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O R G A N I Z A ČN Í  ŘÁ D  
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Schvalovací orgán: ředitelka školy 
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Nahrazuje: Vnitřní řád školní družiny ze dne7.10.2010, č.j. ZŠMŠ/576/2010 
 

Vnit řní řád školní družiny 

1) Provozní doba ŠD je v pondělí – pátek v době od  630 – 745 a 1140 – 1530. 

2) ŠD má jedno oddělení a nachází se v přízemí v místnosti č. 3. 

3) Zákonní zástupci přihlašují své dítě na základě písemné přihlášky první týden na 
počátku školního roku. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců 
o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD. Docházka přihlášených žáků 
je povinná. Předávání informací rodičům, přihlašování žáků do školní družiny 
zajišťuje vychovatelka. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka 
školy. 

4) ŠD je určená přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ. Žáci 2. stupně ZŠ mohou být 
přijati v případě, že není naplněná kapacita ŠD. 

5) Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. 

6) V průběhu školního roku lze dítě z docházky do ŠD odhlásit u vychovatelky ŠD. 

7) K docházce do školní družiny mohou zákonní zástupci písemně přihlásit své dítě i 
během školního roku. 

8) Jakékoliv odchylky od docházky žáka, způsobu odchodu nebo předem známou 
nepřítomnost sdělí rodiče paní vychovatelce písemně. 

9) Při nevyzvednutí žáka ze ŠD v určené době informuje vychovatelka ŠD zákonné 
zástupce a čeká na jejich příchod. Nedostaví-li se, vychovatelka kontaktuje 
ředitelku školy a vyčká se žákem do dalších opatření (kontaktování sociální 
pracovnice, Policie ČR).  

10) Činnosti ŠD se mohou také zúčastňovat i žáci nezařazení do ŠD, pokud se této 
činnosti neúčastní plný počet dětí zařazených do skupiny. Jejich návštěvnost je 
zapisována do docházkového sešitu. V době, kdy je z různých důvodů cíleně či 
neplánovaně přerušena výuka, mohou být do ŠD dočasně umístěni žáci, kteří do 
ŠD nejsou přihlášeni, nesmí být překročena kapacita 30 žáků.  

11)  Za bezpečnost žáků ve ŠD zodpovídá vychovatelka ŠD. 



 Základní škola a mate řská škola M ěčín – p.o. 
 Školní 93, Měčín, 340 12 Švihov 

   2

12) Úplatu za ŠD stanovuje ředitelka ZŠ a MŠ směrnicí vždy v lednu na kalendářní 
rok. 

13) Po příchodu do ŠD v odpolední směně je do programu zařazována relaxace a 
činnosti dle zájmu žáků. 

14) V době od 1400 – 1500 jsou do výchovné činnosti zařazeny vycházky a aktivní 
pohyb. V této době není možné dítě ze školní družiny vyzvedávat. 

15) ŠD umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Žáci 
zapsaní k docházce do školní družiny si mohou přinášet vlastní pití a během 
pobytu v družině mohou kdykoli pít. 

16) ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o vedlejších školních 
prázdninách pokud žáci projeví zájem o docházku do ŠD. Provozní dobu na 
uvedené dny stanoví ředitelka školy. Na kroužky budou žáci uvolňováni dle 
rozvrhu. Žáky si přebírá od vychovatelky vyučující osobně.  

17) Chování žáků v ŠD musí být v souladu se Školním řádem ZŠ a MŠ Měčín, 
zejména 

� žákům není dovoleno bez svolení vychovatelky opouštět školní družinu. 

� platí zákaz jakkoli manipulovat se zařízením družiny, pokud není přítomna 
vychovatelka; je rovněž zakázáno nešetrně zacházet s nábytkem a celkovým 
vybavením místnosti. 

18) Práva a povinnosti žáků jsou stanoveny Školním řádem ZŠ a MŠ Měčín.  

19) Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.  

20) ŠD realizuje výchovně-vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 
formou pravidelné výchovy, vzdělávací a zájmovou a příležitostnou i spontánní.  

21) Pitný režim je zajištěn vlastními nápoji.  

Vnitřní řád školní družiny byl projednán na pedagogické radě pedagogických pracovníků 
základní školy dne 28. 8. 2014. 

Vnitřní řád školní družiny je součástí Organizačního řádu, který je v rámci školy veřejně 
k dispozici všem zaměstnancům a je pro ně závazný. 

 
 

 

 ………………………………
 Mgr. Václava Čejková 
 ředitelka školy 

 


