
 

 Strana 1 (celkem 5) 

 

Základní škola a Mateřská škola  

Ústí nad Labem, SNP 2304/6,  

příspěvková organizace 
 

 

SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 

 

 

 

SMĚRNICE č. 3/2014 
 

Vnitřní řád školní družiny 
 

 

Obsah: 

ČL.1 –  Úvod 

ČL.2 –  Provozní doba školní družiny 

ČL.3 –  Užívané místnosti 

ČL.4 –  Způsob evidence účastníků 

ČL.5 –  Platba za pobyt žáka ve školní družině a její použití 

ČL.6 –  Podmínky docházky do školní družiny 

ČL.7 -   Zajištění bezpečnosti a ochrany žáků 

ČL.8 -   Pitný režim 

ČL.9 -   Postup vychovatele při nevyzvednutí žáka do stanovené doby 

ČL.10 -  Pravidla styku se zákonnými zástupci žáků 

ČL.11 -           Činnosti jednotlivých oddělení školní družiny 

ČL.12 -           Další činnosti organizované v rámci školní družiny 

ČL.13 -           Interní požadavky školní družiny 

ČL.14 -           Seznámení s řádem školní družiny 

ČL.15 -           Závěrečná ustanovení 

 

Účinnost :        15. 1. 2014 

Zpracoval :      Mgr. Ramona Grohová 

Schválil :         Mgr. Ramona Grohová 

Počet stran :     5 

Počet příloh:    0 



 

 Strana 2 (celkem 5) 

ČL. 1 

ÚVOD 
 

1. Řád školní družiny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném 

znění, na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění. 

 

2. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou 

činností. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené 

k pravidelné denní docházce. Družina je určena přednostně pro žáky prvního stupně a 

děti z přípravné třídy základní školy. K pravidelné docházce mohou být přijati žáci 

druhého stupně. 

 

3. Směrnice je zpracována pro Základní školu a Mateřskou školu Ústí nad Labem, SNP 

2304/6, příspěvkovou organizaci. Škola byla zřízena městem Ústí nad Labem, jako 

příspěvková organizace, s účinností od 1. 1. 1993. 

 

 

 

ČL. 2 

PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Ranní družina – před zahájením školního vyučování - probíhá v době od 6:00 h do 8:00 h 

Odpolední družina – po skončení školního vyučování – probíhá v době od 11:30 h do 17:00 h, 

z toho od 15:00 h do 16:30 h (event. do 17:00 h podle druhu kroužku) probíhají zájmové 

kroužky a od 15:30 h do 16:00 h rovněž pro zájemce příprava na vyučování. 

 

 

 

ČL. 3 

UŽÍVANÉ MÍSTNOSTI 

 

Pro všechna oddělení - v pavilonu ŠD. 

Žáci užívají svá „kmenová“ oddělení. Zároveň v souladu s plánovanými činnostmi a pod 

vedením vychovatelů užívají tělocvičnu, školní hřiště a některé učebny školy. 

 

 

 

ČL. 4 

ZPŮSOB EVIDENCE ÚČASTNÍKŮ 

 

1. Podmínkou k přihlášení do ŠD je řádně vyplněná přihláška. Zákonný zástupce vyplní 

všechny požadované údaje včetně rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníků 

z družiny (kdy přichází a odchází, ve kterých dnech) a rovněž zda se tak děje za 

doprovodu jiné osoby (nutno specifikovat) či dítě odchází ze ŠD samo. Vyplněné 

přihlášky jsou po celý školní rok uschovány u vychovatelek, rovněž tak i písemné 

změny v docházce dětí či sdělení o ukončení docházky do ŠD. 

 

2. Podmínkou přijetí je splnění kritérií přijímání žáků do ŠD, ke kterým se vyjadřuje a 

potvrzuje je zřizovatel. 
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3. Žáka je možno odhlásit pouze písemným sdělením zákonného zástupce. Pro závažné a 

opakované kázeňské problémy je možno žáka z kolektivu ŠD vyloučit, a to pokud 

selžou všechny dostupné výchovné prostředky. O vyloučení z docházky do ŠD 

rozhodne ředitelka školy a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení 

ze ŠD sdělí ředitelka školy zákonným zástupcům žáka písemně s patřičným 

zdůvodněním. 

 

 

 

ČL. 5 

PLATBA ZA POBYT ŽÁKA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A JEJÍ POUŽITÍ 
 

1. Úplata bude vybírána v zařízení, kde je dítě zapsané. Poplatek se vybírá v měsíci září 

za 1. pololetí, v lednu za 2. pololetí školního roku. (bližší informace – viz aktuální 

Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině). 

