
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1. ŠD je určena především žákům 1. stupně naší školy. 

2. ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování od 6 hod. do začátku vyučování a po jeho 

skončení do 17. hod.,v pátek pouze do 16.00 hod.  

3. Družina umožňuje účastníkům odpočinek, zájmové činnosti, přípravu na vyučování a 

zájmové kroužky. 

4. Účastníci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisní lístek). O přijetí 

účastníka do ŠD rozhoduje ředitelka školy. V případě, že je počet žádostí o přijetí vyšší, 

než je kapacita, přednostně jsou přijímáni účastníci zaměstnaných rodičů. 

5. Účastníci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku, 

nepoškozovat majetek školy ani spolužáků. 

6. Účastníci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejích akcí, podílet se na tvorbě 

týdenních plánů družiny, dle pitného režimu užívat nápoje zajištěné pro účastníky v 

družině, zvát na akce družiny určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné 

příslušníky.  

7. Zákonní zástupci mají povinnost včas oznámit změny v údajích, seznámit se s vnitřním 

řádem ŠD a respektovat ho. Řádně zdůvodňovat nepřítomnost účastníka v družině.  

8. Odhlásit účastníka z docházky do ŠD lze pouze ke konci každého pololetí, a to 

písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD. 

9.  Úplata za zájm. vzdělávání je stanovena ve dvou splátkách - vždy na začátku nového 

pololetí, je ve výši 100,-Kč za jednoho žáka měsíčně. Částka 500,- Kč je splatná 

předem, platí se prostřednictvím on-line školní pokladny ve dvou splátkách – za období 

září až leden do 15.9.2017 a únor až červen do 15.2.2018. 

10. ŠD během školního roku organizuje různé naučné a vzdělávací akce, z nich jsou některé 

zpoplatněné.O těchto akcích jsou rodiče s předstihem informováni z důvodu dostatku 

času pro kontrolu finančních prostředků v on-line školní pokladně. Odhadovaná částka 

na celý školní rok činí 500,- Kč. 

11. Zákonní zástupci účastníků mají právo být informovaní o chování účastníka v družině, o 

akcích družiny a zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, podávat vychovatelkám nebo 

řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny. 

12. Dle stanoveného rozvrhu odchodů v přihlášce účastníci odcházejí domů či do 

zájmových kroužků. Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ŠD jsou stanoveny 

termíny pro odchod účastníků ze ŠD takto: po obědě do 13:00 hodin a následně od 

15:00 hodin do 17:00 hodin. 

13. Při zvláštních příležitostech lze dočasně do družiny umístit i účastníky, kteří nejsou 

přihlášeni do ŠD k pravidelné docházce. 

14. Při akcích mimo areál školy, kde je omezený počet účastníků, mají přednost účastníci, 

kteří navštěvují ŠD pravidelně. 

15. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, 

drogy) v areálu školy, projevy šikany mezi účastníky, tj. násilí, omezování osobní 

svobody, ponižování, atd. 



16. Z důvodu nedodržování vnitřního řádu lze účastníka ze ŠD vyloučit (soustavný a 

nevhodný projev kázně a pořádku, ohrožení zdraví a bezpečnosti ostatních, apod.) 

17. Za účastníka, který bez dovolení vychovatelky opustil ŠD, nebere vychovatelka 

odpovědnost. Na telefonickou žádost nemůže být účastník ze školní družiny 

propuštěn. Účastníci jsou průběžně seznamováni s bezpečností při různých činnostech 

ŠD. 

18. Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle 

možností informuje telefonicky rodiče účastníka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do 

ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,        

         a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,        

         b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obec. úřadu, 

         c) požádá o pomoc Policii ČR.                                                                                                   

 

V Jindřichově Hradci dne 4.9.2017                                           Jitka Dědičová, ved. vych. ŠD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno dítěte……………………………………………………třída………………………….. 

Byl/a jsem seznámen/a s řádem školní družiny. 

V J. Hradci dne ………………………………….. Podpis zákon. zástupců…………………………… 


