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ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn § 30, odst. 1, vydávám 

Řád školní družiny (dále jen ŠD): 

OBSAH:  

 Všeobecné ustanovení  

 Organizace a provoz školní družiny  

 Dokumentace 

 

Rodiče ani jiné osoby do prostor školní družiny nevstupují. 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ  

1. Činnost družiny  

1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků ZŠ F. Hrubína.  

1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. 

Po projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních 

prázdnin.   

1.3. Družina organizuje zájmové vzdělávání pro účastníky přihlášené k pravidelné denní 

docházce.  

1.4. Činnost družiny se uskutečňuje  

o pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 

o využitím otevřené nabídky spontánních činností.  

1.5. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.  

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY  

1. Přihlašování, odhlašování žáka  

1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky 

s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje 

vedoucí vychovatelka.  

1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných 

náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, 

upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu, sourozenec, 

vzdálenost bydliště apod.).  

1.3. Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně. 

1.4. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou formou 

vychovatelce ŠD. Odhlašovací lístek je k dispozici u vychovatelky. 

1.5. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vychovatelky ŠD. 

Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným 

zdůvodněním.  

 

2. Provoz školní družiny  

2.1. Provozní doba ŠD:  

Po 6:00 – 7:55     11:30 – 16:30 hod  

Út 6:00 – 7:55     11:30 – 16:30 hod 

St 6:00 – 7:55     11:30 – 16:30 hod 

Čt 6:00 – 7:55     11:30 – 16:30 hod  

Pá 6:00 – 7:55     11:30 – 16:30 hod. 
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2.2. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna v případě zájmu rodičů, a 

to při minimálním počtu 24 přihlášených žáků. 

2.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu 

činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.  

2.4. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, bazén, školní 

hřiště, učebnu keramiky, informatiky a uvolněné učebny.  

2.5. Počet oddělení: 5 

2.6. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků, 

nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 30 žáků denně přítomných - 

limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.  

 

3. Docházka do ŠD  

3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6:00 

do 7:15 h zadním vchodem z ul. P. Bezruče. 

3.2. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na 

zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná. Za 

žáka, který se do ŠD nedostavil, vychovatelka nenese zodpovědnost.  

3.3. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.  

3.4. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce. Pro 

vychovatelku je závazný čas odchodu dítěte uvedený v Přihlášce do ŠD. Mimořádný odchod 

je možný pouze na základě písemné žádosti (omluvenky) rodičů, která musí obsahovat 

datum, hodinu odchodu, vyjádření o převzetí zodpovědnosti za dítě a podpis zákonného 

zástupce. 

3.5. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD – po ukončení vyučování: v 12:30, 13:30, 14:00 a 

dále v 15:30, 16:00 a v 16:30 hod z důvodu nenarušení plánovaných činností. 

3.6. Provoz ŠD končí v 16:30 hodin. 

 

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD  

4.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly Vnitřního řádu ŠD a Školního řádu.  

4.2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.  

4.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.  

4.4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.  

4.5. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo 

zákonný zástupce ihned vychovatelce.  

4.6. Při hrách v ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktním 

situacím. 

4.7. K hrám, hračkám, knihám, zařízením a pomůckám se žáci chovají ohleduplně a šetrně. 

Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení ŠD nahradí nebo zajistí opravu 

rodiče.   

4.8. Mobilní telefon smí žák použít jen s výslovným souhlasem vychovatelky. Ve vnějších i 

vnitřních prostorách školy je zakázáno pořizovat audiovizuální záznamy bez předchozího 

souhlasu ředitele školy. Nerespektování tohoto bodu bude považováno za závažné porušení 

Školního řádu a Řádu školní družiny. 

4.9. Při opakovaném porušování řádu ŠD může ředitel školy rozhodnout o okamžitém vyloučení 

dítěte ze školní družiny. U ŠD základních škol nemá tento akt povahu správního řízení 

(ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů). 

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD  

5.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém 

oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.  
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5.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.  

5.3. Žák je povinen bezodkladně hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech či zdravotní 

problémy.  

5.4. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, případně odbornou 

lékařskou pomoc 

 

6. Pitný režim  

6.1. Pitný režim je zajištěn nápoji ve školní jídelně, které si žáci čepují do vlastních lahví. 

III. ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 

1. Výše platby  

1.1. Výši úplaty za zájmové vzdělávání určuje dle nákladů na provoz ŠD ředitel školy. Úplata za 

zájmové vzdělávání je stanovena na 200,00 Kč za každého žáka přihlášeného do ŠD. Pokud 

se jedná o sourozence, platí mladší sourozenci poloviční částku, tedy 100,00 Kč. 

1.2. Platba na každý měsíc je vybírána inkasním způsobem vždy v měsíci předcházejícím.  

1.3. Povolení k inkasu úplaty za vzdělávání je součásti přihlášky do školní jídelny a je nutno 

odevzdávat jej u vedoucí ŠJ.  

1.4. Pokud nedojde k úhradě nejpozději do konce předcházejícího měsíce, nebude žákovi služba 

zájmového vzdělávání poskytována. 

1.5. Bude-li provoz školní družiny z jakýchkoli důvodů přerušen nebo omezen, bude platba 

přiměřeně k době výluky snížena (toto se netýká běžných prázdnin v průběhu roku a dnů 

státních svátků) 

1.6. Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb.,ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 

Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle 

ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. a podle zákona č. 110/2006 o životním a 

existenčním minimu v platném znění může rozhodnout ve správním řízení o snížení nebo 

prominutí poplatku, a to v případech, že: 

o účastníkovi nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v 

hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

o účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách,  

o účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

podle zákona o státní sociální podpoře.                      

 

1.7. Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, 

že má nárok na některý příplatek uvedený v předchozích odstavcích – tzn. doloží písemně 

příslušné potvrzení o jeho vyplácení. Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v 

dokumentaci žáka ve školní družině. 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově 1. 9. 2021      ředitel školy: Mgr. Tomáš Ptáček 


