
Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54 
č. j.: 203/2015 

Řád školní družiny  
 
I. Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, dle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, v platném znění. Poskytuje účastníkům (dále uváděno žákům nebo dětem) naplnění volného 
času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. 

II. Přihlašování a odhlašování 
1. O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy 
2. Přihlášení a odhlášení dětí ze ŠD je nutné provést písemně. 
3. Předávání informací zákonným zástupcům žáků, přihlašování a odhlašování dětí do školní družiny 

zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.  
4. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah 

docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje se zaznamenávají do přihlášky (zápisního 
lísku) ŠD. Pokud má žák odejít ze ŠD v jinou dobu nebo s jinou osobou, než je uvedeno na přihlášce, 
sdělí zákonní zástupci žáka tuto skutečnost vychovatelce písemně. 

III. Organizace činností 
1. Školní družina je otevřena od pondělí do pátku od 6:30 hod. do 8:00 hod. ráno a od konce vyučování do 

17:30 hod. je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.  Příchod dětí do ranní družiny 
je možný nejpozději do 7:30 hod.    

2. V době od 14:00 hod. do 15:30 hod. probíhá ve školní družině řízená výchovně-vzdělávací činnost (Pv, 
Vv, Hv, Tv, vycházky, návštěva knihovny aj.). 

3. Do oddělení ŠD se zapisuje do 30 žáků na pravidelnou docházku. 
4. Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování. 
5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. 
6. Činností vykonávaných družinou ve formách uvedených v § 2 písm. a) a f) Vyhlášky 74/2005 se mohou 

účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny na základě písemné 
přihlášky, kterou předají vedoucí vychovatelce. Vychovatelka rozhodne o účasti žáka s ohledem na 
bezpečnost při akci. 

7. V případě odchodu dětí ze ŠD do zájmových kroužků, podepíší rodiče zmocnění k převzetí dítěte 
lektorem kroužku na dobu činnosti kroužku.  

8. Za každé dítě přihlášené do ŠD je jeho zákonný zástupce povinen hradit měsíční poplatky na provoz (v 
souladu s §123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání, § 14). Úhrada za první měsíc docházky do ŠD ve školním roce musí být provedena do 15. 
dne v tomto měsíci. 
Pokud nebude uhrazen poplatek za školní družinu do 20. dne měsíce na měsíc následující, bude 
ukončena docházka přihlášeného žáka do ŠD k poslednímu dni měsíce, za který byla úhrada 
zaplacena.  
Poplatek za ŠD lze uhradit na účet školy č. 68740339/0800, v. s. 81, specifický symbol žáka nebo 
hotově do pokladny v kanceláři školy. 

9. Při nevyzvednutí žáka do konce provozu družiny (17:30 hod.) vyvine vychovatelka maximální úsilí o 
spojení se zákonnými zástupci žáka. V případě neúspěchu kontaktuje vychovatelka místně příslušný 
okrsek Policie ČR, který vyrozumí pohotovostní službu OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany 
dětí).  

IV. Chování žáků 
1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští.  
2. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v přihlášce do ŠD. 
3. Při všech činnostech školní družiny dbá žák na bezpečnost a řídí se pokyny vychovatelek. Každé 

zranění hlásí ihned vychovatelce. 
4. Žáci zacházejí šetrně se zařízením a vybavením ŠD, jakoukoliv závadu ihned hlásí vychovatelce. 
5. Žák udržuje všechny prostory v čistotě, důsledně se přezouvá a dodržuje osobní hygienu. 
6. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní 

škole, tj. udělování výchovných opatření, případně klasifikace sníženou známkou z chování na 
vysvědčení (viz Pravidla pro hodnocení žáků). Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní 
družiny, může být z rozhodnutí ředitele ukončena docházka do školní družiny. 

  
Datum: 20. 3. 2015   Marie Barešová   Mgr. Miloslav Ráž 
Účinnost: 1. 9. 2015                           ved. vychovatelka         ředitel školy 

Seznámil/a jsem se s řádem školní družiny a beru na vědomí:  datum: _______________  

žák: __________________________ zákonní zástupci žáka: __________________________
 podpis                 podpisy    


