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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Školní družina má 5 oddělení a naplňuje se do počtu 30 dětí na jedno oddělení. 

Mohou ji navštěvovat žáci 1. – 5. tříd na základě řádně vyplněné přihlášky do ŠD. 
 

2. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě náležitostí vyplněných 

v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (věk dítěte, zaměstnanost obou rodičů, 
upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu, 

sourozenec, vzdálenost bydliště apod.). 
 

3. Školné ve výši 200,- Kč na žáka (sourozenec – 100,- Kč) jsou rodiče povinni 

uhradit do konce každého měsíce na bankovní účet školy MONETA Money Bank 
Havířov 1800008734/0600. Měsíční výše příspěvku není závislá na skutečné délce 

pobytu dítěte ve školní družině. V případě neuhrazení poplatku nebude moci žák 
navštěvovat školní družinu a bude z její docházky vyloučen. 

 

4. Odhlášení žáka ze ŠD musí zákonní zástupci provést písemně s přesným 
termínem ukončení docházky do ŠD. Odhlašovací lístek je ke stažení na webových 

stránkách školy nebo k vyzvednutí u vychovatelky. 
 

5. Provoz ŠD: 

Po 6:00 – 7:55  11:30 – 16:30 hod 
Út 6:00 – 7:55  11:30 – 16:30 hod 
St 6:00 – 7:55  11:30 – 16:30 hod 

Čt 6:00 – 7:55  11:30 – 16:30 hod 
Pá 6:00 – 7:55  11:30 – 16:30 hod 

 
Ranní provoz ŠD probíhá následovně: 
6:00 – 7:15 h – příchod do ŠD pouze zadním vchodem z ul. Bezručova 

Rodiče ani jiné osoby do prostor ŠD nevstupují. 
 

6. Obuv a oděv odkládají žáci ráno při příchodu na určených místech v ŠD. Všechny 
příchozí žáky vychovatelka zapisuje do docházkové knihy. V 7:35 h odvádí děti do 
školní šatny a následně do vyučování. 

 
7. Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá třídní učitelka děti z prvních tříd 

vychovatelce v prostorách školní šatny a nahlásí jména nepřítomných žáků.  
  

8. Docházka žáků přihlášených do ŠD je povinná. Každá předem známá 

nepřítomnost musí být řádně omluvena. Za dítě, které do ŠD nepřijde, 
vychovatelka nenese zodpovědnost. Pro vychovatelku je závazný čas odchodu 

dítěte uvedený v přihlášce. Mimořádný odchod je možný pouze na základě 
písemné žádosti (omluvenky) rodičů, která musí obsahovat datum, hodinu 
odchodu, vyjádření o převzetí zodpovědnosti za dítě a podpis zákonného 

zástupce. 
 

9. Na oběd děti odcházejí společně v doprovodu vychovatelky. Všechny děti 
navštěvující školní družinu musí mít zakoupeny obědy ve školní jídelně. Jídelna 
má zavedený automatizovaný systém objednávání a výdeje stravy 

prostřednictvím bezdotykového čipu, který zákonný zástupce dítěti zakoupí. Při 
ztrátě čipu je nutné zakoupit čip nový. Obědy si pak rodiče přihlašují i 

odhlašují sami. Čitelně podepsané čipy děti po obědě odevzdávají vychovatelce. 
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Děti mají zajištěn pitný režim nápoji z jídelny, které si mohou načepovat do 
vlastní lahve. 

 

10. Vyzvedávat děti ze ŠD (kroužky, návštěva lékaře, osobní důvody apod.) je 
možné pouze v 12:30 h, 13:00 h, 13:30 h, 14:00 h, poté až v 15:30 h, 

v 16:00 h a v 16:30 h zadním vchodem do ŠD z ul. P. Bezruče vzhledem 
k nenarušování činnosti. Po 14:00 h odcházejí děti s vychovatelkou k zájmovým 
činnostem do tělocvičny, na bazén, keramické dílny, počítačové učebny anebo na 

vycházku. 
 

11. Žáky ŠD z končícího oddělení, tj. v 14:00 h, kdy děti odchází na zájmovou 
činnost, předá vychovatelka vždy osobně do určeného oddělení. 

