
III. Řád školní družiny  

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ  

 
1. Činnost družiny  

 

1.1. Řád školní družiny (ŠD) vychází ze školního řádu základní školy a plně ho respektuje. 

1.2. ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žáků, umožňuje odpočinkové činnosti a přípravu na 

vyučování.   

1.3. Za zájmové vzdělávání ve ŠD je stanovena  úplata za neinvestiční výdaje ve výši 200,- Kč za 

měsíc pro celodenní pobyt, 100,- Kč pro žáky odcházející po obědě. Částka je splatná ve dvou 

splátkách: 

 září – leden 1000, - Kč /500- Kč (splatnost do 30.9.) 

 únor – červen    1000, - Kč/500 - Kč (splatnost do 15.2.)  

        Tyto částky jsou využívány na úhradu nákladů spojených s činností ŠD. 

 

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY  

 
1. Přihlašování, odhlašování žáka  

 

1.1. Žáka do ŠD přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku 

s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí 

vychovatelka. 

1.2. O přijetí žáka k činnosti ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí 

v zápisovém lístku a kritérií pro přijetí. 

1.3. Kritéria pro přijetí do naplnění celkové kapacity 125 žáků:: 

1) žáci prvních tříd 

2) žáci druhých tříd 

3) žáci třetích a čtvrtých tříd dle data narození – podle zásady – mladší má přednost 

1.4. Odhlášení žáka z docházky do ŠD oznámí zákonný zástupce písemnou formou vedoucí 

vychovatelce ŠD. 

1.5. O vyloučení z docházky do ŠD (neplnění stanovených povinností, hrubé porušení řádu ŠD, 

fyzické napadení) rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po 

projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka 

písemně s patřičným zdůvodněním. 

 
2. Provoz školní družiny  

 

2.1. ŠD vykonává činnost v době školního vyučování od pondělí do pátku od 6.30 do 7.30 hodin a od 

11.30 do 16.30 hodin. 

2.2. Ve dnech ředitelského volna je otevřena v případě, že projeví písemně zájem 20 zákonných 

zástupců žáka. 

2.3. Docházka přihlášených žáku je povinná. Každou nepřítomnost je nutné řádně omluvit. 

Výjimečně dříve lze uvolnit žáka: 

 na základě písemné žádosti, která musí obsahovat: datum, hodinu odchodu a podpis 

zákonného zástupce 

 osobním převzetím 

Z důvodu bezpečnosti žáků nebude brán zřetel na telefonické uvolňování. 

2.4. Žáci přicházejí do ŠD samostatně. 

2.5. Ze ŠD si žáka osobně přebírají zákonní zástupci  ( na zápisovém lístku mohou uvést další 

oprávněné osoby k vyzvednutí nebo mohou požádat, aby žák odcházel v určenou hodinu 
sám). Povinnost vyzvednout žáka je do 16.30 hod. V případě nevyzvednutí se vychovatelka 

telefonicky domluví se zákonným zástupcem na řešení. Pokud nedojde k telefonickému spojení 

bude na vchodu do ŠD vzkaz, kde si lze žáka vyzvednout. 



2.6. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD z důvodu nenarušování plánovaných činností v době 

mezi 13.-14.30 hodinou: 

 po ukončení vyučování do 13.00 hod  

 od 14.30 do 16.30 hod  

2.7. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu,  školní hřiště a 

uvolněné učebny. 

2.8. Objednávání obědů a odhlašování ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče 

sami. 

 
3. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD  

 

3.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu. 

3.2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD. 

3.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku. 

3.4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD nebo zastupujícího učitele. 

3.5. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo 

zákonný zástupce ihned vychovatelce. 

3.6. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo 

zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví zákonný zástupce. 

3.7. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD. 

3.8. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje řád ŠD, může být z rozhodnutí 

ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen. 

 
4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD  

 

4.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém oddělení 

metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. 

4.2. Žáci se řídí pravidly vnitřního řádu školy, školní družiny a dodržují bezpečnostní předpisy, se 

kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých 

spolužáků. 

