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Základní škola 

Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvková organizace 

 

směrnice číslo 13/2014 

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

 

 

1. Provoz školní družiny: provoz školní družiny stanoví ředitelka školy.                     

Je stanoven takto: 

Ranní provoz: 6,00 – 8,00 hod., žáci mohou do školní družiny přicházet                        

do 7, 30 hod.  

Odpolední provoz 11,00 – 16,30 hodin. 

  

2. Přihlašování a odhlašování žáků: o přijetí žáka do školní družiny se 

rozhoduje na základě vyplněné písemné přihlášky, jejíž součástí je sdělení 

zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu odchodu 

z družiny. Přednostně jsou přijímáni žáci z 1. stupně základní školy. Počet 

přijatých dětí je vázán na kapacitě ŠD. 

 Odhlášení žáka je možné během celého školního roku písemnou formou. 

 Na zápisním lístku musí být správně vyplněny všechny údaje o žákovi,           

 včetně telefonu a informace o zdravotních problémech. 

 

3. Organizace činnosti: jednotlivá oddělení školní družiny se naplňují do 

počtu 30 dětí. 

Do školní družiny přicházejí děti po skončení vyučování pod dohledem 

vychovatelek, nebo učitele, starší žáci sami. Činnost ŠD probíhá v těchto 

místnostech: ve třídách, na chodbách s dětskými kouty, ve školní klubovně, 

tělocvičně, je možné využít cvičnou kuchyňku. Hlavním kriteriem naší školní 

družiny je zabezpečení  zájmové činnosti, odpočinku a rekreace dětí. 

 

4. Vyzvedávání žáků: odchody žáků ze školní družiny jsou uvedeny                    

na zápisním lístku. V případě jakékoliv změny, je třeba uvědomit 

vychovatelku písemným vyrozuměním, kde je uveden datum, jméno dítěte       

a podpis rodičů. Nelze toto vyřizovat telefonicky.  

  

 

5. Pitný režim: žáci na naší škole mají možnost využívat pitnou vodu nebo 

sifon během celého dne, takže i během pobytu ve školní družině. Rovněž je 

možné zakoupit pití z nápojového automatu. 
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6. BOZP: pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o bezpečnosti jako ve 

školním řádu. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZP. 

Záznam o poučení je uveden v třídní knize.  

Žák, který nedodržuje předem stanovená pravidla, narušuje anebo svým 

chováním ohrožuje bezpečnost svých spolužáků, může být ze školní družiny 

vyloučen. O tomto 

 opatření rozhoduje ředitelka školy a musí být předem projednáno se

 zákonným zástupcem. 

 

7. Úplata za zájmové vzdělávání: je ve výši 100 Kč za měsíc.  

Žáci navštěvující pouze ranní školní družinu platí 50,- Kč měsíčně. 

Přihlášení žáci 2. stupně platí 50,- Kč měsíčně. 

Školné se vybírá v hotovosti, čtvrtletně. 

Pokud rodiče neuhradí školné, nemůže žák navštěvovat školní družinu.  

 

Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

 účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakující se dávek 

pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

 účastníku nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči 

podle zákona o sociálních službách, nebo 

 účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře 

          a tuto skutečnost prokáže ředitelce školy. 

 

8. Zacházení s majetkem ŠD: žáci zacházejí s veškerými hrami opatrně. 

Svévolně je nepoškozují. V případě úmyslného poškození hry nebo hračky 

bude na rodičích požadována oprava případně zakoupení nové. 

 Za mobily, MP3 přehrávače a jiné věci donesené z domova vychovatelky 

školní družiny nezodpovídají. 

 

9. Postup při nevyzvednutí dítěte: pokud rodiče zapomenou vyzvednout dítě 

ze školní družiny, vychovatelka je informuje telefonicky. V případě selhání 

bude kontaktovat ředitelku školy / zástupkyni /, později policii. 
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Závěrečné ustanovení 

 

1) Kontrolou provádění ustanovení této směrnice jsou statutárním orgánem školy 

pověřeni tito pracovníci školy: Mgr. Marta Buchtová – zástupce ředitele školy,                               

Mgr. Jana Hezinová - vedoucí školní družiny. 

2)  Ruší se předchozí znění této směrnice č. j.: 13/2013 ze dne 1. 9. 2013 

3)  Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. září 2014 

4) Zaměstnanci školy byli se směrnicí seznámeni na pedagogické radě 

v přípravném týdnu školního roku 2014/15. 

 

 

 

           Mgr. Vladimíra Madronová, ředitelka školy 

 

 


