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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je vydán tento Vnitřní řád školní družiny 
(dále jen řád), který je nedílnou součástí Školního řádu. Řád je závazný pro všechny pedagogické 
pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem 
provede vychovatel školní družiny při zápisu dětí do školní družiny. Školní družina (dále jen ŠD) se ve 
své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

 
I. Přijímací řízení 

 

a) o přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy 

b) do školní družiny se žáci přihlašují písemně v prvním týdnu školního roku  

c) přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka 

d) docházka přihlášených žáků je povinná, každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit 

e) při zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci žáka povinni se seznámit s Provozním řádem 
školní družiny, vychovatel provede zápis do Přehledu výchovně vzdělávací práce. 
 

II.  Evidence dítěte 

 

a) při nástupu žáka do školní družiny předají rodiče vychovatelce řádně vyplněný Zápisní lístek 

do školní družiny:  jméno a příjmení žáka/yně 

                                  rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny  

                                  škola, třída, bydliště 

                                  upozornění na zdravotní problémy 

                                   jméno a příjmení zákonných zástupců, telefonické spojení 

                                   záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny 

b)   vychovatel je povinen vést evidenci žáků v Přehledu výchovně vzdělávací práce a řídit se ŠVP    

Na jedné lodi 

c) rodiče nahlásí ve školní družině každou změnu ve výše uvedených údajích (zejména místo   

     trvalého pobytu  změny ve zdravotním stavu a telefon).  

     d)  odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí zákonných  
          zástupců, a to v průběhu celého školního roku 

e) informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné 

orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím 
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III. Provoz školní družiny  

 

a) ve školní družině bude (v souladu s rejstříkem škol) ve školním roce 2010/2011 zřízeno            
1 oddělení s celkovou kapacitou 16 žáků 

b)  provoz školní družiny je od 6:30 do 8:00 hod. a po skončení vyučování do 16:00 hodin  

c) práci ve školní družině koordinuje vychovatel, provádí plánování hlavních akcí  ve spolupráci 

s pedagogy a asistenty, řídí se ŠVP Na jedné lodi, kontroluje jeho plnění, vede povinnou 

dokumentaci, předává informace zákonným zástupcům, vyřizuje podněty a připomínky 

d) žáky do ranní družiny předává zákonný zástupce, učitelka vychovatelce po skončení 

vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu 

e) doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisovém lístku. Zákonní zástupci žáka 
v něm uvedou přesný časový rozsah docházky a způsob odchodu. Zákonný zástupce je 
povinen osobně oznámit vychovatelce odchod žáka ze ŠD 

f) v případě celodenní absence ve školním vyučování nemá žák  ten den nárok na ŠD 

g) školní družina využívá všechny prostory školy ,  v příznivém počasí zahradu a dětské hřiště 

s mlhovištěm v blízkosti budovy školy, za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka 

h) ze školní družiny si přebírají zákonní zástupci nebo jimi písemně pověřené osoby děti osobně 

nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo samo v určenou hodinu 

i) v případě opakovaného vyzvedávání dítěte po ukončení provozní doby, bude tato skutečnost 

oznámena oddělení sociálně právní ochrany dětí, v případě, že nedojde k nápravě, bude tato 

skutečnost považována za porušení školního řádu a dle platných předpisů může dojít                      

i k ukončení docházky dítěte do školy 

j) pokud jde žák ze ŠD do zájmového kroužku, přebírá si jej lektor příslušného kroužku od 
vychovatele ŠD a po jeho ukončení jej předá vychovateli do školní družiny zpět. Pokud předá 
lektor po skončení kroužku žáka přímo zákonnému zástupci, ohlásí lektor tuto skutečnost 
vychovateli. Vychovatel ŠD neodpovídá za žáky, kteří navštěvují zájmové kroužky a nejsou 
přihlášeni do ŠD. 

k) provoz školní družiny o prázdninách stanoví ředitelka školy  dle zjištěného zájmu ze strany   

              rodičů, minimální počet písemně přihlášených žáků musí dosáhnout pěti 

l) po dohodě s vychovatelkou, ve výjimečných případech na písemnou žádost rodičů, se mohou 

činnosti  školní družiny zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce  

m) žáci se ve školní družině řídí provozním řádem školní družiny a dodržují bezpečnostní 

předpisy, se kterými byli seznámeni  

 

 

IV. Platby ve školní družině 

a) za ŠD se hradí poplatek 400,- Kč za I. pololetí a 400,- Kč za II. pololetí 

b) výše úhrady je stanovena v Ceníku školy, který je platný na školní rok 
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V. Zacházení s majetkem školy 

a) děti jsou vychovatelem a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. V případě 
poškozování bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci dítěte)  
a požadována oprava, náhrada škody v co nejkratším termínu. 

b) v prostorách družiny žáci udržují pořádek, nepoškozují vybavení školní družiny 
c) v případě nevhodného chování může vychovatelka žáka ze školní družiny vykázat, o této 

skutečnosti informuje písemně v žákovské knížce zákonné zástupce 
 

VI. Závěrečné ustanovení 
 
Seznámení s Provozním řádem ŠD a jeho dodržování je závazné pro žáky, rodiče (zákonné 

zástupce ) a zaměstnance školy 

Tento řád nabývá účinnosti 1. 9. 2010 

 

 

 

 

   V Hradci Králové  28.8 2010                                                                                PhDr. Jarmila Karpašová 

                                                                                                                                           ředitelka školy 


