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Z á k l a d n í    š k o l a     V y s o k é    n a d    J i z e r o u 
PSČ 512 11      e-mail: zsvys@seznam.cz       tel.: 481 593 119 

 

Vnitřní řád školní družiny 

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO ŘÁDU 

 

1. Školní druţina je součástí školy. Oddělení jsou sestavována s ohledem na proměnlivost počtu 

přítomných ţáků a naplňují se do počtu 25 ţáků denně přítomných. Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat 

maximálně 30 pravidelně docházejících ţáků.  

U zapsaných ţáků je účast povinná. 

 

2. Provoz ranní druţiny se zahajuje v 6,50 a končí v 7,45 hodin. V 7,20 mohou do druţiny přijít 

bezplatně dojíţdějící ţáci (z 1. i z 2. stupně), aby nemuseli čekat venku. Chovají se zde slušně a dbají 

pokynů dozoru. 

Odpolední druţina začíná v11,30 hodin a končí v 15,30 hodin. Vychovatelka odpovídá za pořádek v 

herně, šatně a na chodbách. Budovu uzamkne.  

Pokud rodiče poţádají alespoň týden dopředu, zajistí škola chod ŠD i v době vedlejších prázdnin a 

ředitelského volna. 

 

3. Přihlašování ţáků do školní druţiny: vyplněním zápisního lístku (podpis zák. zástupců). 

Odhlašování ze školní druţiny: písemné oznámení a podpis zákonných zástupců. 

Vyloučení ze školní druţiny: pokud ţák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň 

a pořádek, ohroţoval zdraví a bezpečnost ostatních nebo dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD. 

 

4. Jestliţe ţák je přítomen dopoledne ve škole a odpoledne neodchází společně s vychovatelkou do ŠD, 

odevzdá vychovatelce předem písemnou omluvu napsanou rodiči a rodiči řádně podepsanou. Bez 

písemné omluvy nemůţe být dítě propuštěno. To platí i pro předčasný odchod dítěte ze ŠD. 

 

 

5. Ţáci odcházejí ze ŠD dle údajů v zápisním lístku (sami, v doprovodu rodičů, sourozenců). 

 

Ţáci neopouštějí budovu ŠD bez vědomí vychovatelky, za tyto ţáky vychovatelka nezodpovídá. 

 

 

6. Neodchází-li dítě společně s vychovatelkou do ŠD (výuka, krouţky, doučování...), odvede dítě do ŠD 

vyučující, se kterým dítě bylo. 
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7. Ţák chrání zdraví své i svých spoluţáků. Zbytečně se nezdrţuje v prostorách šaten a chodeb. Po 

schodech chodí pomalu. 

 

 

8. Kaţdý úraz hlásí ţáci vychovatelce, která ho ohlásí ředitelce školy. Ošetření drobnějších úrazů zajistí 

vychovatelka sama. 

 

9. Ţákům, kteří navštěvují ŠD od 13,00 - 15,30 hod., zajistí rodiče odpovídající sportovní oděv a obuv na 

vycházky do přírody. Všechny děti mají přezůvky do herny. 

 

 

10. Ţáci se ve ŠD chovají slušně, dbají pokynů vychovatelky a nepoškozují materiální vybavení ŠD 

(nábytek, hry, hračky...). Případné poškození uhradí rodiče. 

 

11. Ţáci podle svých moţností udrţují pořádek ve všech prostorách ŠD. Nevynášejí zapůjčené předměty z 

herny, ani je neodnášejí domů. 

 

12. Poplatek za ŠD je vybírán podle vnitřní směrnice školy. 

 

13. Pitný reţim:  

a) při obědě 

b) nápojový automat v přízemí škol. budovy 

c) vlastní pití z domova 

d) dle dohody můţe vychovatelka připravit vodu se šťávou, čaj. 

 

14. Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do stanovené doby (výjimečná situace), zajistí vychovatelka další 

pobyt dítěte (např. zůstane s ním, zajistí jinou osobu na hlídání...). 

Projednáno na pedagogické radě dne 28. 08. 2015 

 

Účinnost: od 1. září 2015 

 