4.3. Veškeré zjištěné nedostatky ve ŠD vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy. 

4.4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 

4.5. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc. 

 

5. Pitný režim  

 

5.1. Pitný režim během oběda zajišťuje školní jídelna, jinak ho zajišťují rodiče v dostatečném 

množství. 

 

6. Závěrečné ustanovení 

 

Platnost řádu školní družiny je od 1.9.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ŠKOLA SMIŘICE 

Výňatek z řádu školní družiny 

 
1. Přihlašování, odhlašování žáka  
1.1. Žáka do ŠD přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku  s uvedením 

rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka. 

1.2. O přijetí žáka k činnosti ŠD rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v zápisovém lístku 

a kritérií pro přijetí. 

1.3.    Kritéria pro přijetí do naplnění celkové kapacity 125 žáků:: 

1) žáci prvních tříd 

2) žáci druhých tříd 

3) žáci třetích a čtvrtých tříd dle data narození do naplnění kapacity ŠD 

V případě potřeby dalším kritériem je datum narození – podle zásady – mladší má přednost 

  

1.4. Odhlášení žáka z docházky do ŠD oznámí rodiče písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD. 

1.5. O vyloučení z docházky do ŠD (neplnění stanovených povinností, hrubé porušení řádu ŠD, fyzické 

napadení) rozhodne ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a po projednání 

v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným 

zdůvodněním. 

2. Provoz školní družiny  
2.1. ŠD vykonává činnost v době školního vyučování od pondělí do pátku od 6.30 do 7.30 hodin a od 11.30 do 

16.30 hodin. 

2.2. Ve dnech ředitelské volna je otevřena v případě, že projeví písemně zájem 20 zákonných zástupců žáka. 

2.3. Docházka přihlášených žáku je povinná. Každou nepřítomnost je nutné řádně omluvit. Výjimečně dříve lze 

uvolnit žáka: 

 na základě písemné žádosti, která musí obsahovat: datum, hodinu odchodu a podpis zákonného 

zástupce 

 osobním převzetím 

Z důvodu bezpečnosti žáků nebude brán zřetel na telefonické uvolňování. 

2.4. Ze ŠD si žáka osobně přebírají zákonní zástupci  ( na zápisovém lístku mohou uvést další oprávněné osoby 

k vyzvednutí nebo mohou požádat, aby žák odcházel v určenou hodinu sám). Povinnost vyzvednout žáka je 

do 16.30 hod. V případě nevyzvednutí se vychovatelka telefonicky domluví se zákonným zástupcem na 

řešení. Pokud nedojde k telefonickému spojení bude na vchodu do ŠD vzkaz, kde si lze žáka vyzvednout. 

2.5. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD z důvodu nenarušování plánovaných činností v době mezi 13.-

14.30 hodinou: 

 po ukončení vyučování do 13.00 hod 

 od 14.30 do 16.30 hod  

2.6. Objednávání obědů a odhlašování ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami. 

2.7. Za zájmové vzdělávání ve ŠD je stanovena  úplata za neinvestiční výdaje ve výši 200, - Kč za měsíc pro 

celodenní pobyt, 100 ,- Kč pro žáky odcházející po obědě. Částka je splatná ve dvou splátkách: 

 září –  leden  1000, - Kč /500 , - Kč         (splatnost do 30.9.) 

 únor – červen       1000, - Kč /500, -  Kč         ( splatnost do 15. 2.)  

        Tyto částky jsou využívány na úhradu nákladů spojených s činností ŠD. 

3. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD  
3.1.   Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu. 

3.2.   Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD. 

 

Smiřice : 1.9.2022             Jana Zapadlová    Mgr. Roman Kopecký 

            vedoucí vychovatelka        ředitel školy 

 

 

…………………………………………zde oddělit………………………………………………………………... 

 

Jméno žáka: ________________________________________ třída: _____________________ 

 

Seznámili jsme se s řádem školní družiny dne: ______ _________________________________ 

 

 

       ____________________________ 

               podpis zákonného zástupce 


