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Vnitřní řád školní družiny 

Ředitel školy vydává tento vnitřní řád školní druţiny: 

 O přijímání ţáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. 

 ŠD je otevřena od 6:15 do 7:40 hodin a po skončení vyučování do 16:30 

hodin. 

 Účastníky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je 

povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.  

 Ze ŠD účastník odchází sám v určenou hodinu nebo si ho mohou vyzvednout 

zákonní zástupci účastníka osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné 

k vyzvednutí).  

 Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci účastníků (aktovky, oblečení) 

uzamčeny v druţině. 

 ŠD pravidelně vyuţívá i jiné prostory školy. Knihovnu a dle rozvrhu tělocvičnu, 

počítačovou učebnu, školní dvůr a sportovní areál. Za přechody účastníků je 

vţdy zodpovědná vychovatelka. 

 Pokud účastník zájmového vzdělávání ŠD závaţným způsobem poruší vnitřní 

řád školní druţiny nebo opakovaně nedodrţuje pravidla školního řádu 

a bezpečnostní předpisy, můţe být ze školní druţiny vyloučen. 

Práva a povinnosti žáků 

 Účastník ŠD se řídí pravidly školního řádu a vnitřního řádu školní druţiny 

a dodrţuje bezpečnostní předpisy, se kterými byl seznámen. Chová se tak, 

aby neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani svých spoluţáků.  

 S majetkem školy zachází hospodárně a případné škody neprodleně oznámí 

vychovatelce ŠD. 

Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 Zákonní zástupci účastníka zájmového vzdělávání ŠD jsou seznámeni 

s vnitřním řádem ŠD při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelkou 



řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí účastníka nebo písemnou formou 

(pro sdělení vyuţijí školní notýsek). Zákonní zástupci jsou zváni na 

významnější akce ŠD.  

 Ţáka 1. ročníku přihlašují zákonní zástupci do ŠD písemně při zápisu 

do 1. třídy a 1. den školního roku, ţáka 2. aţ 5. ročníku v den následující. 

Účastníka je moţné odhlásit kdykoliv během školního roku na základě 

písemné ţádosti. 

 Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout účastníka zájmového vzdělávání 

ŠD nejdéle do 16.30 hodin.  

 Docházka přihlášených účastníků je povinná. Kaţdou nepřítomnost je nutno 

řádně omluvit.  

 Výjimečně lze uvolnit účastníka dříve jen na písemnou ţádost, která musí 

obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této ţádosti nebude účastník 

uvolněn. 

 Písemná ţádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování účastníka 

na mimoškolní aktivity (ZUŠ, krouţky aj.). Za cestu účastníka do krouţků 

a zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost. 

 Na provoz ŠD se vybírá úplata 150,-Kč na měsíc. Tyto peníze se vybírají 

v hotovosti dvakrát ročně (září aţ prosinec 600,-Kč, leden aţ červen 900,-Kč). 

Zákonný zástupce účastníka, můţe poţádat ředitele školy o prominutí úplaty 

na provoz ŠD. 

 V případě odhlášení účastníka ze zájmového vzdělávání se úplata nevrací. 

 

 

 

Platnost vnitřního řádu školní druţiny:    

Od 1. 9. 2016       ředitel školy 


