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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY – Výňatek 

 

1. Rozsah provozu školní družiny pro žáky je stanoven od 6:30 – 17:30 

Do ranní ŠD přicházejí žáci od 6:30 – 7:30 

 

2. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Počet přijatých žáků se řídí 

počtem míst v ŠD. Přijímá se pouze takový počet přihlášek, jaká je na daný rok kapacita 

ŠD. 

Veškeré změny – zdraví dítěte, změna adresy, tel. čísla a jiné hlásí rodič neprodleně 

vychovatelce. 

 

3. Odhlášení žáka ze školní družiny zákonný zástupce provede písemně, s účinností od 

prvního dne následujícího měsíce. 

 

4. Po skončení vyučování přecházejí žáci do školní družiny. Žák je povinen řídit se pokyny 

vychovatelky a nesmí bez jejího vědomí opouštět místnost školní družiny. 

 

5. Žáci jsou povinni dodržovat řád školní družiny, předpisy a pokyny školy. Úmyslné 

poškození majetku ŠD hradí, nebo opraví rodiče žáka, který škodu způsobil. 

 

6. Při pobytu na hřišti a při vycházkách žáci dbají pravidel bezpečnosti, se kterými byli 

seznámeni na začátku školního roku. Ve třídě, na chodbách, v šatnách a v jídelně se žák 

chová podle společenských pravidel slušného chování (nekřičí, neběhá …). 

 

7. Vyzvedávání žáků: od konce oběda do 14:00 a po 15:00 

Konzultace s vychovatelkami je možná po telefonické domluvě či písemné dohodě v době 

konzultačních hodin – mimo dobu povinnosti vychovatelek u dětí.  Mimořádné uvolňování 

se provádí na základě písemné žádosti rodičů na volný list papíru, která musí obsahovat: 

jméno žáka, datum, s kým a v kolik hodin odchází, podpis zákonného zástupce. 

Na základě telefonické žádosti, SMS ani mailu nebude ŠD žák uvolněn! 

Do prostor šaten a oddělení ŠD nemají rodiče povolen přístup. 

Zákaz vstupu rodičů platí i na školní hřiště v době, kdy je tam ŠD. 

 

8. Do ŠD není dovoleno nosit cenné věci, škola neodpovídá za ztrátu cenných předmětů. Je 

zakázáno nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost žáka nebo jiných osob. Žáci nesmějí odnášet domů majetek ŠD, pořizovat 

nahrávky (video, audio, foto). Před ukončením pobytu v ŠD žáci nesmějí z bezpečnostních 

důvodů opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky. 

 

9. Poplatek za ŠD je stanoven na 500,- Kč měsíčně. Platba probíhá prostřednictvím Školní 

online pokladny. 

Úhrada je splatná předem a ve dvou termínech: 

1. platba (první pololetí) je splatná do 23. 9. 2022 

2. platba (druhé pololetí) je splatná do 20. 1. 2023 

První upomínka – při nezaplacení poplatku k termínům 28. 9. 2022 a 25. 1. 2023 

Druhá upomínka – při nezaplacení poplatku k termínům 5. 10. 2022 a 31. 1. 2023 

Při nezaplacení poplatku za ŠD k 6. 10. 2022 a 1. 2. 2023 může ředitel rozhodnout o 

vyloučení žáka ze ŠD. 


