
Dotazník pro zákonné zástupce žáků navštěvujících školní
družinu – školní rok 2021/22

1. Vyhovuje Vám ranní provoz 6.00 – 7.30 hod? 

2. Vyhovuje Vám odpolední provoz ŠD v časovém rozpětí 11.35 – 17.00 hod?

3. Žádáte, aby vychovatelka dohlédla na to, aby dítě snědlo alespoň částečně oběd? 

ano

ne

ano

ne

ano

ne



4. Jste spokojeni s nabídkou svačinek v ŠD?

5. Máte dostatek informací o organizaci výchovy a provozu ŠD?

http://zsorechov.cz/skolni-druzina/

6. Je pobyt venku v ŠD dostatečný?

ano

ne

ano

ne



7. Jste spokojeni s nabídkou zájmových kroužků?

8. Došlo oproti loňskému roku v činnosti družiny k nějakému zlepšení?

9. Jaké změny a vylepšení ŠD byste navrhoval(a)? Napište prosím Vaše připomínky a náměty k 
chodu ŠD:

Více odpoledních akcí.
V posledních dvou letech, byly akce ovlivněny situací s Covid 19. Do aktivit ŠD zasahují 
odchody a příchody dětí z kroužků. V letošním školním roce jsme měli např. akce: Drakiáda, 
soutěž Jižní Morava čte, zdobení vánočního stromečku před Kulturním centrem Ořechov, 
stromeček pro zvířátka – v přírodě, maškarní karneval, návštěva knihovny , beseda s paní 
knihovnicí a výstavy v knihovně, Louskáček -soutěž knihovna, návštěva zahradnictví U 
Ryšánů, soutěžní odpoledne v odděleních, ...

ano

ne

ano

ne

nemohu posoudit, 
chodím do ŠD prvním 
rokem



Nespojovat více tříd s rozdílem věku. Např. přípravná třída a čtvrtá třída. Dát k sobě žáky s 
max. rozdílem 2 roky např 1. a 2. třídu.
V první a druhé třídě chodí do družiny poměrně dost žáků, pokud by se měli spojit žáci např. 
první třída a přípravná třída, musela by se nějaká třída rozdělit maximální počet žáků v 
oddělení je 30. Žáků se 4 tříd chodí málo, proto doplňují oddělení, kde jsou žáci z nižších 
ročníků. Psychologové doporučují kopírovat model rodiny, kde je více sourozenců, aby se tak
podpořily přirozené mezilidské vztahy.

Provoz o některých prázdninách
Viz. Směrnice Vnitřní řád školní družiny, § 7 Režim školní družiny 
O řádných prázdninách – hlavní: není provoz, vedlejší: minimum je 20 dětí. Před každými 
prázdninami zjišťujeme zájem u rodičů formou dotazníků.


