
Základní škola a Mateřská škola Chrášťany 

 
ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

V souladu se zněním zákona č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1 vydávám řád školní družiny: 

 

ORGANIZACE A PROVOZ ŠD 

 

1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného 

zápisového lístku, s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny-

přihlášky eviduje vychovatelka. 

2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných 

náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, 

upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu). 

3. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče 

písemnou formou vychovatelce ŠD. 

4.  Žáci přicházejí do ŠD ve stanovenou dobu před vyučováním, po skončení vyučování, ze 

školní jídelny přecházejí samostatně přímo do ŠD. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji na 

zápisovém lístku. 

5. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, relaxačních a zájmových činností. Umožňuje též přípravu na vyučování. 

 

PROVOZNÍ DOBA   
 

Pondělí – pátek:  6 : 15 -   7 : 40 hod.  

                          11 : 30 – 16 : 00 hod 

 

 V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených 

žáků není nižší než 8. 

 

DOCHÁZKA DO ŠD 

 

1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od   

6:15 hod. 

2. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce. 

 

CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠD 

 

1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Za žáka, který se nedostavil do ŠD, 

vychovatelka neodpovídá. 

2. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu. 

3. K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození 

nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče. 

4. Pokud žák soustavně narušuje činnost ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, 

může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen. 

 

 

 

 



BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ ŠD 

 

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky 

správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. 

2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě hlásí vedení školy. 

3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, lékařskou pomoc. 

4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 

 

DOKUMENTACE 

 

Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. 

Přehled výchovně vzdělávací práce.  

Docházkový sešit.  

 

v Chrášťanech 1. 9. 2012 

 

 

…………………………………..                                                ………………………………. 

             vychovatelka                                                                               ředitelka školy 


