
Řád školní družiny ZŠ Stonařov 
 
 

1. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 11.00 do 16.00 hod. O 

prázdninách, či v jiných dnech, kdy neprobíhá výuka, je školní družina v provozu podle potřeby a 

zajišťuje dohled především nad žáky, které rodiče nemohou zabezpečit jiným způsobem. 

V případě, že v prázdninových dnech není o provoz ŠD zájem, souhlasí zřizovatel s přerušením 

provozu. 

 

2. Do školní družiny jsou přednostně přihlašováni žáci 1. – 4. ročníku ZŠ, a to na základě řádně 

vyplněného zápisního lístku. Zde jsou přesně vypsány odchody v jednotlivých dnech, odchody 

do kroužků atd. ŠD je naplňována do počtu 30 přítomných žáků (1 vychovatelka), s možnou 

výjimkou 4 žáků povolenou zřizovatelem. V případě velkého počtu přihlášených rozhoduje o 

zařazení do ŠD ředitel školy. 

 

3. Zájmové vzdělávání v ŠD je poskytováno za úplatu. Veškeré náležitosti obsahuje vnitřní předpis 

– stanovení výše úplaty ve školní družině v platném znění. 

 

4. Oddělení školní družiny je umístěno v samostatné třídě. ŠD má dále právo využívat všech 

místností a prostor užívaných pro výuku a výchovu dětí ZŠ (tělocvična, učebna PC, dílny, apod.) 

 

5. Do ŠD dochází žáci po ukončení vyučování příp. po ukončení kroužku. Žáky do oddělení školní 

družiny odvádí pedagog, který v dané třídě vyučuje poslední vyučovací hodinu a který zodpovídá 

za přesun žáků do šaten. Odchody ze ŠD jsou individuální dle zápisních lístků. Žáci odchází 

samostatně nebo si je vyzvedávají zákonní zástupci ve stanovenou dobu. Jakékoli změny, žádost 

o uvolnění dítěte apod., je nutno zaslat písemně. 

 

6. Za ochranu a bezpečnost zdraví ve ŠD zodpovídá vychovatelka, která žáky před každou činností 

poučí o bezpečnosti a chování. Při rekreačních i zájmových činnostech se žáci převlékají do 

vhodných úborů. Při veškerých činnostech, včetně cesty do školní jídelny, na sportoviště apod., 

žáci striktně dodržují pokyny vychovatelky. Závažné porušení kázně a pravidel chování, které by 

ohrozilo zdraví a bezpečnost vlastní i jiných, může být důvodem k vyřazení ze školní družiny, o 

němž může rozhodnout ředitel školy.  

 

7. Činnost školní družiny navazuje na činnost základní školy a odpovídá formám zájmového 

vzdělávání dle vyhl. 74/2005 § 2, v platném znění. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven 

tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny, vytvářel podmínky pro realizaci záměrů 

pedagoga, vyhovoval potřebám a zájmům žáků a respektoval jejich věkové zvláštnosti. S plány 

činnosti se mohou rodiče seznámit u vychovatelky ŠD. Vychovatelka vede dle § 15 vyhl. 

74/2005 pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání takový způsob evidence, který vždy 

prokazatelně dokládá počet přítomných žáků v konkrétním čase a při konkrétní činnosti. 

 

8.   Na žáky ve školní družině se vztahují příslušná ustanovení školního řádu ZŠ Stonařov. 

 

 

 

Ve Stonařově dne 1. 6. 2021                        Mgr. Zdeněk Zdražil 
                                                                                         

                                                                                                       ředitel školy 


