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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

   

1. Provozní doba ŠD:  ráno              6:10 hod – 7:40 hod  

     odpoledne            11:45hod – 15:30 hod  

Provozní doba může být aktuálně upravena tak, aby navazovala na ukončení 

vyučování. 

2. Dítě je přijato do ŠD na základě řádně vyplněné přihlášky do ŠD.  Přednostně 

jsou přijímáni žáci nižších ročníků, jejichž rodiče jsou zaměstnáni a žáci 

dojíždějící. O přijetí do ŠD, případně o ukončení docházky rozhoduje ředitel 

školy na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. ,,O zájmovém vzdělávání.“  

3. Ve ŠD se žák důsledně řídí pokyny vychovatele, vnitřním řádem ŠD a řády 

učeben, které děti navštěvují (tělocvična, kuchyňka, dílna, multimediální učebna 

apod.)  

4. Při příchodu do ŠD se dítě ohlásí u vychovatelky. Bez dovolení dítě 

neopouští  místnost ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, 

vychovatelka neodpovídá.  

5. Délka pobytu dítěte ve školní družině doba a způsob odchodu je zaznamenána 

na přihlášce. Pokud má být dítě uvolněno jinak, než je uvedeno na přihlášce, 

musí předložit písemnou omluvenku, kde je uvedeno: datum, jméno žáka, čas 

odchodu, zda jde sám nebo v doprovodu a podpis rodičů. Odchod s osobou 

neuvedenou na přihlášce je možný pouze po předložení písemné informace od 

rodičů.  

6. Děti mohou být vyzvednuty kdykoliv do 13:00 hod. a po 14:00 hodině. Od 

13:00 hod – 14:00 hod probíhají společné aktivity a děti se mohou zdržovat na 

programu i mimo školní budovu. Vstup rodičů do oddělení školní družiny je z 

hygienických důvodů nevhodný.  

7. Děti obdrží deníček, který slouží ke komunikaci mezi vychovatelkami a 

zákonnými zástupci.  

8. Děti se zúčastňují činností, které jsou ve ŠD prováděny, navzájem se neruší, 

chovají se k sobě slušně a ohleduplně. Se zařízením ŠD zacházejí žáci šetrně, o 

zapůjčení hraček nebo pomůcek slušně požádají a po hře je uklidí na své místo. 

Každé zničení nebo poškození zařízení a hraček ihned oznámí vychovatelce, ta 



rozhodne o nápravě nebo náhradě škody. Neplýtvají výtvarným materiálem. Žáci 

dbají o bezpečnost svou i bezpečnost ostatních dětí. Žák je povinen ohlásit každý 

úraz vychovatelce.  

9. Při pobytu ve školní družině si děti své mobilní telefony (MP3, fotoaparát, 

notebook, tablet, atd.) vypnou a uschovají do aktovky či jiného příručního 

zavazadla. Pokud žák poruší toto nařízení, má vychovatelka možnost přístroj 

odebrat a informovat o této skutečnosti rodiče, který si pak přístroj osobně 

vyzvedne na sekretariátu školy. Dále je zakázáno zapojovat donesené přístroje do 

elektrické zásuvky. 

 

10. Je zakázáno pořizovat zvukové či obrazové záznamy vychovatelek a ostatních 

pracovníků školy bez jejich souhlasu. Výslovně je zakázáno zaznamenávat žáky 

proti jejich vůli a pořizovat záznamy jakkoli hanlivé, ponižující, urážející apod. 

11. Družina nezodpovídá za věci, mobilní telefony a cennosti, které si děti 

přinesou z domova.  

12. Do kroužků odcházejí s vyučujícím kroužku, který si je přijde vyzvednout 

před zahájením činnosti.  

13. Pitný režim je zajištěn, děti se mohou kdykoliv napít čaje z várnice, která je 

umístěna ve ŠD.  

14. Další místnosti využívané školní družinou: tělocvična, počítačová učebna, 

multimediální učebna, kuchyňka, dílna – mohou děti využívat v přítomnosti 

vychovatelky a po ukončení činnosti uvedou místnost do původního stavu.  

15. Činnosti ve ŠD se mohou zúčastnit i děti, které nejsou zapsány a čekají na 

další vyučování, nebo při nepředpokládaném přerušení výuky.  

16. Pokud žák soustavně narušuje vnitřní řád ŠD, porušuje kázeň a pořádek, 

ohrožuje zdraví nebo bezpečnost sebe i ostatních, může být rozhodnutím ředitele 

ze ŠD vyloučen.  

17. Při odchodu ze ŠD zajistí vychovatelka řádné uzavření oken a uzamknutí 

dveří. 

 

V Kopřivnici 28. srpna 2015                          

                                                                       Ing. Pavel Janek 

                                                                          ředitel školy 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


