
Základní škola a Mateřská škola Žďárná 
 

Vnitřní  řád  ŠD 
 

1) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přihlašují žáka do školní družiny na základě 
vyplnění zápisního lístku, dále sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka 
z družiny, tyto údaje je nutné zaznamenat na zápisním lístku. Školní družina je 
v provozu od 11,00 do 15,30 hodin. 

- odchylky od údajů docházky žáka je nutno sdělit písemnou formou (datum a 
podpis rodičů) předem vychovatelce 

- pokud děti navštěvují zájmové kroužky v ZŠ, je třeba tuto dobu zaznamenat do 
přehledu výchovně vzdělávací práce 

 
2) Úplata za ŠD je stanovena ve výši 50,-Kč za jednoho žáka splatná zálohově na účet 

školy č.ú. 210 807 8204/2700 nebo v hotovosti v kanceláři školy. 
 

3) O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky, proti 
rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat. 

 
4) Do oddělení se zapisuje 25 žáků s pravidelnou docházkou. Činností ŠD se mohou 

zúčastnit i žáci nezařazení, pokud to umožní kapacitní možnosti oddělení. Docházka je 
pro přihlášené žáky povinná! 

 
5) Do školní družiny přicházejí žáci po obědě pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní 

třídy končí později, přicházejí žáci do ŠD samostatně. 
 

6) Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům i přípravu 
na vyučování. Hlavní zaměstnání probíhá v době od 13,30 – 15,30 hodin.  
 

7) Při příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem 
školní družiny. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští prostory ŠD. Za žáka, který 
byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá (vychovatelka okamžitě 
zjistí, proč žák nepřišel do ŠD). 

 
8) Hodnocení chování žáka ve školní dužině bude v souladu se školním řádem a vnitřním 

řádem ŠD. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní dužiny, může být 
rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. 
 

9) ŠD využívá ke svým činnostem počítačovou učebnu, sportovní halu a školní zahradu. 
V případě pohybových aktivit a činnostech na školní zahradě žáci mohou využívat 
cvičebních úborů uložených v šatnách Tv, nebo ve třídách. 

 
10) Ve vztahu k majetku se žák řídí školním řádem a plní povinnosti vyplývající z tohoto 

řádu. Pokud žák úmyslně zničí vybavení ŠD je rodič povinen tuto škodu odstranit 
nebo finančně nahradit. 

 
11) Při pracovních a výtvarných činnostech se řídí žáci pokyny vychovatelky, udržují 

pracovní místo v čistotě a pořádku, všechen materiál po skončení činnosti po sobě 
uklidí. V případě herních činností po sobě uklidí hračky, hry a stavebnice. 
 

12) Není dovoleno do ŠD nosit věci, které by mohly ohrozit jeho zdraví nebo zdraví 
spolužáka, způsobit úraz nebo pokud by ohrožovaly mravní výchovu žáků. 



 
13) Žák nenosí do ŠD cenné věci ani vyšší částky peněz. V opačném případě požádá 

vychovatelku o úschovu peněz nebo cenných předmětů. 
 

14) Změnu zdravotního stavu, bydliště či jiné změny musí rodič neprodleně sdělit písemně 
vychovatelce. 

 
15) V případě mimořádného odchodu dítěte ze ŠD si zákonný zástupce vyzvedne žáka 

osobně. V těchto případech upozorní vychovatelku použitím zvonku u vchodových 
dveří a vychovatelka předá žáka zákonnému zástupci. 

 
 
Práva žáka ve ŠD 
 

 na odpočinek a volný čas 
 

 na dodržování pitného režimu 
 

 na využívání zařízení a vybavení ŠD 
 

 na využívání dětského hřiště v areálu školy,  
 

 na využívání sportovní haly 
 

 na využívání počítačové učebny 
 

 na používání interaktivní tabule 
 

 na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají 
 

 na poskytnutí pomoci při úrazu a v nesnázích 
 
 
Práva zákonných zástupců 
 

 má právo na přístup k informacím o průběhu výchovně vzdělávací činnosti žáka a 
dalším informacím, které vyplývají z docházky do ŠD a společného soužití s dalšími 
dětmi v ŠD 

 
 má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu ŠD, obsahu, formy a vzdělávání a 

jeho vyjádření je věnována patřičná pozornost 
 

 má právo podle potřeby a zájmu oddělení ŠD navštívit 
 

 má právo vyzvedávat děti kdykoliv během provozu ŠD, nejpozději do doby stanovené 
provozem ŠD 

 
 
 
Vnitřní řád nabývá platnosti od 1. 9. 2022 
 
 
 
 

                                                                      Mgr. Ludmila Musilová 
                                                                            ředitelka školy 


