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Řád školní družiny 

Tento je veřejně přístupný na internetových stránkách školy a dále je k nahlédnutí 

v ředitelně školy a u vychovatelky. Řád je přílohou zápisního lístku. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka. 

2. Rodiče přihlásí žáka podáním zápisního lístku, na kterém zaznamenávají rozsah 

docházky a způsob odchodu žáka. 

3. Žáka z ŠD odhlásí zákonní zástupci písemně s uvedením data, od kdy ukončí svoji 

docházku. 

ORGANIZACE ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Provoz ŠD je od 12:00 do 16:00. 

2. Žák přichází do ŠD po skončení vyučování 

3. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednut si své dítě nejpozději do ukončení provozu 

ŠD. V případě, že tak neučiní, vychovatelka je telefonicky kontaktuje. 

4. Na kroužky budou děti uvolňovány dle potřeby. 

5. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnosti zejména formu odpočinkových, 

rekreačních a zájmových činností. 

6. Vychovatelka je povinna přihlášené žáky poučit o bezpečnosti. 

7. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Případné 

změny musí zákonný zástupce písemně sdělit vychovatelce, kde sdělení bude 

obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. V jiném případě 

nelze žáka omluvit. 

POVINNOSTI ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Žák může opustit třídu pouze se souhlasem vychovatelky. 

2. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek a řádem ŠD pro žáky, který je vyvěšen 

v učebně. 

3. Pokud žák porušuje soustavně řád ŠD, může být rozhodnutím ředitele vyloučen. 

4. Žáci se chovají tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své ani svých spolužáků. 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

1. Zajistí, aby dítě řádně navštěvovalo ŠD. 

2. Dokládají písemně důvody neupřímnosti dítěte. 

3. Informují vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti dítěte. 

4. Na vyzvání ředitele školy či vychovatelky se účastní jednání, která se týkají jejich 

dítěte. 
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5. Každý měsíc zaplatí za své dítě poplatek za ŠD, a to do 15. každého měsíce. 

V případě, že tak neučiní, budou vychovatelkou upozorněni, a pokud ani potom 

nezaplatí, budou jejich děti z ŠD vyloučeny. 

 

 

PRÁVA ŽÁKŮ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Využívají všech prostorů ŠD. 

2. Používají vybavení ŠD. 

PRÁVA ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

1. Rodiče mohou kdykoliv navštívit ŠD a zapojit se s dítětem do činnosti. 

2. Mohou se účastnit akcí určených pro rodiče. 

3. Mohou vznášet podněty, které mohou zlepšit činnost ŠD. 

 

 

Schválila: Mgr. Zuzana Olejníková, Dis., ředitelka školy 

Vypracovala: Helena Svobodová, vychovatelka     


