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Základní škola a mateřská škola D o l n í   M ě s t o  
 

ŘÁD   ŠKOLNÍ   DRUŽINY 

 
 

Vypracovala:  Mgr. Marie Maštálková, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala a schválila dne:  30.8.2016 

Školská rada projednala a schválila dne 2.10.2016   

Řád školní družiny je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) , § 30 odst. 1. Činnost ve 

školní družině se dále řídí prováděcí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.  

 

Školní družina je mimoškolní výchovné zařízení zajišťující rekreační a výchovnou 

činnost dětí před začátkem vyučování a po skončení vyučování. Školní družina je 

součástí  školy,  proto i zde musí být chování dětí v souladu se školním řádem. 

 

1. Přihlašování a odhlašování 
 Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny 

zajišťuje vychovatel školní družiny 

 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy 

 Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují dítě prostřednictvím zápisního lístku, na 

kterém sdělí rozsah docházky dítěte do družiny a způsob odchodu žáka z družiny. 

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky  nebo pokud má žák 

odejít z družiny jinak či s jinou osobou než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku 

nebo předem známou nepřítomnost žáka v družině sdělí rodiče vychovateli písemnou 

formou. 

 Kapacita ŠD je 25 míst. Do družiny jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků  

(1. – 3.). Přihlašování dětí probíhá v prvním týdnu školního roku. 

 Odhlášení žáka ze školní družiny je možné na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců. 

 

2. Organizace činnosti 

 Provoz školní družiny je denně od 6,30 hodin do 8,00 hodin ráno a od 11,35 hodin do 

16 hodin odpoledne. 

 Žáky do školní družiny si vychovatel přebírá od vyučujících po skončení vyučování na 

chodbě v přízemí školy. 

 Kvůli narušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí ze školní družiny 

takto: po obědě do 13,15 hodin, dále až od 14,30 hodin.  

 Na zájmové kroužky a výuku v ZUŠ jsou děti uvolňovány podle potřeby. Vedoucí 

zájmového kroužku nebo vyučující ZUŠ si žáky převezmou od vychovatele  a po 

skončení činnosti je opět odvedou do školní družiny a předají vychovateli. 

 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům i přípravu 

na vyučování. Součástí činnosti jsou i zájmové kroužky. 

 Činnosti družiny se mohou zúčastnit i žáci nezařazení do družiny, pokud se této 

činnosti neúčastní plný počet žáků (25). 

 O provozu družiny o prázdninách v průběhu školního roku rozhoduje ředitelka školy. 

Před každými prázdninami rozdá vychovatel s dostatečným předstihem informace o 
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provozu družiny v době prázdnin. Žáci musejí být na docházku do družiny o 

prázdninách přihlášeni písemně. 

 Rodiče a další návštěvníci nevstupují do učebny školní družiny. 

 

 

 

3. Chování žáků 

 Žák bez vědomí vychovatele učebnu družiny neopouští. Za žáka, který byl ve 

škole a do družiny se nedostavil, vychovatel nezodpovídá. 

 Doba pobytu žáka ve družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. 

 Ve družině se žák řídí pokyny vychovatele, školním řádem 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 a klasifikace sníženou známkou z chování. 

 Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být 

rozhodnutím ředitelky školy ze školní družiny vyloučen. Ředitelka školy může 

rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým 

významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost 

ostatní, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů. 

Proti rozhodnutí o vyloučení není možnost odvolání rodičů. 

 

4. Dokumentace 

 Ve školní družině se vede tato dokumentace: zápisní lístek do družiny pro žáky, 

kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, přehled výchovně vzdělávací práce, 

docházkový sešit. 

 

5. Další ustanovení 

 Poplatek za ŠD činí 600- Kč na jednoho žáka za školní rok. Poplatek vybírá škola 

v hotovosti ve stanoveném termínu. O termínu a výši úplaty jsou zákonní zástupci 

vždy předem vyrozuměni prostřednictvím oznámení v deníčcích žáků. 

 Žáci navštěvující družinu obědvají společně za dozoru vychovatele a rovněž 

společně na oběd odcházejí a vracejí se zpět. 

 Každý žák musí mít obuv na přezutí, sportovní oděv (označený a uložený v sáčku). 

 Materiál na výtvarné a ruční práce hradí zákonní zástupci žáků. 

 Ke sledování filmů a k práci s počítači může družina využívat školní učebnu v 1. 

poschodí. Žáci mohou využívat i školní knihovnu. 

 Ke sportovní činnosti může školní družina využívat venkovní učebnu, školní 

tělocvičnu, dvůr a hřiště v areálu školy. K dispozici je také obecní sportovní a 

dětské hřiště. 

 

 

…………………………………..                              ……………………………………. 

       Vychovatel ŠD                                                                  Ředitelka ZŠ 

 

 

 

 


