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Provoz a organizace školní družiny  

Provoz ŠD je ranní od 6.30 do 7,45 hod. a odpolední po skončení vyučování od 11,45 do 

16,30 hodin.  

Kapacita školní družiny je 60 účastníků. Ve škole jsou 2 oddělení školní družiny. 

Nejvyšší počet žáků denně přítomných při aktivních činnostech na jednoho pedagogického 

pracovníka je 25 žáků. 

 

Docházka účastníků do školní družiny je bezúplatná. Některé kroužky jsou za úplatu – 

keramika. Výši platby určí vedoucí zájmového kroužku. Kroužky mohou navštěvovat i žáci, 

kteří nejsou zapsáni ve školní družině. 

 

Žáky, docházející do ŠD, předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna 

informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.  

 

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci účastníky osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné 

k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby účastník odcházel/a/ ze ŠD sám/a/ v určenou 

hodinu, a to na přihlašovacím lístku, který vyplňují na začátku školního roku. 

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 16,30 hodin nebo po skončení trvání 

zájmového kroužku, je-li delší než provoz družiny. V případě, že tak neučiní, vychovatelka 

zatelefonuje rodičům. 

 

V době mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna, pokud počet přihlášených 

účastníků není nižší než 8. Provoz školní družiny není zajišťován během hlavních prázdnin a 

během jarních a vánočních prázdnin. Podzimní a velikonoční prázdniny jsou zajištěny jen 

v případě, že počet přihlášených účastníků není nižší než 8. 

 

Režim školní družiny 

 6,30 – 7,45   relaxační a rekreační aktivity 

11,45 – 13,00  oběd, relaxační a odpočinkové činnosti 

13,00 – 15,00 zájmová činnost sportovní, přírodovědná, výtvarná, kroužky, 

 pobyt venku, vycházky 

15,00 – 16,30 kroužky, příprava na vyučování zábavnou formou 

 

Pitný režim zajišťuje vychovatelka školní družiny v součinnosti s pracovnicí výdeje stravy. 

Během pobytu ve ŠD jsou osobní věci účastníků v herně nebo uzamčeny v šatně. 

 

Na hodnocení chování účastníků ve školní družině se vztahují ustanovení řádu školní družiny 

a školního řádu základní školy. 

Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím 

ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento 

soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a 

bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných 

důvodů. 

 

 