 

12. V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte do konce pracovní doby vychovatelek, 
tj. do 16:30 hod., zůstává vychovatelka s dítětem, bude se snažit spojit s jeho 

zákonnými zástupci a domluvit se na jeho předání. Pokud se jí to nepodaří, bude 
kontaktovat Odbor sociálně-právní ochrany dítěte a Policii ČR, kde dojedná 
předání dítěte jejich pracovníkům a ti zajistí předání dítěte zákonným zástupcům. 

 
13. Děti se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly Vnitřního řádu ŠD a Školního řádu. 

Bez vědomí vychovatelky nesmí svévolně opouštět oddělení ŠD, zdržovat se na 
WC, otevírat okna. Na chodbách není povoleno klouzání, sjíždění a šplhání po 
zábradlí, skákání ze schodů. Při hrách v ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost 

spolužáků a musí se vyvarovat konfliktním situacím. Úraz či zdravotní problémy 
dítě bezodkladně nahlásí vychovatelce. Ta poskytne první pomoc a v případě 

nutnosti zajistí odborné lékařské ošetření. O situaci informuje zákonné zástupce. 
 

14. Žák šetří zařízení, hry a pomůcky školní družiny, svévolně nepoškozuje školní 

majetek. Pečuje o čistotu ŠD a zachovává všude pořádek, před odchodem domů 
po sobě uklidí. Veškeré škody, které dítě způsobí úmyslně, zákonný zástupce 

nahradí nebo zajistí opravu. 
 

15. Při opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD může ředitel školy rozhodnout o 
okamžitém vyloučení dítěte ze školní družiny. U ŠD základních škol nemá tento 
akt povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání 

rodičů). 
 

16. Všechny věci mají mít děti podepsány jménem, ztrátu nebo záměnu nahlásí 
neprodleně vychovatelce. 

 

17. Doporučujeme dětem nenosit do družiny cenné věci, mobilní telefony, tablety a 
větší obnosy peněz. Školní družina neodpovídá za jejich případnou ztrátu, krádež 

či poškození a nelze tedy požadovat náhradu. 
 

18. Mobilní telefon smí žák použít jen s výslovným souhlasem vychovatelky. Ve 

vnějších i vnitřních prostorách školy je zakázáno pořizovat audiovizuální záznamy 
bez předchozího souhlasu ředitele školy. Nerespektování tohoto bodu bude 

považováno za závažné porušení Školního řádu a Řádu školní družiny.  
 

19. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku 
rozhoduje ředitel školy. Provoz družiny během prázdnin je zajištěn v případě 

zájmu rodičů, a to při minimálním počtu 24 žáků. 
 

20. Domácí úkoly si mohou děti v ŠD vypracovávat pouze s písemným souhlasem 
rodičů, případně po ústní domluvě rodičů s vychovatelkou. 
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Všechny děti ŠD jsou poučeny o zásadách a pravidlech bezpečnosti 
v prostorách školy i mimo tyto prostory, která musí dodržovat a bezodkladném 

nahlášení úrazu či zdravotních problémů vychovatelce. 

 

Rámcový režim dne ŠD: 

11:35 (12:30) konec dopoledního vyučování 

11:35 - 13:30 
oběd, hygiena – čištění zubů, odpočinkové činnosti (společné hry nebo 

jiné činnosti dle individuálního přání, četba pohádek aj.) 

13:30 – 14:00 
Rekreační činnost – tělovýchovná, výtvarná, pracovní, hudební, 
přírodovědná 

14:00 – 16:00 

Zájmové činnosti v ŠD – florbal, plavání, keramika, PC hrátky, 

angličtina, sportovní hry, dílny 
Rekreační činnost – pobyt venku, vycházka, tělovýchovná, výtvarná, 

hudební, přírodovědná činnost, hygiena 

15:30 – 16:30 
didaktické hry – příprava žáků na vyučování, vypracovávání DÚ, 
individuální odpočinkové činnosti, úklid oddělení, odchody žáků 

 
Vychovatelka vždy přihlíží při výběru činností k počasí. 

 

 

 

V Havířově dne 1. 9. 2018 


