
Základní a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 

ŠD při Základní a mateřské škole Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 

 

 

 

VNITŘNÍ ŘÁD A PROVOZ ŠD 

 

 

Č. j.: 7ZŠ/0639/2018 

 

Provoz školní družiny 

 

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy. 

Provoz školní družiny: ranní ŠD od 6.00 do 7.35 hod, v pondělí a úterý do 8.50 hodin. 

Odpolední ŠD od 11.40 do 16.00 hod. 

 

Telefonický kontakt do ŠD: 731 626 976 

Osobní kontakt během provozu ŠD nebo po telefonické domluvě předem. 

 

Organizace školní družiny 

 

Družinu navštěvují žáci Základní školy a mateřské školy, Třinec, Kaštanová 412, 

příspěvková organizace a žáci 1. – 5. r. Církevní základní školy Třinec na základě žádosti 

o přijetí do ŠD, která je předána vychovatelce formou zápisu do ŠD. O následném přijetí nebo 

nepřijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení. Činností vykonávaných 

družinou ve formách uvedených v § 2 písm. a), c) a f) vyhlášky se mohou účastnit i žáci nebo 

děti, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. 

Ranní družinu mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou trvale přihlášeni do odpolední ŠD. 

Do ranní družiny přichází žáci sami. Vychovatelky zodpovídají za žáky jejich vstupem 

do oddělení. Z ranní družiny odchází v doprovodu vychovatelky ke svým třídám. Na 

chodbách školy a u tříd je zajištěn dozor učitelů nebo vychovatelů. Na odpolední činnost ŠD 

jsou žáci přiváděni vychovatelkou nebo učitelkou, která je osobně předá vychovatelce. 

Do ŠJ na oběd odchází žáci pod dohledem vychovatelek ŠD. 

Žáci odchází ze ŠD domů samostatně nebo s doprovodem, který je uveden na zmocnění 

k vyzvedávání dítěte. Žádáme zákonné zástupce, aby si děti vyzvedli po obědě do 13.15 hod., 

a pak nejdříve v 14.30 hod. z důvodu plnění ŠVP ŠD (řízená výchovně vzdělávací činnost). 

ŠD pravidelně navštěvuje i jiné prostory školy (školní hřiště, tělocvičnu, kuchyňku). 

Za přechody žáků vždy odpovídá vychovatelka. Během pobytu venku mají žáci své osobní 

věci uzamčeny v šatních skříňkách. 

Žáky, kteří se účastní kroužků v budově školy, si vyzvedávají vedoucí kroužků ve ŠD. 

Na mimoškolní aktivity jsou žáci uvolňováni na základě zápisního lístku do ŠD, kde zákonný 

zástupce jasně uvede, kdy má být žák na mimoškolní aktivitu uvolněn. 

 

 

 



Základní a mateřská škola Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 

ŠD při Základní a mateřské škole Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace 

 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

 

Zákonní zástupci přihlašují žáka do ŠD písemně, formou žádosti o přijetí do ŠD a následně 

vyplňují zápisní lístek do ŠD, kde je vyznačeno, který den, a ve kterou dobu bude žák ŠD 

navštěvovat, zda bude ze ŠD odcházet sám či v doprovodu. Zároveň vyplní zmocnění 

k vyzvedávání žáka, kde uvede všechny osoby, které mohou případně žáka vyzvednout. 

Osobám, které nejsou uvedeny na zmocnění, nemůže být žák vydán. 

Docházka do ŠD přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost zákonní zástupci 

bezodkladně a řádně omlouvají. 

 

Ze ŠD žáci odchází sami (v čase uvedeném v zápisním lístku do ŠD) nebo po osobním 

vyzvednutí zákonnými zástupci nebo osobami uvedenými na zmocnění pro vyzvedávání žáka, 

nejpozději v 16.00 hod. Čas odchodu ze ŠD je možné upravovat kdykoliv během školního 

roku. V případě, že žák není vyzvednut ze ŠD nejpozději v 16.00 hod., kontaktuje 

vychovatelka rodiče telefonicky (tel. kontakt uveden v zápisním lístku do ŠD). Pokud je tento 

kontakt bezvýsledný, požádá vychovatelka ŠD o pomoc Policii ČR. 

