvenku s podpisem zákonného 

zástupce a datem, na které omluvenka platí. Pokud se tak děje pravidelně, je to uvedeno v zápisním lístku. 

Družina odchází ven ve 13.15 po odchodu a odjezdu prvních dětí. Přichází v 15.00 hod. Mezi touto dobou nelze 

děti z družiny vyzvednout. Odchody dětí na kroužky se řídí rozpisem, viz níže. 

Družina plní během roku naplánované akce. V jejím rámci se také odehrávají některé kroužky: výtvarný 

kroužek, flétna, keramika. 

Družina končí v 17.00. Od 17.00 se jedná o placené hlídání dětí za poplatek 200 Kč za každou započatou hodinu. 

Žák je do družiny zapsán v okamžiku odevzdání řádně vyplněné přihlášky. Úplata za ŠD I. pol. je splatná 30. 9. 

a za II. pol. 28. 2.  

 

 

III. Zájmové kroužky 

 

V roce 2021/2022 fungují 3 zájmové kroužky pod vedením učitelů a 9 kroužků pod vedením externích lektorů. 

 

Pondělí: 

 Keramika (3. – 5. tř.) 
15.00 – 16.00, lektorka Lenka Netopilová, v 4. C 

Starší děti přicházejí do kroužku samy, družinové zůstávají v kroužku. Děti, které nechodí na kroužek, 

odcházejí do ŠD s vychovatelkami nebo s asistentkou. Po skončení je předává vyučující rodičům nebo 

odcházejí samy. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.)  
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 Braek Dance (1. – 5. tř.) 
16.30 -17.30, lektor M. Fišar, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor. Starší děti přicházejí samy. Po skončení je předává lektor rodičům nebo 

odcházejí samy.   

 

 

Úterý: 

 Výtvarný kroužek (1. – popř. 2. tř.)  

13.15 – 14.45, lektorka Lenka Netopilová, v 4. C 

Ze ŠD přivádí děti lektorka, žáci, kteří nechodí na kroužek, odcházejí do ŠD s asistentkou. Po skončení 

kroužku odvádí děti do ŠD asistentka, resp. odcházejí samy, nebo v doprovodu rodičů. (Podle záznamu 

v zápisním lístku.).   

 

 Výtvarný kroužek ((2.) 3. – 5. tř.) 

15.00 – 16.30, vyučující Lenka Netopilová, v 3. C 

Děti do kroužku přicházejí samy, nebo je přivádí asistentka. Po skončení kroužku děti odcházejí samy, nebo 

v doprovodu rodičů. (Podle záznamu v zápisním lístku.). 

 

 Sportovní gymnastika + trampolína (4. – 5. tř.) 

14.00 -15.00, lektor Jitka Holíčková, v tělocvičně  

Děti na kroužek přicházejí a odcházejí samy. 

 

 Sportovní gymnastika + trampolína (1. – 3. tř.) 

15.00 – 16.00, lektorka Jitka Holíčková, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí asistentka, resp. přicházejí z končících kroužků, po skončení je odvádí lektorka do 

ŠD, odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů dle dohody s lektorkou.  

 

 Práce se dřevem a pobyt v lese (1. – 5. tř.) 

15.00 -17.00, vyučující Eric Codl, venku 

Děti z družiny přivádí asistentka, resp. přicházejí samy. Po skončení kroužku děti odcházejí samy, nebo v 

doprovodu rodičů dle dohody s lektorem. 

 

 Parkour (1. - 5. tř.) 

16.00 – 17.00 

17.00 – 18.00, lektor M. Fišar, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, resp. přicházejí samy, po skončení odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů 

dle dohody s lektorem. 

 

 

Středa: 

 Zobcová flétna (1. tř.) 
11.45 – 12.30, lektorka Lenka Netopilová, v 1. A 

Děti přicházejí rovnou z oběda, po skončení je odvádí do družiny asistentka. Děti, které do družiny nechodí, 

předává rodičům. 

 

 Keramika (1. tř.) 

15.00 – 16.00, lektorka Lenka Netopilová, v 4. C 

Děti z družiny přivádí asistentka. Po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy. (Podle 

záznamu na zápisním lístku družiny.) Děti z 3. oddělení, odcházejí s asistentkou do ŠD. 

 

 Moderní gymnastika se základy baletu (1. – 5. tř.) 

15.00 – 18.00, lektorka ing. Jana Veselá, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí asistentka, resp. přicházejí z keramiky, po skončení odcházejí samy nebo 

v doprovodu rodičů dle dohody s lektorkou. Děti, které jsou ve ŠD i po skončení kroužku (v 16.00 hod.) 

odvádí vychovatelka. 

 

 Orientační běh (2. – 5. tř.) 

18.00 – 19.00, lektor ing. Tomáš Hájek, v tělocvičně 

Děti na kroužek i z kroužku chodí samy. 

Čtvrtek: 
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 Sportovní gymnastika + trampolína (1. – 5. tř.) 

14.00 – 15.00, lektorka Jitka Holíčková, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí asistentka, nebo přicházejí samy z domova. Po skončení buď odcházejí v doprovodu 

rodičů, samy, nebo je odvádí asistentka, která zároveň odvádí děti ze sboru. (Podle záznamu na zápisním 

lístku družiny.) 

 

 Sborový zpěv (1. –  5. tř.) – nepovinný předmět 
14.00 – 15.00, vyučující Mgr. Lucie Strejcová, ve 4. A  

Děti z družiny přivádí asistentka. Po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, samy nebo je odvádí 

asistentka, která zároveň přivádí děti na následující kroužky. (Podle záznamu na zápisním lístku družiny.) 

 

 Keramika (2. –  3. tř.) 

15.00 – 16.00, vyučující Lenka Netopilová, v 4. C 

Děti z družiny přivádí asistentka a zároveň odvádí do ŠD žáky z končících kroužků a žáky ze 3. odd., kteří 

na keramiku nejdou. Po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy. (Podle záznamu na 

zápisním lístku družiny.) 

 

 Náboženství (1. – 5. tř.) 

16.00 – 17.00, lektoři manželé Hudouskovi, ve 3. A 

Děti z družiny přivádí lektor. Po skončení děti buď odcházejí v doprovodu rodičů, nebo samy. 

 

 Teakwondo a sebeobrana (1. – 3. tř.) 

16.30 – 17.30, lektor MUDr. D. Veselý, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů dle dohody s lektorem. 

 

 

Pátek: 

 

 Florbal (1. – 5. tř.) 

15.00 – 17.00 lektor pan Hvízdal, v tělocvičně 

Děti z družiny přivádí lektor, po skončení 1. lekce odcházejí samy nebo v doprovodu rodičů, nebo je odvádí 

paní Netopilová do ŠD dle dohody s lektorem. 

 

  


