
 
 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY - VÝŇATEK 

Družina se ve své činnosti řídí zejména ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění, 

vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění a dále vlastními interními předpisy. 

1. Provoz školní družiny je od 6:00 hodin do 17:00 hodin. Příchod do ranní školní družiny je do 7:15 hodin, pak se budova 
zamyká. Školní družina je pro děti 1-3. tříd. Starší děti zařazujeme dle volné kapacity. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 
30 žáků. Ve ŠD lze mít dohled nad nepřihlášeným dítětem (ranní družina, dělené vyučování, pauza před odpoledním 
vyučováním) za předpokladu, že v tuto dobu klesne počet dětí v příslušném oddělení pod 30. Tyto děti budou vedeny 
v docházkovém sešitě. Pokud má žák výuku od 8:45 (dělené vyučování) a využije ŠD, musí přijít do 7:55 hodin. Pokud 
nevyužije družinu, škola se odemyká až v 8:45 hod. Do ŠD nelze přihlašovat žáky pouze na oběd nebo žáky, kteří čekají na 
zájmový kroužek. 

2. Odchod dětí ze školní družiny je organizován v intervalech: po obědě (dle rozvrhu), 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30. 
Rodiče si zvoní na jednotlivá oddělení. Po 16:00 si mohou dítě vyzvednout v „koncové“ družině (zvonek č. 1). Žáci odcházejí 
samostatně nebo v doprovodu osob, které jsou uvedené v zápisním lístku.  

3. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je uvedena v zápisním lístku, je možný pouze po předložení písemné žádosti rodičů 
s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo s doprovodem a podpisem rodiče. Nelze uvolňovat žáky na 
základě telefonických vzkazů, mailů nebo SMS zpráv. V případě nevyzvednutí žáka v 17,00 hod. se vychovatelka spojí se 
zákonným zástupcem. Pokud se to nepodaří, bude v 17:30 hodin kontaktovat OSPOD nebo Policii ČR, která zajistí předání 
žáka zákonnému zástupci. 

4. ŠD využívá v budově Lipky tři třídy v prvním poschodí, pět tříd ve druhém, jednu třídu pro zájmové činnosti, školní hřiště, 
chodbu, popř. aulu. Ve ŠD se žáci přezouvají. Na pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení. Označené věci si mohou 
nechávat v sáčcích v šatně.  

5. Do ŠD není dovoleno nosit cenné věci a věci, které by ohrožovaly zdraví a bezpečnost dětí. Za přinesené věci vychovatelka 
neručí (mobily, peníze, hračky). 

6. Vychovatelky a třídní učitelky spolu úzce spolupracují. Předávání dětí po skončeném a děleném vyučování probíhá 
po vzájemné dohodě.  

7. Obědy a jejich odhlašování si zařizují rodiče sami ve školní jídelně. Kartičky nebo čipy si nosí děti (nejlépe na šňůrce) 
samostatně.   

8. Pro chování dětí ve ŠD platí stejná pravidla jako ve škole. Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD. 
S vychovatelkou řeší osobně vzniklé problémy. Bez vědomí vychovatelky nesmí dítě opustit ŠD. Dítě může být vyloučeno 
ze školní družiny pro opakované porušování kázně a pořádku, pro ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních účastníků ŠD. 
Tomuto rozhodnutí předchází upozornění rodičům – zákonným zástupcům žáka.   

9. Všichni žáci jsou seznámeni s bezpečností při hrách a zájmové činnosti ve třídě i při pobytu venku. Každé zranění jsou 
povinni ihned hlásit vychovatelce. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. 
 
10. Přihlášení je podmíněno odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku s telefonním číslem, na kterém je možno 
se spojit s rodiči. Každé změny je rodič povinen oznámit.  

11. Děti nesmí poškozovat majetek ŠD a spolužáků, případné škody jsou povinni uhradit. 

12. Za ŠD je vybírána měsíční úplata, splatná ve dvou částkách na účet školy /září-prosinec 800,-Kč, leden-červen 1200,-Kč/. 

13. Činnost ŠD se řídí ŠVP „Hrajeme si celý den“, celoročním plánem, měsíčním plánem akcí, tematickými měsíčními plány 
a skladbou zaměstnání.    

14. Do ŠD si děti přinesou papírové kapesníčky. 

15. Na prázdniny v průběhu školního roku a na dny ředitelského volna je třeba dítě přihlásit týden předem. Činnost ŠD 
v této době bude na zvážení vedení školy dle počtu přihlášených dětí. 

Telefonní číslo do ŠD: 495019041, 42, 43, 44, 45, 46  

Platnost od 1. září 2022 

 

 Mgr. Jitka Marková, vedoucí vychovatelka Mgr. Petr Sadílek, ředitel školy 


