
 

 

                                                VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠD 

 

Dítě do ŠD a zájmových útvarů přihlašuje zákonný zástupce.   

Pokud dítě nosí do ŠD cenné věci a neodevzdá je ihned k úschově, nenese za ně vychovatelka 

odpovědnost.  

Vychovatelka dbá na včasný odchod dojíždějících žáků k autobusovým spojům.  

Během pobytu dětí v ŠD je pro ně zajištěn pitný režim a čas na hygienu a vlastní svačinku. 

Svrchní oděv si do ŠD mohou nosit žáci, které ŠD opouštějí ve 13.30 hod. a 14.00 hod. 

Školní aktovky si mohou žáci nechat uložené v uzamčené skřínce nebo vzít do ŠD.    

 Dětem se doporučuje mít vhodné oblečení pro hry a sport. To mohou použít i na pobyt venku. 

 

PODMÍNKY  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

 

Po skončení vyučování žáky přebírá vychovatelka od třídní učitelky v prostorách dolní družiny, po 

dohodě s třídní učitelkou ve třídě. 

ŠD navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. Oddělení se naplňují do počtu 30 dětí. Pokud to kapacita ŠD 

umožní, mohou se do ŠD přihlásit i žáci 2. stupně.  

O zásadách bezpečnosti při všech činnostech ve ŠD jsou děti informovány na začátku školního roku, 

při zahájení činnosti kroužků, před určitou činností. Vychovatelka dbá důsledně na jejich dodržování. 

Vychovatelka dbá během oběda na kulturu stolování a zacházení s potravinami.     

Z hygienických důvodů je vstup do vnitřních prostor školy rodičům zakázán. 

Vychovatelé budou dětem nápomocní při odchodu ze ŠD. 

 

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 

Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně. 

 Majetek školní družiny chrání před poškozením. 

  Místnost školní družiny i své místo udržují  v čistotě a pořádku. 



 

 

 V případě úmyslného poškození majetku školní družiny, budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě 

způsobené  škody 

Rodiče mají právo 

- informovat se o chování dítěte denně od 6.30 do 7.30 hod. a od 12.30 do 16.00 hod 

- dítě ze zájmových útvarů odhlásit z vážných důvodů k pololetí školního roku   

Žák má právo       

    -    využívat ŠD v ranních hodinách            6.30 –   7.35 hod. 

                                 odpoledních hodinách  11.30 – 16.00 hod. 

    -   podle pokynů vychovatelky využívat hernu v podkrovních prostorách, hernu v přízemí, kde po 

13:30 hod. užívá i terasu a zahradu, výchovnou  místnost, tělocvičnu, školní hřiště pod dozorem 

vychovatelky, učebny na II. stupni, výtvarný ateliér 

    -   navštěvovat kroužky a zájmové činnosti ŠD 

    -   kroužky ŠD mohou navštěvovat i děti do ŠD nepřihlášené 

    -   na základě potvrzení rodičů odejít  do ZUŠ nebo jiných zájmových činností,       

         po jejich ukončení se do ŠD opět vrátit         

 

  Žáci jsou povinni 

- dodržovat pravidla slušného chování a řád ŠD 

- pravidelně navštěvovat kroužky a zájmové činnosti ŠD, do kterých se přihlásili, 

- bez vědomí vychovatelky nesmí žáci opustit ŠD, odchází – li některý den po obědě, nebo 

v jiný čas než je na zápisním lístku, má písemný souhlas zákonného zástupce 

- vždy, i pokud si pro dítě přijde zákonný zástupce, hlásí žák vychovatelce odchod  

- dojíždějící žáci se řídí pokyny vychovatelky nebo jiného doprovodu k autobusům, dbají 

bezpečnosti při nastupování, vystupování i při cestě autobusem 

- poškozený majetek úmyslně či z nedbalosti uhradí v plné výši nebo nahradí věcí novou 

Rodiče jsou povinni 

- do ŠD přihlásit dítě zápisním lístkem, na zápisním lístku musí být uvedena doba odchodu žáka 

z ŠD a písemnou formou jej i odhlásit 

-  ve stanovené době zaplatit poplatek za ŠD - I. pol. 400 Kč (měsíce září - prosinec), II. pol. 600 

Kč (leden - červen) na č. účtu 35-1850410369/0800 



 

 

- je – li dítě přítomno ve škole, pak jeho neúčast v kroužcích a zájmových činnostech písemně 

omluvit  

- v případě nepřítomnosti dítěte, odhlašuje a přihlašuje dítěti obědy zákonný zástupce sám ve 

ŠJ 
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