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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

1. Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání, umožňuje zájmové 

i odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování. 

2. Školní družina je umístěna v samostatné budově nové tělocvičny, a v budově školy. 

Školní družina má 5 oddělení a je určena žákům 1. stupně ZŠ, přednostně žákům 

nižších ročníků (1. – 3 třída). Kapacita ŠD je 30 míst na jedno oddělení. Doplnění 

kapacity proběhne během prvního týdne nového školního roku. Po naplnění kapacity 

budou případní zájemci zařazeni do seznamu náhradníků. Přijetí žáka do ŠD není 

nárokové. Děti používají zahradu školy, tělocvičnu školy, školní hřiště a vyhrazené 

třídy v budově školy. 

3. Školní družina je v provozu od 6,30 do 8,00 hodin a po skončení vyučování v době od 

11,35 do 16,30 nebo 17,30 hodin (v pondělí, úterý). 

4. Žák je zapsán do školní družiny na základě písemné přihlášky vyplněné rodiči a 

odevzdané vychovatelce. 

5. Přihlašování žáka probíhá na každý školní rok. 

6. Odhlásit dítě ze školní družiny je možno písemně rodiči od následujícího měsíce. 

7. Nevyzvednuté dítě (vyhl. 359/1999 sb.o sociální ochraně dětí a 257/2000 sb.) předá 

vychovatelka městské policii, v případě že rodiče po uplynutí provozní doby nepřijdou 

a nepodají informace.  

8. Podle ustanovení o platbách 190/1993 sb.č.j.MŠMT 10 898/94-2004 vyhlášky č. 19 

města Kladna jsou rodiče povinni hradit částečně náklady na provoz školní družiny.  

9. Měsíční poplatek činí 150,- Kč. Pokud příspěvek nebude zaplacen včas nebo ve 

stanovené výši, bude dítě vyloučeno dle řádu ŠD.  

10. Úhrada poplatku za ŠD:  

Z důvodu transparentnosti finančních prostředků všech žáků je nutné hradit veškeré 

prostředky převodem na bankovní účet školy. Číslo účtu a variabilní symbol dítěte 

obdrží rodiče během zápisu do ŠD. Variabilní symbol je platný po celou dobu 

docházky do ŠD. Platba musí být zaslána nejpozději do 5. září příslušného roku. 

Poplatek lze uhradit na celý školní rok (1.500 Kč) nebo na první pololetí (září – 

prosinec 600 Kč). V případě platby pouze na první pololetí musí být platba na druhé 

pololetí uhrazena do 15. ledna příslušného roku.  

11. Po uhrazení poplatku rodiče odevzdají vychovatelce potvrzení o zaplacení. 

12. O snížení nebo prominutí poplatku za ŠD podle školského zákona rozhoduje ředitel 

školy po předložení příslušných potvrzení. 

13. Podmínky docházky a vyzvedávání dětí určí rodiče na zápisovém lístku. V případě 

vyzvednutí dítěte jinou osobou musí být plná moc podepsaná rodiči. Přechod žáků do 

školní družiny zajistí vychovatelky spolu s učitelem učícím poslední hodinu. Při 

přecházení dětí do školní družiny je vždy určen dozor dospělé osoby. Pokud ostatní 

třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka. 

14. Ze školní družiny je žák uvolněn na základě písemného požádání rodičů nebo v jejich 

doprovodu.  

15. Na telefonické požádání nesmí být žák uvolněn. 
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16. Žák školní družiny se řídí řádem školy a řádem školní družiny. Na hodnocení a 

klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o 

základní škole tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele 

školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák 

narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím 

ředitele z družiny vyloučen, nebo přeřazen do jiného oddělení. 

17. Žáci jsou povinni po příchodu do školy (včetně školní družiny) vypnout mobilní 

telefony, tzn., že na displeji nesmí být nic zobrazeno. Zapnout je mohou až po 

odchodu ze školy (školní družiny). Toto opatření je zavedeno z důvodu bezpečnosti 

dětí (ochrana před kyberšikanou). Pokud žák toto opatření jednou poruší, bude mu 

udělena důtka třídního učitele. Bude-li nadále porušovat ustanovení školního řádu, 

bude mu snížena známka z chování. 

18. V době od 13.45 hodin do 15 hodin jsou oddělení školní družiny mimo areál školy 

(vycházka do lesa) v této době nemohou být děti ze školní družiny uvolněny. 

19. Pro vzkazy mezi rodiči a vychovatelkami ŠD mohou mít děti zaveden notýsek školní 

družiny. Chování dětí je každý den možno sledovat na nástěnce školní družiny. 

20. Obědy se vydávají formou čipů. Čip na oběd má u sebe dítě. Za čipy nesou 

odpovědnost rodiče. Stravné zakupují rodiče v určené dny na 2. ZŠ. Obědy dětí 

přihlašují a odhlašují rodiče. V případě ztráty čipu na oběd, rodiče sami zajišťují jeho 

náhradu. 

21. Obědy jsou podávány od 11,35 hodin ve výdejně školy. Vychovatelky převádějí děti 

do školní jídelny.  

22. Pitný režim pro dítě si určí rodiče. Dají dítěti dostatek pití i do školní družiny, nebo 

předají paní vychovatelce sirup na zhotovení pití pro děti. 

23. Rodiče kontrolují dětem potřeby do školní družiny, jejich čistotu a případnou výměnu. 

Před každými prázdninami si musí dítě odnést oblečení domů.   

24. Přerušení činnosti o prázdninách: 

Z rozhodnutí ředitele školy je činnost ŠD přerušena během všech prázdnin. 

25. Z bezpečnostních důvodů rodiče žáků nevstupují do prostor všech školních družin. 

Zvonkem se ohlásí a vychovatelka žáka uvolní. Rodiče mohou vstupovat do ŠD pouze 

na vyzvání vychovatelky. 

26. Telefon ŠD: 

          školní družina  702 016 358 

 

 

Doba platnosti: od 31. 8. 2015 

 

        ……………………………………. 

Mgr. Ivana Bešťáková 

       ředitelka školy 

                


