
 

 

Řád školní družiny  

1. Školní družina umožňuje žákům odpočinek a rekreaci po školním vyučování, zapojení 

se do zájmových činností, které rozvíjí jejich osobité zájmy a schopnosti. Umožňuje pobyt 

ve škole před vyučováním, mezi ním i po něm pod odborným pedagogickým dohledem.   

2. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. - 3. třídy I. stupně ZŠ na základě 

rodičem řádně vyplněné přihlášky (zápisního lístku).   

3. Žáci se řídí pokyny vychovatelek a respektují je. Zachovávají ustanovení školního 

řádu.   

4. Docházka přihlášených žáků je povinná. Doba pobytu ve školní družině se řídí 

požadavky uvedenými v zápisním lístku. Nepřítomnost žáků je vhodné včas omluvit. 

Neomluvená nepřítomnost delší než 30 dnů je brána jako důvod k vyloučení žáka ze školní 

družiny.   

5. V případě, že zákonní zástupci žádají o uvolnění žáka ze školní družiny v jiném čase, 

než jak je stanoveno v zápisním lístku, je nutné o toto požádat písemně (datum, 

čas, v doprovodu či sám, podpis rodiče). K tomuto účelu využívají zákonní zástupci 

oznámení „Odchod ze ŠD“, které je volně ke stažení na webových stránkách školy.   

6. Ranní činnost začíná v 6:30 a končí 7:45 hod. 

7. Odpolední činnost začíná po skončení vyučování a trvá do 17:00 hod.   

Vzhledem k odpolední výchovné činnosti je vyzvedávání žáků možné od 12:45 

do 13:30 hod. a od 15:00 do 17:00 hod. 

7. Žák bez dovolení vychovatelky nesmí opustit ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD 

se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.   

8. K obědu přichází žáci společně pod vedením vychovatelky. Při obědě dbají všech 

pravidel společenského chování.   

9. Onemocní-li žák, rodiče jej odhlásí ze stravování u vedoucí školní jídelny.   

10. Žáci nepoužívají hrubých slov, jsou ohleduplní k mladším i slabším spolužákům 

a respektují se navzájem.   

11. Všichni žáci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani svých spolužáků či jiných 

osob.   

12. Do ŠD vstupují žáci přezutí a upravení. Hygienické zásady dodržují dle platných 

společenských norem. V prostorách ŠD dodržují pořádek a čistotu.   

13. Příprava na vyučování je žákům umožněna, jinak činnost probíhá převážně formou 

didaktických her.   

15. Žáci jsou povinni šetřit zařízení a vybavení. Poškodí-li žák vybavení či zařízení, rodiče 

jsou povinni škodu uhradit.   

16. Do prostoru ŠD není povolen vstup nepřihlášeným žákům, rodičům ani cizím osobám.   

17. V případě nedodržování tohoto řádu, může být žák ze školní družiny vyloučen. 


