
  

 

 

Řád školní družiny 

 

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání. 

 

II. Podmínky pro přijímání uchazečů do ŠD 

 

1. Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání 

informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 

2. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

3. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek. Přijímáni jsou žáci 1.- 4. ročníku. Zápis žáků do ŠD je proveden základě 

řádně vyplněného zápisního lístku a včasné platby školní družiny. 

4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k docházce do družiny, uvedou rozsah docházky a způsob 

odchodu  žáka z družiny na zápisním lístku. Odchylky od docházky (pokud má žák  odejít ze ŠD v jinou dobu nebo 

s jinou osobou, než je uvedeno na zápisním lístku) sdělí rodiče vždy písemně. 

5. Ranní družina je přístupná žákům 1. stupně. 

6. Odhlašování žáka ze ŠD je prováděno na základě písemné žádosti rodičů. 

 

III. Organizace činnosti 

  

1. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. 

2. V třídní knize je zaznamenávána nepřítomnost žáka. 

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

4. Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD. 

5. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud část žáků z oddělení 

končí vyučování později, předá  žáky vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. 

6. Družina realizuje výchovnou činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou odpočinkových, rekreačních a 

zájmových činností, umožňuje žákům po 15 hodině i přípravu na vyučování. 

7.  Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. 

 

 

IV. Chování žáků 

  

1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, 

v y ch o v a t e l k a  n e o d p o v í d á. 

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

3. Ve ŠD se žák řídí pokyny  vychovatelek, školním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně. 

4. 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, klasifikace sníženou známkou z chování na 

vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy 

z družiny vyloučen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


