
 

Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek příspěvková organizace 

se sídlem  

739 51  

Dobratice 58 

4. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

           Spisový / skartační znak     2021/2022         1.1.3       A10 

Vypracoval: Mgr. Karla Peterková, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Karla Peterková, ředitel školy 

  

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2021 

 

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

pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Seznámení s dokumentem 

provádějí vychovatelky školní družiny. 

 

 

Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a 

vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platné znění. 

 

 

1) Školní družina je určena žákům 1. – 5. ročníku. 

 
2) Provoz školní družiny: 

 

 ranní provoz –  od 6:30 – do 7:30 hod. 

 odpolední provoz - od 11:20 – do 16:30 hod. 

 

3) Školní družina umožňuje zájmové i odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na 

 vyučování. 

 

Organizace činnosti: 

 11:20 – 13:00 hodin – příchod dětí po ukončení výuky do ŠD, samoobslužné 

činnosti před obědem, oběd, odpočinkové činnosti, 

 13:00 – 14:45 hodin – zájmové činnosti, vycházky, 

 14:45 – 16:30 hodin – příprava na vyučování, rekreační a odpočinkové 

činnosti. 

 

 



Základní škola a mateřská škola Dobratice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Adresa: 739 51 Dobratice 58, IČO 706 40017, tel.: 558 651 255,  

e-mail: zs.dobratice@post.cz 
 

 

4) Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisového lístku) na jeden 

 školní rok. Odhlášení žáka ze školní družiny během školního roku je na základě 

 písemné žádosti zákonného zástupce.  

 

Při opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny, ohrožování zdraví a bezpečnosti 

vlastní i ostatních, častém nerespektování pokynů vychovatelky, může být  žák ze ŠD 

vyloučen. O vyloučení žáka rozhoduje ředitelka školy ve správním  řízení. Žák může být 

z docházky do ŠD vyřazen, pokud déle než tři měsíce bez řádné  omluvy nebude navštěvovat 

školní družinu. Návrh na vyloučení předloží vychovatelka vedoucí vychovatelce a o vyloučení 

rozhodne ředitelka školy. 

 

5) Žáci mají povinnost: 

 se řádně a ohleduplně chovat, 

  udržovat své věci v pořádku, 

 nepoškozovat majetek školy. 

 

6) Žáci mají právo: 

 užívat zařízení školní družiny, 

  zúčastňovat se jejich akcí,  

 podílet se na tvorbě týdenních plánů družiny, 

  na denní hodnocení své činnosti, 

 na pitný režim. 

7) Zákonní zástupci mají povinnost: 

 řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku, 

 ohlásit změny v osobních údajích žáka, 

 seznámit se s vnitřním řádem školní družiny, 

 řádně omluvit nepřítomnost žáka ve školní družině, 

 v řádném termínu (tj. 1. pololetí – do konce září a 2. pololetí – do konce února) 

uhradit úplatu za pobyt žáka ve školní družině, 

 vyzvedávat žáka ve stanovenou dobu: 

 

Vyzvedávání žáka ve stanovenou dobu:  

 zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout žáka ze ŠD do 16:30 hodin, 

 v době od 13:00 – 14:45 hodin se žáci ze ŠD nevyzvedávají. 

 

Pokud zákonní zástupci nemohou vyzvednout žáka ve stanovenou dobu, prosíme o 

písemné odůvodnění vyzvednutí žáka. 

 

8) Zákonní zástupci mají právo: 

 být informováni o chování žáka v družině, 

 o akcích družiny, 

 zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, 

 podávat vedoucí vychovatelce (vychovatelce) nebo řediteli školy návrhy na 

zkvalitnění práce družiny. 

9) Vychovatelka vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu ve školní družině a při 

 jejich akcí. Žák neopouští školní družinu bez vědomí vychovatelky. Za žáka, který byl 

 ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. 
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 Z bezpečnostních důvodů nelze žáka uvolňovat na telefonickou žádost, pouze 

 písemně. 

 

10) Z ranní družiny odchází žáci na vyučování sami. Po skončení vyučování si 

 vychovatelka přebírá žáky v jednotlivých třídách. Vedoucí zájmových útvarů 

 (kroužků) si žáky vyzvedává ze školní družiny a po skončení je opět přivede do 

 družiny nebo žáky předá rodičům. 

 

11) Žáci jsou poučeni o bezpečnosti a chování v prostorách školy, školní družiny i mimo 

 ni po celý školní rok (na začátku školního roku, před pravidelnou činností, před 

 prázdninami a plánovanými akcemi). 

 

12) Žáci mohou nosit do školní družiny mobilní telefony, platí však zákaz používání 

během celého výchovného procesu ve školní družině (posílání či přijímání SMS, 

MMS, zvukové či obrazové nahrávání, fotografování či využívání jiných služeb svého 

mobilního telefonu). 

 

13) Odchody ze školní družiny jsou individuálně konzultovány s rodiči při zápisu do 

 školní družiny a doba je uvedena v zápisním lístku a přehledu výchovně vzdělávací 

 činnosti. 

 

14) Nevyzvednutí žáka ze školní družiny – navázání telefonického kontaktu se  

            zákonnými  zástupci žáka. 

 

15) O snížení nebo prominutí úplaty, zejména v případě žáků se sociálním 

 znevýhodněním, rozhoduje ředitel školy podle směrnice pro činnost školní družiny. 

 

16) Kontakt se zákonnými zástupci žáka probíhá formou třídních aktivit, individuálně 

 nebo osobním kontaktem při vyzvedávání žáka ze školní družiny. 

 

17) Na oběd odchází žáci společně s vychovatelkou. Vychovatelka dbá na osobní hygienu 

 a dodržování etických zásad při stolování.  

 

18)  V případě onemocnění žáka odhlašují oběd zákonní zástupci u vedoucí školní jídelny. 

 

 

 

V Dobraticích 26. 8. 2021 

 

        ………………………………. 

        Mgr. Karla Peterková 

              ředitelka školy 
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Dne 31. 8. 2020 byli zaměstnanci seznámeni s řádem: 
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