
Řád školní družiny 
1. Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD) je od 6.30 – 7.00 a od 11:10 hod do 16:00 hod.  
2. Školní družina má dvě oddělení. V době po vyučování a v odpoledních hodinách může docházet ke 

spojování jednotlivých oddělení ŠD, klesne-li počet žáků pod stanovenou hranici.  

3. ŠD užívá pro svou činnost místnosti pro ŠD, školní zahradu, tělocvičnu, školní hřiště, dětské hřiště 

v areálu ZŠ a MŠ, intravilán obce (poznávací vycházky dle ŠVP ŠD).  
4. Do školní družiny se mohou přihlásit všichni žáci prvního stupně základní školy. 
5. O přijetí žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy s pověřenou vychovatelkou.  

6. Žák se přihlašuje do ŠD prostřednictvím zápisního lístku, který je řádně vyplněný a podepsaný 

zákonným zástupcem, kdykoli v průběhu školního roku. Počet žáků je limitován kapacitou ŠD, která je 

stanovena na 50 žáků. Při převisu žádostí dostanou přednost žáci nejnižších ročníků 1.stupně ZŠ. 

7. Ze ŠD je možné se v průběhu školního roku odhlásit prostřednictvím písemného oznámení zákonných 

zástupců, případně prostřednictvím změny, zapsané v zápisním lístku.  
8. Nepřítomnost žáka v ŠD musí být řádně omluvena.  
9. Poplatek za žáka, docházejícího do ŠD je vždy stanoven ředitelem školy na každý školní rok. 
10. Žák je povinen přijít do ŠD ihned po skončení vyučování a odchází podle záznamu v zápisním lístku. 

Odchází sám, v doprovodu rodičů, případně na základě písemné žádosti zákonného zástupce opatřené 

datem a podpisem. 

11. Žáci nebudou ze ŠD uvolňování na základě telefonických žádostí rodičů v jinou hodinu, než je 

uvedeno v zápisním lístku. A to ani v případě, že žák odchází domů sám.  
12. Vyzvedávání dětí ze ŠD rodičem možno z provozních a organizačních důvodů pouze v době od 11.00 

– 13.00 hod. a dále od 14.30 – 16.00 hod. 
13. Pokud žák neodchází domů dle zápisního lístku a není vyzvednut určenou osobou ze ŠD do konce 

provozní doby, vyzve vychovatelka zákonného zástupce telefonicky na kontaktní telefonní číslo 

uvedené v zápisním lístku. Jestliže ani poté rodiče nevyzvednou dítě ze ŠD, bude posláno samotné 

domů.  
14. Dětem je umožněn odchod do zájmových kroužků podle jejich přihlášek. Do zájmového kroužku 

přichází žák ve stanovený den, přímo v určenou hodinu a odchází po ukončení činnosti zájmového 

kroužku. Odpovědnost přebírají vedoucí zájmových kroužků.  
15. Činnost zájmových kroužků probíhá od začátku října do konce května v daném školním roce. 

16. Žáci, kteří docházejí pouze na činnost zájmových kroužků, mohou v případě volné kapacity čas mezi 

skončením vyučování a začátkem zájmového kroužku trávit ve školní družině.  
17. Žák může být ze ŠD vyloučen, neplatí-li včas poplatek, narušuje-li opakovaně kázeň a porušuje-li 

vnitřní řád školní družiny. Opakované nevyzvednutí dítěte ze ŠD do konce provozní doby může být 

považováno za porušování školního řádu a může být důvodem k ukončení docházky. Po vyčerpání 

všech dostupných prostředků nápravy (domluva, upozornění rodičů, písemné upozornění rodičů, 

jednání s ředitelkou školy) dojde k vyloučení žáka ze ŠD. O vyloučení rozhoduje ředitel školy po 

dohodě s pověřenou vychovatelkou.  

18. Číslo telefonu do ŠD: 567 273 109 
19. Žákům v ŠD není povoleno používat mobilní telefon. Pouze v nutných případech, a to se souhlasem 

vychovatelky.  
20. ZŠ nezodpovídá za případné úrazy dětí, které nejsou přihlášeny v ŠD (např. přišly jako doprovod při 

předávání dítěte ze ŠD)  
21. Řád ŠD a vnitřní řád ŠD je umístěn na webu školy a na viditelném místě v oddělení ŠD. Je kdykoliv k 

dispozici k nahlédnutí zákonným zástupcům žáka.  

22. Pokud rodiče žáka nemají přístup k internetu, obdrží řád v listinné podobě společně s přihláškou při 

zápisu žáka do ŠD. Zákonný zástupce na přiloženém formuláři potvrdí, že se s řádem a další 

dokumentací seznámil.  
 

V Kamenici dne 30.8. 2013 

Platnost a účinnost tohoto dokumentu: 1.9.2013   Ing. Jan Jelínek, ředitel školy 

 


