
Poučení žáků o bezpečnosti ve školní družině 
 
PROSTORY ŠD 

 neopouštějí bez dovolení dospělou osobu (vychovatelku) 

 hlásí příchod rodičů (popř. osoby, která si žáka vyzvedává) 

 hlásí odchod na WC, do jídelny, k umyvadlu apod. odchází pouze po souhlasu p. 
vychovatelky 

 na WC, ale i nikde v budově školy žáci nelezou po výškách, do oken a sami nikdy okna 
neotevírají 

 nesahají do el. proudu (zásuvek) a ani neobsluhují el. spotřebiče 

 v jídelně žáci dodržují zásady správného stolování, chování 

 nikdy nepobývají sami ve ŠD 

 na zahradu se převlékají (pokud budou mít věci) 

 neběhají a neskáčou po schodech 
NA ZAHRADĚ 

 nechodí sami pro míč na silnici, do potoka (oznámí p. vychovatelce)                   

 neopouští prostor, který byl určen k hrám -  vrací vypůjčené sportovní náčiní 

 nelezou po stromech a výškách 

 nahlásí nalezení injekční stříkačky, nedotýkají se jich 

 chodí pohromadě v blízkém okolí p. vychovatelky 

 nesahají na mrtvá zvířata 

 nejí lesní plody 

 nešermují klacky, nehází kameny 

 nelámou stromy, větve a netrhají rostliny (mohou být jedovaté) 
V ZIMĚ 

 nehází koule po osobách, do oken a na auta 

 při klouzání a jízdě na sněhu dodržují bezpečnost v rámci ochrany zdraví a dle pokynů 
p. vychovatelky 

V TĚLOCVIČNĚ (SÁLE)  

 ze školní družiny odcházejí v útvaru společně s vychovatelkou 

 používají vhodné přezutí  

 do tělocvičny vstupují pouze s vychovatelkou 

 řídí se pokyny vychovatelky 

 dodržují pravidla bezpečnosti, se kterými byli seznámeni  

 dodržují řád tělocvičny  

 provádějí v tělocvičně jen činnosti určené vyučujícím, při nich dodržují přesně 
stanovené postupy a způsoby cvičení 

 chovají se tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani ostatních přítomných osob 

 s tělovýchovným nářadím a zařízením tělocvičny zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, 
která by mohla ohrozit bezpečnost cvičení, oznámí ji neprodleně vychovatelce 

 žákům není dovoleno zapínat a vypínat osvětlení v tělocvičně 

 žáci udržují pořádek v tělocvičně, nářadí vracejí na stejné místo  
 
 



Každý úraz hlásí ihned žáci vychovatelce. Ta posoudí závažnost poranění. V případě 
vážnějšího úrazu postupuje vyučující následujícím způsobem: 

 informuje vedení školy 
 zavolá lékařskou službu 
 ve spolupráci s vedením školy zabezpečí doprovod dospělou osobou k lékaři 
 oznámí rodičům telefonicky danou skutečnost 
 provede zápis do knihy úrazů a vyplní záznam o školním úrazu 

 
PŘÍLEŽITOSTNÉ AKCE - KINO, VÝSTAVY, EXKURZE 

 ze školní družiny odcházejí a přicházejí v útvaru společně s p. vychovatelkou 

 dodržují zásady bezpečného přecházení vozovky 

 dodržují zásady společenského chování na kulturní akci 

 na WC odcházejí po svolení p. vychovatelky 

 neopouštějí prostory určené k akci 
VÝLETY 

 odpovídající p. vychovatelka před výletem seznámí žáky s bezpečností a pravidly 
chování na výletě  

 
ŽÁCI NEBEROU DO RUKY RACHEJTLE A JINOU PYROTECHNIKU. NENOSÍ NOŽE, KULIČKOVÉ 
PISTOLE, ZÁPALKY, HLÁSÍ VŠECHNY ÚRAZY i drobné odřeniny. PEČUJÍ O POŘÁDEK V CELÉ ŠD. 
 


