
ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŽÁKY 

Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice 

 

Obecná ustanovení 

Řád školní družiny vychází ze školního řádu ZŠ a plně ho respektuje. Určuje pravidla provozu, stanoví režim 

školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné 

seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny. 

Řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a z vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém 

vzdělávání. 

 

• Provozní doba školní družiny 

Provozní doba školní družiny probíhá ve dvou částech jako tzv. ranní a odpolední družina. Ranní družina 

je otevřena od 6:30 hodin do 7:30 hodin. Odpolední družina je otevřena od 11:10 hodin do 15:30 hodin. 

Ve dnech hlavních a vedlejších prázdnin zajistí školní družina provoz při minimálním počtu 10 přihlášených 

dětí. 

 

• Základní lokalizace školní družiny 

Školní družina (I. oddělení) využívá pro svou činnost vlastní prostory, které jsou umístěny v budově č. 266 

v přízemí. Školní družina (II. oddělení) je umístěna také v budově č. 266 základní školy společně s kmenovou 

III. t řídou (vedle I. oddělení). Provoz II. oddělení školní družiny je otevřen podle počtu přihlášených žáků na 

začátku školního roku. 

 

• Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení dětí ze školní družiny 

Do školní družiny jsou přijímáni žáci z 1.-5. ročníku (popřípadě 6. ročníku) na základě řádně vyplněné přihlášky 

do školní družiny a to do naplnění kapacity. Do školní družiny se zapisuje do 30 žáků na pravidelnou docházku.  

Odhlášení dítěte ze školní družiny v průběhu školního roku musí mít rovněž písemnou formu. 

Za soustavné porušování vnitřního řádu může být žák ze školní družiny vyloučen. 

 

• Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt ve školní družině 

Úplata za školní družinu je stanovená směrnicí základní školy a je odstupňovaná takto: 

- 30,-Kč měsíčně za jednoho žáka zapsaného v družině do 12.30h  

- 50,- kč měsíčně za jednoho žáka zapsaného v družině do 14.00h  

- 70,-kč měsíčně za jednoho žáka zapsaného v družině déle, nejdéle však do 15,30h.  

Zákonní zástupci uhradí částku vychovatelce školní družiny, která předá vybranou úplatu v kanceláři ZŠ v 

hotovosti. 

Úplatu za školní družinu lze zaplatit pololetně a to za 1. pololetí do 15. 9. 2017a  za druhé pololetí nejpozději do 

15. 2. 2018. 

 

 

 



• Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a dobu odchodu či vyzvedávání žáků 

Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná, proto i absence, např. z důvodu nemoci, musí být 

náležitě omluvena, a to písemně v deníčku školní družiny. 

Dítě může ze školní družiny odcházet po obědě ve 12:30 hod., 14:00 hod. a pak kdykoli od 14:30 hod. tak, aby 

nedocházelo k rušení odpolední činnosti. Jiné časy odchodů je nutné konzultovat s vychovatelkou příslušného 

oddělení.  

Pokud dítě opouští školní družinu samo, musí být čas odchodu vyznačen v přihlášce školní družiny.  

Při výjimečných odchodech musí mít dítě písemnou žádost v deníčku školní družiny podepsanou rodiči. (datum, 

hodina, samo/s doprovodem) 

Po skončení vyučování přechází děti od učitelek k vychovatelkám. Následuje společný odchod do školní jídelny. 

Po obědě následuje odpolední program ve školní družině. 

 

• Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině 

Děti se řídí pokyny pedagogických pracovníků - vychovatelek, respektují všechna bezpečnostní opatření a svým 

chováním neohrožují spolužáky. V prostorách školní družiny dbají děti o čistotu a pořádek. Nepoškozují zařízení 

a vybavení ZŠ a ŠD, stejně jako osobní věci spolužáků. Pro činnost ve školní družině má dítě na sportovní, 

výtvarné a pracovní činnosti vhodné převlečení - vše podepsané! 

Na počátku školního roku při zahájení činnosti školní družiny jsou děti seznámeny se "Školním řádem ZŠ", 

s "Řádem školní družiny pro žáky", s "Poučením o pravidlech a bezpečnosti ve školní družině". 

Pobyt v tělocvičně nebo jiných odborných učebnách, např. učebně informatiky, se řídí řády těchto učeben. 

 

• Pitný režim 

Pitný režim je zajištěn z vlastních zdrojů a dále pak pitnou vodou ve škole. 

 

• Užívání dalších prostor školy či jiných prostor k činnosti školní družiny 

Školní družina kromě místnosti, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, využívá další prostory školy, dále 

tělocvičnu, učebnu informatiky, školní zahradu, školní hřiště, hřiště v obci Brodek u Konice. 

 

• Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze školní družiny 

Pokud zůstane ve školní družině nevyzvednuté dítě a nepodaří se kontaktovat nikoho z rodiny, bude předáno 

Policii ČR. 

 

• Dočasné umísťování žáků do školní družiny, pokud nejsou trvale přihlášeni 

Školní družinu může výjimečně využít i dítě, které není přihlášeno k trvalé docházce a to po dohodě rodičů 

s vychovatelkou příslušného oddělení. 

 

• Pravidla styku s rodiči (zákonnými zástupci) žáků 

Rodiče žáků mohou být v kontaktu s vychovatelkou, která je jim k dispozici vždy, v době provozu školní 

družiny, tzn. ráno v době od 6:30 hod. do 7:30 hod. a odpoledne od 11:10 hod. do 15:30 hod. V této době mohou 



také rodiče vychovatelku kontaktovat telefonicky, a to na čísle platném pro ZŠ - 582 391 194. Dále je možné 

si sjednat schůzku i v jinou dobu, než jak je výše uvedena. 

Ke vzájemné komunikaci rodičů a vychovatelky slouží deníček školní družiny. Do deníčku školní družiny jsou 

zapisovány všechny důležité informace. (informace pro rodiče, omluvení svého dítěte, změna vyzvednutí dítěte 

ze školní družiny atd..)  

 

• Podmínky spojování činnosti jednotlivých oddělení školní družiny 

Spojování činnosti jednotlivých oddělení je možné realizovat, ale zase jen za dodržení  podmínky, že není 

překročen povolený počet dětí v oddělení. Rozpis činností je uveden v týdenní skladbě zaměstnání školní 

družiny pro příslušný školní rok.  

 

• Dokumentace vedená v oddělení školní družiny 

• přihlášky do školní družiny pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, 

• přehled výchovně vzdělávací práce,  

• docházkový sešit. 

 

Vypracovala: Barbora Mouková, vychovatelka 

Pedagogická rada projednala dne: 4. 9. 2017 

Schválila ředitelka školy: Mgr. Kateřina Dostálová 


