
Vnitřní řád školní družiny 

 
Provozní doba školní družiny je od pondělí do pátku od 11.25 hodin do 15.30 hodin. 

Školní družina je určena žákům 1. stupně ZŠ. 

Školní družina je umístěna ve třídě, ale k volno-časovým aktivitám může využívat i další 

prostory školy a venkovní prostory školní zahrady a víceúčelovou halu. 

Přihlašování žáků do školní družiny se děje písemnou formou, vyplněním přihlášky do 

školní družiny zákonným zástupcem žáka. 

Uvolnění žáka ze školní družiny je na základě písemného sdělení v Družínku nebo 

osobním vyzvednutím žáka ze školní družiny. 
Žáci mají právo zúčastnit se všech akcí pořádaných ŠD, využívat prostory a zařízení určené 

pro žáky ve ŠD. 

Zákonní zástupci žáka mají právo být informováni o činnosti svých dětí ve ŠD, vznášet 

připomínky a náměty k činnosti, účastnit se akcí určených pro zákonné zástupce. 

Za pobyt žáka ve ŠD nejsou vybírány žádné poplatky. 

Za účast v zájmových kroužcích jsou vybírány poplatky, které slouží k nákupu 

materiálů a pomůcek pro žáky.  

Podmínky docházky do školní družiny, doba odchodu či vyzvedávání žáků zapíšou zákonní 

zástupci žáka do přihlášky ŠD. 

Přechody žáků z jídelny nebo ze třídy do ŠD zajišťují všichni pedagogičtí pracovníci, 

příchody a odchody žáků do zájmových kroužků vedoucí pracovníci jednotlivých kroužků. 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině vychází z obecných 

požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti žáků a zodpovídá za ně vychovatelka. 

Režim školní družiny je obsažen v závazném tiskopisu pedagogické dokumentace – 

v Přehledu výchovně-vzdělávací práce. Režim školní družiny může být upraven podle ročního 

období, aby vyhovoval dennímu biorytmu dětí. 

Ve školní družině je pro všechny žáky zajištěn pitný režim – čaje, minerálky nebo přísun 

ovoce ze školní zahrady. Děti si také mohou nosit pití z domu. 

Spolupráce se zákonnými zástupci – řešení výchovných problémů, pomoc při přípravě 

kulturních akcí…atd. se děje ústním pohovorem. 

V rámci školní družiny probíhají kroužky, žáci chodí ven, proto jsou určeny pomůcky, 

které k tomu potřebují – přezůvky, oblečení a obuv do víceúčelové haly a tepláková souprava 

a boty na školní zahradu. Oblečení a boty nelze nosit na zahradu a zároveň do víceúčelové 

haly. S těmito požadavky seznámí vychovatelka zákonné zástupce žáků ústní nebo písemnou 

formou. 

Pokud zákonný zástupce do konce provozu školní družiny své dítě nevyzvedne, 

vychovatelka kontaktuje zákonné zástupce žáka telefonem, který je uvedený na přihlášce žáka 

do školní družiny, a ředitelku školy. Vychovatelka zajistí bezpečnost žáka do jeho vyzvednutí 

zákonným zástupcem, aby se předešlo zbytečné stresové zátěži dítěte. 

Do školní družiny můžou být dočasně umístěni žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD, např. 

při čekání na odpolední výuku nebo zájmový kroužek. 

Provoz ŠD o prázdninách se uskuteční pouze tehdy, je-li přihlášeno aspoň deset žáků. 

Rodiče jsou písemnou formou vyzváni, zda mají zájem umístit své dítě do ŠD a jsou 

stanoveny podmínky provozu. 

 

Řád školní družiny vstupuje v platnost dne: 2. 9. 2019 
 

                                                                                             Vychovatelka ŠD Jana Sklepková

                                 

                                    


