
Základní škola Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 

Organizační řád školy – součást 4 „Vnitřní řád školní družiny“, ze dne 30.8.20017, Dodatek č.1 

Dodatek č. 1 ke směrnici 

Vnitřní řád školní družiny 

 část 4. Organizačního řádu školy 
 

 
Úvodní ustanovení 

 Dodatek č. 1 ke směrnici „Vnitřní řád školní družiny“ ze dne 30.8.2017, platné od 

1.9.2017, vkládá  do bodu směrnice 2.7.1.„Provozní doba ŠD“ 2. odstavec s tímto textem:   

 

Provozní doba ŠD pro žáky s doporučením podpůrného opatření asistent pedagoga, 

v rozsahu zohledňujícím zájmové vzdělávání v ŠD, je z důvodu zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví stanovena odlišně, a to na dobu, kdy je činnost družiny realizována 

minimálně 2 pedagogy, tj: 

Ranní družina: od 7.00 do 7.40 hod., příjem dětí končí v 7.20 hod. 

Odpolední provoz: od 11.40 hod. do 16.00 hod 
 

 

Nové ustanovení bodu 2.7.1. Provozní doba ŠD zní: 

 

2.7.1. Provozní doba ŠD  

Ranní družina: od 6.30 do 7.40 hod. Příjem dětí do ranní družiny končí v 7.20 hod. 

Odpolední provoz: od 11.40 do 17.00 hod. 

 

Provozní doba ŠD pro žáky s doporučením podpůrného opatření asistent pedagoga, v rozsahu 

zohledňujícím zájmové vzdělávání v ŠD, je z důvodu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

stanovena odlišně, a to na dobu, kdy je činnost družiny realizována minimálně 2 pedagogy, tj: 

Ranní družina: od 7.00 do 7.40 hod., příjem dětí končí v 7.20 hod. 

Odpolední provoz: od 11.40 hod. do 16.00 hod. 

 

Dle potřeby je zajišťován provoz ranní ŠD až do 8.45 hod., a to pro žáky, kterým začíná 

výuka až 2. vyučovací hodinu. 

 

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení je uveden v přehledu výchovně vzdělávací práce 

jednotlivých oddělení pro daný školní rok. 

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby:  

- výjimečně po obědě dle rozpisu obědů pro dané oddělení 

- od 15.00 do 17.00 průběžně 

 

 

 

 

Datum vyhotovení: 14.12.2017 

Platnost od: 1.1.2018 

Vypracovala: Věra Kozohorská     PaedDr. Věra Kozohorská 

         ředitelka školy  
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