
Vnitřní řád školní družiny 
 

1. Přihlašování dětí do ŠD probíhá písemnou formou do zápisních lístků. Zde rodiče napíší v kolik hodin dítě 

odchází ze ŠD, jestli samo nebo v doprovodu jiné osoby přiměřené věkem. Napíší do zápisních lístků i 

současný zdravotní stav dítěte, zda trpí alergiemi apod. a svá telefonní čísla pro dostupnou komunikaci. Každá 

změna odchodu ze ŠD se hlásí písemnou formou. Telefonické omlouvání nestačí z důvodu bezpečnosti dětí. 

Dítě nesmí samovolně opustit ŠD bez vědomí vychovatelky, pokud se tak stane, vychovatelka okamžitě 

informuje rodiče a ředitele školy. Pokud se toto chování opakuje, žák je vyloučen ze ŠD. Písemné omluvenky 

dětí vychovatelka na měsíc uschovává. Zápisní lístky se evidují pět let. 

2. O zařazení (přijetí) a odhlášení ze ŠD dětí rozhoduje ředitel školy. Maximální počet dětí v jednom oddělení je 

30. Přednostně se přijímají žáci 1. a 2. ročníku a také dojíždějící žáci. Žáci 3. ročníku budou do ŠD 

přijati, pokud to kapacita dovolí. Při tom budou přednostně přijati:  

a) žáci, kteří mají v nižších ročnících sourozence 

b) žáci, kteří dojíždějí do školy z jiných obcí 

Vzhledem k omezené kapacitě, se v případě velkého zájmu o ŠD nebudou přijímat žáci 3. ročníku. 

Žákům 3. ročníku, kteří nebudou přijati k pravidelné docházce do ŠD je k dispozici školní klub. 

3. Provoz ŠD je v pracovních dnech, ráno od 6:15 do 7:50 hod. a od 11:45 do 16:00 hod. Ráno mohou děti přijít 

do 7:30, poté se škola uzavírá a otevírá se pro všechny děti v 7:50hod. V tento čas je vychovatelka odvádí do 

jejich tříd a přebírá opět až po vyučování. V době školních prázdnin bývá provoz ŠD upraven podle zájmu 

rodičů a dětí. 

4. ŠD se platí v průběhu měsíce října a to na celý školní rok paní Kollárové. Současná částka je 700,- Kč (za 

měsíc 70 Kč). V rámci ŠD funguje zdarma logopedický kroužek. Úplata bude použita na částečnou úhradu 

neinvestičních nákladů školní družiny. 

5. Náplní práce družiny a právem dítěte je výchovně vzdělávací činnost, příprava na vyučování formou 

didaktických her, zájmové, odpočinkové a rekreační činnosti. Součástí je také protidrogová prevence, 

prevence rizikového chování žáků, základní návyky a dovednosti slušného chování. Děti jsou rozděleny do 

dvou oddělení, pobývají v místnostech vyhrazených pro ŠD a v tělocvičně. Velmi často pobývají na školní 

zahradě a chodí na vycházky po okolí školy a vrací se ve 14:30 hod. Prosíme proto, pokud potřebujete 

vyzvednout děti dříve než v určenou hodinu, přijďte buď do 13:00 hod.  nebo až ve 14:30 hod. 

6. Do zájmových kroužků, které jsou během provozu ŠD vychovatelka děti odvádí a zpátky opět přebírá. 

Odchod ze zájmových kroužků, které končí po 16:00 hod. si zajišťují sami rodiče. 

7. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 16:00 hod., vychovatelka s ním čeká do 16:05hod. v budově školy, pak 

se pokusí o telefonické spojení s rodiči, poté s dítětem čeká na adrese Rudník 435. Po delší době může být dítě 

předáno OSPOD (orgán sociálně- právní ochrany dětí). Opakované pozdní vyzvedávání dítěte bude 

projednáno s ředitelkou školy, popřípadě může dojít k vyloučení dítěte ze ŠD. 

8. Ve ŠD musí žáci zacházet s vybavením obezřetně a za úmyslně poškozené zařízení bude žádána náhrada. 

9.  Do ŠD si děti z domova nosí pití a svačinky. Svačina probíhá ve 14:30 hod. 

10. Ve ŠD jsou žáci povinni chránit své zdraví a dodržovat bezpečnostní předpisy. Každý úraz dítěte je hlášen 

řediteli školy a rodičům. Při úrazu žáka vychovatelky okamžitě poskytnou první pomoc. Při větším rozsahu 

poranění zajistí odbornou pomoc. Děti jsou s pravidly bezpečnosti seznámeni na začátku školního roku, na 

začátku každé činnosti. Při odchodu domů vychovatelka děti k zastávce autobusu nedoprovází. 

11. Ke všem zaměstnancům školy (pedagogickým i nepedagogickým) se děti chovají slušně a zdraví je. 

K ostatním žákům se chovají slušně a ohleduplně. V případě opakovaného ubližování spolužákům bude toto 

chování konzultováno s třídní učitelkou a rodiči a následně s ředitelkou školy. 

12.  Mobily žáci během pobytu ve školní družině nemají při sobě. V případě potřeby se domluví s vychovatelkou. 

Rodiče dítě kontaktují pouze přes vychovatelku.   

13.  Za opakované porušování tohoto řádu může být žák ze ŠD vyloučen. Chování žáka ve ŠD se zahrnuje do 

celkového hodnocení chování. 

  

 

 

Platnost od  2. 9. 2019                                                    Lenka Kollárová,  Petra Sekerková, DiS. 

                                                                                                                      


