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I.  

Obecná ustanovení   

1. Školní družina (dále ŠD) je základní formou zájmového vzdělávání při ZŠ Mostek a má jedno 

oddělení. Postavení, organizace a činnost ŠD vychází ze zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a z Vyhlášky č. 74/2005 ve 

znění vyhl. č. 109/2011 Sb. Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

2. ŠD má k dispozici vlastní vyčleněné prostory v přízemí budovy ZŠ, č. p. 202, které se skládají ze tří 

heren pro žáky. ŠD má právo užívat i další prostory školy (učebnu PC 1,2, učebnu pohybové výchovy 

apod.), pokud vychovatelka ŠD bude mít v týdenním rozvrhu naplánovanou činnost s tím související. 

Musí to však být v době, kdy to nebude zasahovat do rozvrhu ZŠ.  

3. Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno za úplatu 50,-Kč/měsíc stanovenou ředitelem školy 

Vnitřní směrnicí. 

4. Evidencí a výběrem úplaty je pověřena vychovatelka ŠD, která vybrané prostředky bezodkladně 

odnáší do pokladny organizace. Kontrolou evidence a výběrem je pověřen zástupce ředitele školy.  

 

II.  

Vnitřní řád školní družiny 

1. Školní družina je určena žákům prvního stupně školy, zejména žákům 1. - 2. ročníku a žákům 

dojíždějícím. 

2. ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování od 6,15 h do 7,35 h, po skončení vyučování od pondělí 

do čtvrtka do 16,00 h, v pátek do 15,30 h. V době mezi 13,00 - 14,00 h nelze děti vyzvednout, protože 

mají odpolední zaměstnání a zpravidla mohou být mimo budovu. O provozu během hlavních či 

vedlejších prázdnin budou všichni včas informováni. 

3. ŠD umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různými formami i přípravu na vyučování. 

4. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisového lístku). Přijetí do ŠD není 

nárokové. 

5. Žáci ŠD jsou povinni: 
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a) chovat se řádně a ohleduplně, nepoužívat mezi sebou ani vůči dospělým osobám hrubých slov, 

urážek, psychického a fyzického násilí; porušení tohoto nařízení je důvodem k vyloučení ze ŠD, 

b) udržovat vypůjčené věci, své místo i ostatní prostory ŠD v čistotě a pořádku, nepoškozovat majetek 

školy ani spolužáků a neodnášet inventář ŠD domů;v případě úmyslného poškození majetku ŠD či 

nedbalosti žáka jsou zákonní zástupci povinni škodu opravit nebo nahradit, 

c) v době pobytu ve ŠD (dle vyplněné přihlášky) neopouštět bez dovolení vychovatelky ŠD prostory ŠD, 

budovu ZŠ a při pobytu venku školní areál či trasu, po které se pohybují v terénu, 

d) se do ŠD přezouvat a přezůvky udržují ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví. 

6. Žáci ŠD nesmějí: 

a) nosit do ŠD cenné věci a vyšší obnosy peněz; za mobilní telefony a hračky přinesené z domova ŠD 

neruší a nenese odpovědnost, 

b) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby, 

c) při činnostech ŠD požívat alkoholické nápoje, kouřit, přechovávat, distribuovat, šířit či propagovat 

omamné a psychotropní látky, popř. se pod vlivem těchto látek dostavit do ŠD. Porušení tohoto nařízení 

je podnětem pro vyloučení žáka ze ŠD. 

7. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejích akcí, podílet se na tvorbě 

týdenních plánů akcí družiny a na denním hodnocení své činnosti, mají právo napít se během pobytu v 

ŠD, zvát na akce ŠD určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky. 

8. Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit změny v 

údajích, seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej, řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka ve 

ŠD, a pokud žák neodchází domů či do jiných zájmových aktivit sám, vyzvedávat ho ve stanovené době. 

9. Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka v družině, o akcích družiny a 

zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, podávat vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění 

práce ŠD. 

10. Vychovatelky ŠD vykonávají nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při jejích akcích.  

11. Z ranní družiny odvádí vychovatelka žáky 1. - 2. ročníku do tříd osobně, starší žáci odcházejí 

samostatně. Po skončení dopoledního vyučování si vychovatelka vyzvedává žáky 1. - 2. ročníku ve třídě, 

starší žáci jsou doprovázeni svými vyučujícími. Do zájmových kroužků odcházejí děti ze ŠD 

samostatně. 

12. Podle stanoveného rozvrhu odchodů v přihlášce (zápisovém lístku) žáci odcházejí domů. Z 

bezpečnostních důvodů nelze žáky mimořádně uvolňovat pouze na základě telefonické žádosti. 

13. Za nedodržování vnitřního řádu lze žáka ze školní družiny vyloučit. 

 

Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda, ředitel 
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