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Vnitřní řád školní družiny 

 
1. Školní družina je v provozu od 6:00 do 7:30 hod a od 11:45 do 16:30 hodin. Má tři oddělení, která mohou mít 
nejvýše 30 žáků. Kapacita školní družiny je 90 žáků. ŠD navštěvují děti od 1. do 5. ročníku. Třídy se nachází 
v přízemí budovy základní školy. Školní družina využívá tělocvičnu, školní zahradu, hřiště a jazykovou učebnu.  

Rodiče si vyzvedávají žáky v čase od 11:45 do 14:00 hodin nebo dále až po 15:00 hodině z důvodu hlavní 
činnosti družiny, která probíhá denně v čase od 14:00 do 15:00 hodin. 

2. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků. 

3. Paní vychovatelky přebírají žáky od vyučujících po skončení vyučování. 

4. Vyplněním zápisního lístku zákonný zástupce žáka závazně sděluje rozsah a způsob pravidelného odchodu 
žáka ze školní družiny a určuje oprávněnou osobu k vyzvednutí dítěte. 

V případě jakékoliv změny sdělí rodiče tuto skutečnost písemně na samostatný lístek, který si vychovatelka 
přiloží k zápisnímu lístku a uschová. Tuto změnu není možné nahlásit telefonicky z důvodu bezpečnosti žáka. 

5. Ve školní družině se žáci řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny, se 
kterými jsou seznámeni na začátku školního roku.  

6. Žáci, kteří navštěvují školní družiny jsou povinni chránit majetek školy. Svévolně poškozený majetek zákonný 
zástupce žáka nahradí nebo zajistí jeho opravu. 

7. Žákům je doporučeno nosit do školní družiny převlečení, které je podepsané a žáci je předají vychovatelce 
daného oddělení. 

8. Zákonný zástupce žáka má právo být informován o chování svého dítěte na třídních schůzkách nebo 
prostřednictvím konzultací s vychovatelkou školní družiny. 

9. Žáci přihlášení do školní družiny jsou na začátku školního roku poučeni o bezpečném chování v prostorách 
školní družiny a záznam o poučení je uveden v třídní knize. Žáci dodržují pravidla stanovená řády školy a školní 
družiny. 

10. V případě porušování školního řádu a vnitřního řádu školní družiny může být žák rozhodnutím ředitelky 
školy ze školní družiny vyloučen. 

11. Při nevyzvednutí žáka ze ŠD volá vychovatelka zákonným zástupcům žáka, nemůže-li se  s nimi spojit, volá 
ředitelce školy a radí se dalším postupu. 

 

 
 
Ve Vřesině dne 1. 9. 2016      Mgr. Lenka Skýbová 
        ředitelka školy 


