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ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Provoz školní družiny
Školní družina má 3 oddělení. Všechna oddělení jsou umístěna v budově
Základní školy Štramberk.
Ranní provoz
Od 6:00 do 7:30 hodin
Odpolední provoz
Od 11:20 do 16:00 hodin
Provozní doba školní družiny může být upravena dle aktuální situace a
rozhodnutí ředitele školy.

Odchod a vyzvedávání dětí ze školní družiny
• Vychovatelky si po ukončení vyučování vyzvedávají děti z první třídy.
• Starší žáci jsou za doprovodu odvedeni do školní družiny.
• Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny nepřišel, vychovatelka
nezodpovídá.
• Žák bez souhlasu vychovatelky neopouští školní družinu.
• Do kroužku, který je v budově školy, odcházejí žáci za doprovodu
vyučujícího kroužku. Žák nebude samostatně puštěn.
• Rodič nebo jiná pověřená osoba při vyzvedávání dítěte zazvoní u vstupu
ZŠ na zvonek školní družiny a vyčká u vchodu na příchod dítěte.
• Odchod žáka není umožněn na základě telefonické domluvy přes
soukromý mobilní telefon, chytré hodinky či jiné zařízení. Ve
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výjimečných situacích slouží ke komunikaci rodiče s vychovatelkou
družinový mobil.
Žák obdrží družinový sešitek, který slouží ke komunikaci mezi
vychovatelkou a rodičem.
Pokud má žák odcházet jinak, než je zapsáno v zápisním lístku, informuje
rodič o změně do družinového sešitku, kde bude uvedeno: datum, čas
odchodu, zda žák odchází sám nebo v doprovodu a podpis rodiče.
Omluvenka napsaná žákem není akceptována.
Odchod s osobou, která není uvedena v zápisním lístku, je možný pouze
po předchozím sdělení v družinovém sešitku.
Bez písemné omluvenky nebude dítě samostatně puštěno.
V případě, že si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do konce provozní
doby školní družiny, bude telefonicky kontaktován vychovatelkou.
V případě neúspěchu vychovatelka kontaktuje ředitele školy.
Každé pozdní vyzvednutí ze školní družiny po provozní době bude
zapisováno a při častém opakování bude informován ředitel školy.

Přihlášení do školní družiny
•

•
•

•
•
•
•

Zápisní lístek je k vyzvednutí v přípravném týdnu (poslední týden
v srpnu) ve školní družině, v kanceláři školy nebo ke stažení na webových
stránkách školy.
Přihlášení žáků probíhá k 1. 9. daného školního roku, při pozdním
odevzdání jsou upřednostněni žáci, kteří odevzdali zápisní list včas.
Zápisní lístek je řádně vyplněný nezbytnými údaji o dítěti, kontaktech na
zákonné zástupce a osoby pověřené k vyzvedávání žáka a aktuálními časy
odchodů dítěte.
Zápisní lístek do ŠD je závazný na celý školní rok.
Údaje v zápisním lístku je možno kdykoliv v průběhu školního roku
upravit.
Žák bez řádně vyplněné přihlášky do školní družiny nebude přijat.
O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
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V případě vyššího počtu zájemců o školní družinu budou upřednostněni:
1. žáci 1. a 2. tříd
2. žáci vyšších ročníků jsou přijati dle:
- věk
- vzdálenost bydliště
- pravidelná docházka

Odhlášení ze školní družiny
• Odhlášení žáka je možné pouze písemně po domluvě s vychovatelkou
školní družiny.
• Odhlášení probíhá vždy k poslednímu dni v měsíci. Pokud rodič odhlásí
žáka ze školní družiny v jiný den, než je uvedeno, zaplatí celou částku za
daný měsíc.
• Formulář na odhlášení ze školní družiny je k vyzvednutí v kanceláři školy
nebo u vychovatelky.
• Pokud žák dlouhodobě nedochází do školní družiny a není písemně
odhlášen, je zákonný zástupce povinen hradit měsíční poplatek za školní
družinu.

Platby
• Školné činí 100 Kč za měsíc.
• Platbu je možné uhradit na účet s variabilním symbolem žáka, který
obdrží na začátku školního roku nebo v hotovosti v kanceláři školy.
• Platby probíhají 2x za školní rok, září - prosinec, leden – červen.
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• Osvobození od poplatků dokládá zákonný zástupce každý měsíc
v kanceláři školy.

Ukončení docházky ze školní družiny
O ukončení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitel školy, který neprodleně
informuje zákonného zástupce.

Důvody k ukončení školní docházky:
•
•
•
•
•
•

žák opakovaně porušuje řád školní družiny
žák se opakovaně neřídí pokyny vychovatelky
žák ohrožuje bezpečnost a zdraví ostatních dětí
žák opakovaně opouští samovolně družinu
nezaplacením školného v daném termínu
opakované pozdní vyzvednutí žáka

Podmínky zacházení s majetkem školní družiny
• Žák je povinen zacházet s vybavením školní družiny šetrně.
• Žák nesmí úmyslně ničit nábytek a vybavení školní družiny nebo si
odnášet věci domů.
• V případě úmyslného poškození majetku, nebo odcizení ze školní
družiny, budou rodiče informováni a vyzváni k náhradě škody.

Zákonní zástupci mají povinnost
• Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných
závažných skutečnostech.
• Dokládat písemnou formou změny odchodů žáka ze školní družiny do
družinového sešitku.
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• Na výzvu vychovatelky se osobně zúčastnit konzultace.
• Opravit nebo nahradit majetek školní družiny, pokud byl úmyslně
poškozen žákem.

Žák
• Za cennosti (mobilní telefon, peníze, chytré hodinky, tablet, šperky,
hračky, atd.), které si žák donese do školní družiny, vychovatelka
nezodpovídá.
• Žáci nesmějí nosit do školní družiny předměty, které by mohly ohrozit
zdraví žáka nebo jiné osoby.
• Při pobytu ve školní družině žáci nesmějí používat mobilní telefony,
chytré hodinky, tablety a další zařízení. Vše bude schované v aktovce, za
kterou si žák zodpovídá sám.

