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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Školní družina je zřízena při Základní škole Havířov-Město Gorkého 1/329 okres Karviná. Slouží 
žákům školy (zpravidla prvního stupně) k výchově, vzdělávání i zájmové činnosti v době mimo 
vyučování. 

 Školní družina (dále ŠD) je základním článkem výchovy mimo vyučování na základní škole. Činnost 
ŠD není pouhým pokračováním činnosti ZŠ, ale řídí se samostatnou pedagogikou volného času dětí 
mladšího školního věku a pracuje v kontextu s dalšími subjekty výchovy, vzdělávání a účelného 
využívání volného času dětí. 

Žák má právo na zařazení do školní družiny do naplnění výše kapacity žáků, které je možné přijmout. 
Je upřednostňováno přijetí žáků zaměstnaných rodičů a žáků nižších ročníků, žáků ze sociálně 
znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí (to jsou žáci z rodin s méně stimulujícím jazykovým 
prostředím, nižší podporou rodiny, nižší mírou pracovně-profesních vzorů a nižším materiálním 
vybavením). Přijetí do školní družiny není nárokové. 

Přihlašování do ŠD je prováděno na základě řádně, úplně a pravdivě vyplněné přihlášky (zápisním 
lístku). Zákonní zástupci mají povinnost včas ohlásit změny v údajích, seznámit se s vnitřním řádem 
ŠD a respektovat jej. Řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka ve ŠD. Vyzvedávat děti ve stanovené 
době zaznamenané na zápisním lístku. 

Žáci jsou povinni respektovat pokyny vychovatelek, dodržovat školní řád, rád školní družiny a školní 
jídelny. Pokud žák soustavně porušuje kázeň a ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, svévolně 
nenavštěvuje ŠD, může být po projednání se zákonným zástupcem vyloučen ze ŠD. O tomto 
projednání bude vyhotoven písemný záznam. 

Školné ve školní družině činí 150,- Kč/měsíc/žák. Platba je prováděna jak bezhotovostním stykem na 
účet ZŠ období 9.-12. měsíc nejpozději do konce září – 600Kč, za období 1.-6. měsíc do konce ledna-
900kč.

Žákovi nebude umožněno navštěvovat školní družinu, pokud nebude uhrazena úplata před započetím 
docházky žáka v daném měsíci. Zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost respektovat. 

V případě, že zákonní zástupci opakovaně nedodržují podmínky stanovené pro úhradu úplaty za 
vzdělávání, jedná se o hrubé porušení řádu školní družiny a žák bude ze školní družiny vyloučen. 

Zákonným zástupcům může být úplata za ŠD snížena nebo prominuta na základě řádně vyplněné 
žádosti a doložena potřebnými platnými doklady.  

Školní družina zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků v souladu s bezpečnostními předpisy školy. 

Vychovatelka zajišťuje poučení žáků o bezpečném chování při hrách ve třídě, hřišti a jiných 
činnostech. Při úrazu poskytne vychovatelka žákovi první pomoc a vyrozumí zákonného zástupce, 
který si musí zajistit vyzvednutí žáka a další lékařské ošetření, pokud to charakter úrazu vyžaduje. 
Úraz žáka zapíše do knihy úrazů. 
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Žáci jsou povinni chránit majetek školy a školní družiny před poškozením nebo zničením. Každou 
svévolně způsobenou škodu (poškození majetku) nebo škodu způsobenou vlastní nedbalostí žáka jsou 
zákonní zástupci povinni uhradit nebo uvést do původního stavu na své náklady. 

Činnost ŠD je vymezena na dobu před vyučováním a po skončení školní výuky, řídí se níže 
uvedenými ustanoveními: 

1. Žáci mohou být ve výchovné péči ŠD od 06:15 do 16:30 hodin, v pátek pouze do 16:00. Výjimky
stanoví ředitel školy a vedoucí vychovatelka ŠD.

2. Příchod do ŠD je stanoven mezi 06:15 až 07:30 hodin. Shromažďování žáků je v klubovně ŠD.
3. Žáci, kteří mají dopolední vyučování, odcházejí v doprovodu vychovatelky v 07:40 hodin z 

klubovny ŠD rovnou do tříd.
4. Obuv i oděv žáci odkládají na určeném místě. 
5. Po ukončení dopoledního vyučování odcházejí žáci 1. - 5. ročníků do šatny ŠD, kde si je přebírají

vychovatelky od vyučujících a po uložení oděvů jsou odváděni do kluboven. 
6. Před odchodem ke společnému obědu ve školní jídelně provedou žáci hygienu (umytí rukou a 

upravení zevnějšku). 
7. Ve školní jídelně, po vyzvednutí jídla, usednou na svá místa a za dozoru vychovatelky klidně a 

podle společenských pravidel stolují. 
8. V době poledního klidu se věnují žáci četbě, zájmovým hrám a jiné rekreační činnosti.
9.  Od 14:00 do 15:00 hodin děti pobývají venku – za příznivého počasí. 
10. V době od 15:15 do 15:45 se věnují didaktickým hrám. 
11. Různá činnost dle plánu vychovatelek probíhá od 15:45 do 16:30 hodin. 
12. Odchod ze ŠD mimo určenou dobu povoluje příslušná vychovatelka pouze na písemnou žádost 

zákonných zástupců dítěte (nikoliv ústní podání dítěte, či na telefonickou žádost rodiče). 
13. Pro pobyt venku je vhodné, aby žáci měli převlečení v řádně označeném pytlíku uloženém v šatně

školy.  

 

……………………………………..                                  ……………………………………

vedoucí vychovatelka                                                                 ředitel školy

       Lucie Zahnašová                                                                  Mgr. Igor Zaťko

                               

V Havířově dne 03. 09. 2018
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