
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. ORGANIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina (dále jen ŠD) slouží výchově zájmového vzdělávání a rekreaci žáků
ZŠ Krušovice. ŠD má jedno oddělení v maximálním možném počtu 20 dětí a
nachází se v budově školy. ŠD vedou kvalifikované vychovatelky.

2. PROVOZ ŠD
Školní družina je v provozu celý týden od pondělí do pátku, ráno od 7.00 do 7.30
hodin, odpoledne po skončení vyučování do 16.00hodin. Po skončení ranní družiny
předá vychovatelka ŠD žáky vyučujícím pedagogům. Po skončení vyučování si žáky
opět přebere.
Odchod ze školní družiny je možné pouze na základě sdělení v zápisovém lístku.
Vzhledem k režimu družiny je možný odchod po vyučování do 13.30 hodin a poté
až od 15.00 hodin.
Školní družina funguje pouze během školního roku.

3. VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOST
Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve ŠD probíhají v souladu s ŠVP ŠD
podle rozvrhu činností, plánu a režimu, který schvaluje ředitel školy. Za vhodných
podmínek umožňuje žákům i přípravu na vyučování.

4. PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ DÍTĚTE
Zákonní zástupci své dítě písemně přihlásí k pravidelné docházce a sdělí písemně
její rozsah a způsob odchodu žáka. Přihlášku je nutné odevzdat do stanoveného
termínu vydaném základní školou.
K případnému odhlášení žáka ze ŠD využije zákonný zástupce školou připravený
formulář.
Omluvy nepřítomnosti ve ŠD, odchylky v docházce nebo způsobu odchodu, sdělí
zákonný zástupce vychovatelce výhradně písemně (družinový deníček). Telefonická
dohoda o změně odchodu není možná.
Rodiče jsou povinni informovat nebo upozornit na zápisovém lístku o zdravotním
omezení žáka a o zásadních změnách v souvislosti s docházkou žáka do ŠD.
Rodiče mají právo na informace ohledně chování žáka. ŠD průběžně informuje o
konání akcí a zájmových činností v době provozu.
Ve dnech odpoledního vyučování musí být všichni žáci zapsáni do ŠD. Tím za ně
přebírá odpovědnost vychovatelka.
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5. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ
Dodržovat vnitřní řád ŠD, pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni na začátku školního roku.
Plnit pokyny pedagogických pracovníků, chovat se tak, aby neohrožovali zdraví
svoje ani ostatních žáků.
Zacházet s vybavením ve školní družině šetrně, udržovat své věci a prostory v
čistotě, chránit majetek před poškozením.
Žáci bez dovolení nesmí opouštět prostor ŠD.
Do ŠD není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší částky. Za tyto věci nenese
vychovatelka odpovědnost.
Nevolnost či poranění během pobytu ve ŠD žák okamžitě hlásí vychovatelce, která
provede nutné ošetření se zápisem do knihy úrazů.
Vychovatelka v případě nutnosti informuje zákonné zástupce dítěte.
Při závažném a opakovaném porušení vnitřního řádu ŠD může být žák rozhodnutím
ředitele školy vyloučen.
Za bezpečnost žáka  v ŠD odpovídá vychovatelka družiny.

6. POPLATEK ZA ŠD
Příspěvku je stanoven částkou 100,- Kč měsíčně za jednoho žáka. V případě, že žák
bude navštěvovat pouze jen ranní družinu, činí měsíční poplatek 50,- Kč. Peníze za
ŠD jsou vybírány přes sběrný účet školy společně se stravným.

7. KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ ŽÁKA DO ŠD
O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky (zápisní lístek ŠD) a
posouzení žádosti z hlediska kritérií pro přijetí. Žáci jsou přijímáni do vyčerpání
kapacity ŠD.

a) Do ŠD může být přijat pouze žák ze Základní školy Krušovice.
b) Přednostně jsou přijímáni žáci 1.,2. a 3. ročníku. Kritérium pro přijetí je jejich

věk, tedy přednost mají mladší žáci.
c) Dojíždějící žáci. Žáci s pobytem mimo obec Krušovice.
d) Sourozenecké vztahy.
e) Při volné kapacitě ŠD po přijetí všech zájemců z 1.-3.ročníku budou přijati

postupně žáci 4.-5. ročníku.
f) V případě, že se v průběhu školního roku bude do ŠD hlásit nový žák, může

dojít k vyřazení jiného žáka a to podle shora uvedených kritérií.

8. PODMÍNKY PRO VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠD
Žák může být v případě závažného zavinění porušení povinností stanovených
Školským zákonem nebo řádem ŠD podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze
ŠD.
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Toto opatření ředitelka školy a vedoucí vychovatelka ŠD předem projednají se
zákonným zástupcem a vyhotoví o něm zápis.
Důvodem pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení ze ŠD mohou být
zejména :

● žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces
● žák svým chováním ohrožuje zdraví svoje nebo svých spolužáků
● zákonný zástupce nehradí poplatek za pobyt v ŠD
● zákonný zástupce žáka opakovaně nezajistí odchod žáka po ukončení

provozu ŠD.

9. ZÁVĚR
Tento řád nabývá platnost ke dni 10.6.2021

Vypracovala : Zákonová Zuzana Podpis a datum:
Vedoucí vychovatelka

Schválila:      Mgr. Lenka Vernerová. Podpis a datum:
Ředitelka školy
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