
 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Provozní doba školní družiny (dále ŠD) je od 6
30

 do 16
30

 hodin. 

Provozní doba ŠD před zahájením školního vyučování je od 6
30

 do 7
50

 hodin (v úterý a ve čtvrtek do 

8
45)

, po ukončení školního vyučování od  11
30

 do  16
30

 hodin. Rodiče jsou povinni vyzvednout si své 

dítě do 16
30

 hodin. 

 

Ranní ŠD mohou využívat i žáci, kteří nebudou navštěvovat ŠD odpoledne a rovněž žáci, kteří 

budou tuto službu potřebovat mimořádně z rodinných důvodů. Žádáme rodiče dětí, které navštěvují 

ranní družinu, aby děti předávali paní vychovatelce v oddělení. 

 

Do ŠD jsou přijímány děti na základě řádně vyplněných zápisních lístků. O zařazení do ŠD 

rozhodne ředitel školy podle stanovených kritérií. Dítě může být vyloučeno ze školní družiny, 

jestliže je opakovaně svým chováním nebezpečné sobě i ostatním dětem.  

 

Podmínky docházky žáků do ŠD, doba odchodu či vyzvedávání žáků jsou zapsány na zápisních 

lístcích a podepsány rodiči.  Změna odchodu žáků je možná jen písemnou formou. 

Před začátkem školního vyučování odvádí vychovatelka žáky do školy v 7
40

 hodin. 

 

Po vyučování si každá vychovatelka vyzvedne své žáky, odvede je do ŠD, kde si děti uloží aktovky, 

provedou osobní hygienu a odchází společně na oběd. 

  

V každém oddělení ŠD pracuje jedna vychovatelka, která dbá na bezpečnost a ochranu zdraví žáků 

ve ŠD. Spolupracuje s rodiči, třídními učiteli a zájmovými organizacemi dětí a mládeže. 

Je nezbytné informovat ji o zdravotním stavu dítěte.  

ZA ŽÁKA, KTERÝ SE ÚČASTNIL VÝUKY A SVÉVOLNĚ BEZ OMLUVY RODIČŮ SE 

DO ŠD NEDOSTAVIL, VYCHOVATELKA NEZODPOVÍDÁ. 

 

Žák je povinen řídit se pokyny vychovatelek a dodržovat řád ŠD. Žákům není dovoleno opouštět 

prostor ŠD bez vědomí vychovatelky. Při opakovaném porušování řádu ŠD může být žák ze ŠD 

vyloučen. 

ŠD provádí výchovně vzdělávací činnosti formou odpočinkových, rekreačních a zájmových 

činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování. Koordinuje svou činnost tak, aby umožnila 

žákům účast na dalších zájmových aktivitách. Do kroužků pořádaných školou děti odvádí vedoucí 

kroužků nebo vychovatelka. 

Odpočinkové aktivity školní družiny mohou probíhat i na školním hřišti. V tuto dobu žáci vstupují 

zpět do budovy ŠD jen se souhlasem vychovatelky.  

Bez vědomí vychovatelky není dětem dovoleno opustit areál hřiště. 

Děti jsou poučeny o bezpečnostních zásadách a chování ve ŠD a na školním hřišti a jsou povinny je 

dodržovat.  

Činnost všech oddělení se řídí plánem ŠD a týdenním plánem každého oddělení. 

V průběhu vedlejších prázdnin bude ŠD v provozu v případě dostatečného počtu přihlášených žáků. 

O provozu rozhodne ředitel školy. Rodiče budou vždy s předstihem písemně informováni.  

Poplatky za provoz v ŠD upravuje směrnice č. 5, vyvěšená na nástěnce v družině 

 

Do ŠD doporučujeme pro žáky sportovní oblečení, pokrývku hlavy a obuv na pobyt venku. 

Žáci 2.- 3. tříd si přinesou přezůvky a ručník (vše podepsané) v plátěné tašce. 

Žákům není povoleno jezdit do ŠD na kole, neboť ŠD není uzpůsobena na bezpečné uložení kol 

proti krádeži. 

Používání mobilních telefonů narušuje činnost ŠD, proto je nedoporučujeme ve ŠD používat. 

 

Josef Jurnykl, ředitel školy 
Řád družiny byl projednán pedagogickou radou dne 01.09.2017 

Školní rok 2017/2018                      


