
Vnitřní řád školní družiny 

- Provoz ŠD je od 6 – 7,45 hod. a od 11,40 – 16 hod., dle požadavku zákonného zástupce. 

- Úplata na neinvestiční náklady provozu ŠD se řídí Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a 

vyhláškou č. 75 /2005 sb., vybírá se vždy poslední dva pracovní dny v měsíci jako platba na 

měsíc následující a činí 120 Kč. 

- Vychovatelky  přebírají  žáky po ukončení  výuky  v 1. patře chodby  1.st. Za žáka, který byl ve 

vyučování a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Žáky navštěvující školní kroužek 

vyzvedává vedoucí zájmového útvaru a přebírá za ně zodpovědnost do doby předání zpět do 

ŠD nebo zákonnému zástupci. 

- Žáci jsou povinni dodržovat školní řád, plnit pokyny všech ped. pracovníků. Chovají se tak, aby 

neublížili sobě, ani ostatním spolužákům. Závažnější přestupky řeší vychovatelka se zák. 

zástupci. 

- Žáci jsou do ŠD přijímáni dle Kritérií pro přijetí  viz. www.kestud.cz , odhlásit lze dítě pouze 

písemně nejpozději poslední den v měsíci. Docházka přihlášených žáků je povinná a každou 

nepřítomnost ve ŠD je zákonný zástupce povinen omluvit. 

- Za soustavné a hrubé porušování školního řádu může být dítě ze ŠD vyloučeno. 

- Žáci jsou povinni zacházet s vybavením ŠD tak, aby je nezničili. Při úmyslném poškození 

zničenou věc uhradí. 

- O provozu družiny v době školního volna rozhoduje ředitel školy. 

- Osobní věci děti ukládají v šatně ŠD, všechny musí být řádně označeny. Budou-li uloženy 

mimo šatnu ŠD a ztratí se, nelze požadovat náhradu. 

- Cenné věci (drahé hračky, mobilní telefon, peníze apod.) do ŠD nepatří. Za jejich ztrátu ani 

poškození škola nezodpovídá. 

- Pitný režim zajistí zákonný zástupce. 

- Obědy platí zákonný zástupce u vedoucí ŠJ nebo inkasem. Čipy na obědy zůstávají u 

vychovatelky v družině, před odchodem na oběd jsou dětem rozdány a po obědě opět 

vybrány. Pokud dítě onemocní, vyzvedne si rodič čip ve ŠD. 

- V době od 13,30 – 15,00 hod. probíhá ve ŠD systematický program ( tělocvična, návštěvy 

knihovny, soutěže mimo školu, vycházky atd.), proto je možno děti uvolňovat nejdříve ve 

14,55 hod. Mimořádně lze dítě uvolnit do 13,30 hod., a to pouze písemnou formou, ne 

telefonicky! 

- Má-li dítě v přihlášce zapsán doprovod a nikdo si je do konce provozu ŠD nevyzvedne, pokusí 

se vychovatelka telefonicky spojit se zákonným zástupce. Pokud se to nepodaří, bude  

v 16,00 hod. informována stálá služba na odboru sociálním a zdravotním MěÚ s žádostí o 

doprovod domů. 



 

 

 

V Orlové 5.3.2014    Mgr. Milan Fus – ředitel školy 

 