 

2. Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. 

 

 

 

ČL. 6 

PODMÍNKY DOCHÁZKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1. Žádají-li rodiče o odchod dříve než je uvedeno na přihlášce, požádají o uvolnění 

předem písemnou formou (na telefonické zavolání nebude dítě z důvodů bezpečnosti 

uvolněno). 

 

2. Za přechod žáků do ŠD zodpovídají učitelé, kteří je bezprostředně po vyučování 

předávají vychovatelům v pavilonu ŠD. 

 

 

 

ČL. 7 

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ 
 

Žáci jsou vždy na počátku školního roku a před vedlejšími a hlavními prázdninami 

prokazatelně (zápisem do Přehledu výchovně vzdělávací práce) seznámeni s bezpečností a 

ochranou zdraví. Zároveň jsou žáci průběžně seznamováni o bezpečnosti při jednotlivých 

konkrétních akcích ŠD. 

 

 

 

Čl. 8 

PITNÝ REŽIM 

 

Každé dítě má svou lahev, do které jim vychovatelé nalévají šťávu. 
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ČL. 9 

POSTUP VYCHOVATELE PŘI NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA DO STANOVENÉ DOBY 

 

Vychovatel se pokusí telefonicky spojit se zákonnými zástupci žáka. Pokud se to nepodaří, 

kontaktuje Městskou policii, která si dítě převezme (proti potvrzení o předání dítěte) a odveze 

jej bez účasti vychovatele. Poté se Městská policie spojí s OSPOD a ten se zákonnými 

zástupci. 

 

 

 

ČL. 10 

PRAVIDLA STYKU SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ 
 

Zákonní zástupci mohou s vychovatelem (mimo vlastní výchovnou práci) kdykoli konzultovat 

jakékoli záležitosti svých dětí. Je-li to možné, je lépe si předem s vychovatelem schůzku 

domluvit. Telefonické kontakty obdrží zákonní zástupci na počátku školního roku ve 

„Zpravodaji pro rodiče“. Zároveň jsou uvedeny na internetových stránkách školy 

www.zssnp6.cz 

 

 

 

      ČL. 11 

ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Žákům jsou nabídnuty činnosti výchovného charakteru a zároveň činnosti sloužící vyloženě 

k relaxaci a odpočinku. 

 

 

 

ČL. 12 

DALŠÍ ČINNOSTI ORGANIZOVANÉ V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Škola nabízí řadu zájmových kroužků, které jsou pro žáky zdarma. 

Všechny kroužky probíhají od 15:00 h do 17:00 h. Mohou se jich účastnit i žáci, kteří nejsou 

přihlášeni do ŠD.  

ŠD nabízí rovněž od 15:30 h do 16:00 h přípravu na vyučování. 

 

 

 

ČL. 13 

INTERNÍ POŽADAVKY ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1. Žáci 

- budou mít obuv a ošacení řádně označené, aby nedocházelo ke zbytečným 

záměnám 

- na sportovní činnosti si přinesou odpovídající obuv a oblečení (sportovního 

charakteru) 

- šetří zařízení a vybavení ŠD 

- bez dovolení neopouštějí ŠD 
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2. Veškerá výchova ve ŠD bude probíhat v souladu s Úmluvou o právech dítěte a školskými 

právními předpisy. 

 

 

 

Čl. 14 

SEZNÁMENÍ S ŘÁDEM ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Řád školní družiny je v souladu se školním řádem, se kterým jsou prokazatelným způsobem 

seznámeni všichni žáci na začátku školního roku. 

 

 

 

Čl. 15 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tento řád školní družiny je závazný pro vybrané pracovníky Základní školy a 

Mateřské školy Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace – pro všechny 

pedagogické pracovníky ZŠ, pro všechny pracovníky ekonomického oddělení, oba 

zástupce ředitele. 

 

2. Tímto se ruší řád školní družiny ze dne 1. 9. 2012. 

 

3. Tento řád školní družiny nabývá účinnosti od 15. 1. 2014. 

 

4. Odpovědnost za kontrolu dodržování předpisu má ředitelka školy. 

 

5. Ustanovení o přílohách: počet příloh: 0 

 

6. Rozdělovník: 

Směrnici obdrží: 

zástupci ředitelky 

všichni pedagogičtí pracovníci ZŠ 

účetní 

administrativní a spisový pracovník 

mzdová účetní 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 3. 1. 2014 

 

 

 

 

       Základní škola a Mateřská škola 

       Ústí nad Labem, SNP 2304/6, 

       příspěvková organizace 

       Mgr. Ramona Grohová 

       ředitelka školy 