Výjimečně lze uvolnit žáka dříve na základě písemné žádosti, která musí obsahovat datum, 

hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Na 

základě telefonického hovoru nebude žák z činnosti ve školní družině uvolněn. Výjimečně 

může být žák ze ŠD uvolněn na základě SMS zprávy, která je ověřena dle zápisního lístku, 

kde je uveden tel. kontakt na zákonného zástupce dítěte. 

Žáky je možné přihlašovat i odhlašovat kdykoliv během školního roku. 

Zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelky ŠD o zdravotní způsobilosti žáka 

v zápisním lístku do ŠD. Je nutné nahlásit i jakékoliv změny zdravotního stavu během 

školního roku a neodkladně a prokazatelně je předložit vychovatelkám ŠD. 

Žák respektuje pokyny vychovatelek, bez jejich vědomí se nevzdaluje ani neodchází ze ŠD. 

Stravenky na obědy si zákonní zástupci zajišťují včas v kanceláři vedoucí školní jídelny tak, 

aby žák vždy první den v měsíci již mohl odebrat oběd. Zákonní zástupci odhlašují obědy 

ze ŠJ sami. 

K hrám, hračkám a zařízení školní družiny se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné 

poškození nebo zničení majetku školy nebo školní družiny zákonní zástupci nahradí nebo 

opraví.  

Při neplnění zákonných povinností, hrubém porušení řádu ŠD, školního řádu, vnitřního řádu 

příp. fyzickém napadání jiných žáků může být účastník ze ŠD vyloučen. O vyloučení, po 

projednání se zákonnými zástupci a vychovatelkou ŠD rozhodne ředitelka školy.  

Vzniklé problémy řeší zákonní zástupci s vychovatelkami ŠD osobně při rozhovoru 

u vyzvednutí žáka nebo se dostaví do ŠD za vychovatelkou na základě písemné výzvy.  

Ředitelka školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností 

stanovených školským zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout 

o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školského zařízení. 
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Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka správným výběrem 

činností v souladu s ŠVP ŠD. 

Žák nemanipuluje s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením a neotvírá okna. 

Žák nenosí do ŠD předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných 

osob. Za cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, si žák zodpovídá sám. 

Žák je povinen okamžitě hlásit každé zranění vychovatelce ŠD. 

Žáci dodržují školní řád, vnitřní řád a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli 

seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své ani svých spolužáků. 

 

 

Pitný režim 

 

Během oběda mají žáci zajištěný příjem neomezeného množství tekutin. Během pobytu ve ŠD 

je pitný režim zajištěn čajem, který si účastníci hradí částkou Kč 50,- za rok. Čaj je po dohodě 

připravován ve školní jídelně a do ŠD přepraven ve varné konvici. Je určen pouze pro žáky 

navštěvující odpolední družinu. Žáci navštěvující pouze ranní družinu částku 50,- Kč nehradí. 

 

 

Náklady na školní družinu 

 

Úplata za školní družinu činí Kč 100,- měsíčně. Zákonní zástupci platí přímo vychovatelkám. 

Tyto poplatky jsou paušální. Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, 

jestliže: 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci 

v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách  

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce. 

Měsíční poplatek za ŠD je nutné uhradit nejpozději do 15. dne předcházejícího měsíce. 

 

Tento řád školní družiny je k nahlédnutí na webových stránkách školy v sekci dokumenty 

školní družiny a rovněž na nástěnce ŠD. Zákonní zástupci svým podpisem v zápisním lístku 

do ŠD stvrzují, že jsou s jeho obsahem seznámeni 

´ 

 

Zpracovala: Kubiková Irena, vychovatelka ŠD   Mgr. Iveta Hudzietzová 

Platnost od 3. 9. 2018             ředitelka školy 

 


