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OBECNÁ USTANOVENÍ 

Řád školní družiny určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný 

pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto 

dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny. 

Školní družina a školní klub se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004Sb. (školský zákon) 

a vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 

• Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje vychova-

telka oddělení.  

• O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.  

• Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině 

rozsah  docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na přihláš-

ce do ŠD. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák 

odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce do školní družiny, sdělí 

rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zá-

stupce oznámí písemně. 

• V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší 

od přihlášky do ŠD a písemných omluvenek.  

 

ORGANIZACE ČINNOSTI 

• Pokud není oddělení naplněno mohou být zařazeni i děti 2. stupně.  

• Děti navštěvující školní družinu mají možnost přicházet po domluvě v době od 6.30 do 7.00 hod. 

Od 7.00 do 7.30 hod. budou děti ve školní družině. Odpolední provoz ŠD je od 11.25 do 16.00 ho-

din.  

• Z důvodů  nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny takto:  

• po obědě do 13.30 hod.  

• od 14.30 hod.  

• Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby.  



• Do oddělení ŠD se zapisuje do 30 žáků na pravidelnou docházku. 

• Žáky školní družiny vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování. Žáky 1. ročníku vy-

chovatelka vyzvedne ve třídě, ostatní děti předá vychovatelce  vyučující té které třídy. 

• Všechny děti musí mít pohodlný oděv na převlečení, vyzvedávat úbor ze tříd jim nebude  umožně-

no (po příchodu do školní družiny nesmí samo opustit tyto prostory). 

• Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpo-

činkových, rekreačních a zájmových činností; 

• Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti neú-

častní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu. 

• Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. 

 

USTANOVENÍ O ÚPLATÁCH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ZA POBYT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

• Úplata za školní družinu činí 70,– Kč na dítě za měsíc. 

• Úplata za školní družinu je splatná do 15.9. (15.2) pololetně částkou 350,– Kč na účet školy. Číslo 

účtu 27-5995760237/0100. 

• Úplata za školní družinu pro případ návštěvy ŠD v rozmezí 1 – 2 vyučovací hodiny týdně bude sta-

novena dohodou. 

• Úplata je splatná vždy do 15 dne v měsíci, ve kterém dítě navštěvuje školní družinu. 

• Pokud není poplatek za dítě včas zaplacen, uvědomí o tom vychovatelka školní družiny ředitelku 

školy nejpozději do jednoho měsíce od nezaplacení. Ředitel školy může rozhodnout o případném 

vyloučení žáka ze školní družiny.  

• Úplata může být snížena nebo prominuta dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok 

na sociální příplatek, který podle zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře pobírá jeho zá-

konný zástupce nebo jiná oprávněná osoba. 

• Úplata může dále být snížena dítěti - žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

v pěstounské péči podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo 

jeho část je vyplácena. 

• Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce žáka prokáže řediteli školy, že 

má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích, tzn., že doloží příslušné potvrzení. 

Dále musí doložit, že je mu příspěvek vyplácen. 

 

ŘÍZENÍ O SNÍŽENÍ NEBO PROMINUTÍ POPLATKU 

• Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, 

kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské péči 

a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen. 

• Podle ustanovení zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005 o zájmovém vzdělá-

vání ředitel školy rozhodne ve správním řízení o snížení nebo prominutí poplatku za školní družinu. 

Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině. O snížení 

nebo prominutí poplatku nelze rozhodnout se zpětnou platností.  

• Činnost školní družiny se v době prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy 

jsou vedlejší prázdniny. 

 



CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

• Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD 

se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

• Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou seznámeni s pravidly bezpečného 

chování ve školní družině a pak v průběhu roku, pokud je čeká nová činnost, jsou poučeni o pravi-

dlech bezpečnosti pro konkrétní práci.  

• Pobyt v tělocvičně nebo odborných učebnách, např. učebně informatiky, se řídí řády těchto uče-

ben. 

• Od dětí se vyžaduje naprostá kázeň. 

• Děti jsou vedeny k tomu, aby samy upozorňovaly na nevhodné chování svých spolužáků. Dále je-li 

dítě svědkem úrazu jiného dítěte, neprodleně nahlásí tuto skutečnost vychovatelce, popř. jiné do-

spělé osobě, která je nejblíže. 

• Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými v přihlášce do ŠD. 

• Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je vy-

věšen v učebně. 

• Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní 

škole, tj. udělení napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou znám-

kou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, mů-

že být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. 

 

DOKUMENTACE 

Ve školní družině se vede tato dokumentace: 

• přihláška do ŠD pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, 

• přehled výchovně vzdělávací práce, 

• docházkový sešit.  

 

Ve Střílkách dne 1. 9. 2018 

 

 

Ředitelka školy: Mgr. Martina Raiserová     Vychovatelka ŠD: Mgr. Petra Tkáčová  


