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Základní škola Čeladná, příspěvková organizace 
 

Řád školní družiny 
Č. j. 7/2013 

Zpracovala: Martina Marková, vedoucí vychovatelka školní družiny 

Platnost vnitřního předpisu: od 1. 9. 2014 
 

Řád školní družiny vychází ze zákona  561/2004 Sb. § 118, 121, a podle vyhlášky MŠMT 

č.74/2005 Sb. §  1,2,3,8 – 10 ve znění pozdějších předpisů 

 

1. Úvodní ustanovení 

 
       Řád školní družiny stanoví formy  zájmového vzdělávání, organizaci a činnost školní družiny (dále 

jen ŠD) a práva a povinnosti žáků navštěvující ŠD a jejich zákonných zástupců. 

 

 

2. Účastníci zájmového vzdělávání 

 
Účastníky zájmového vzdělávání v ŠD jsou žáci ZŠ Čeladná. O přijetí žáka do ŠD k pravidelné 

i nepravidelné docházce rozhodne ředitelka školy na základě písemné přihlášky zákonného zástupce 

žáka a níže stanovených kritérií. 

O provozu školní družiny v době řádných prázdnin, v průběhu  školního roku, rozhoduje ředitelka 

školy. Během hlavních prázdnin je provoz školní družiny přerušen. O vedlejších prázdninách si musí 

zákonný zástupce podat písemnou přihlášku (zajišťuje vychovatelka školní družiny). V době 

mimořádného volna je činnost družiny zajištěna, pokud tomu nebrání technické důvody. Minimální 

počet přihlášených dětí pro provoz družiny během prázdnin, či v době mimořádného volna, je 15 dětí. 

O zřízení provozu družiny v této době rozhoduje ředitelka školy. 

 

 

3. Formy zájmového vzdělávání 

 
ŠD uskutečňuje vzdělávání dvěma formami: 

 

a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (nepravidelná docházka) 

b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností (pravidelná docházka) 

 

4.  Kritéria pro přijetí do ŠD 
 
Oddělení 1 – 4 se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků v jednom oddělení. Vzdělávání v ŠD je určeno pro 

žáky 1. stupně. Žáci jsou přijímáni k docházce do ŠD na jeden školní rok. Umístění dítěte do ŠD není 
nárokové.  

 

Přednostně budou přijímány děti: 

a) mladší 

b) přihlášené k pravidelné docházce 
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Děti mohou být přijímány i během školního roku, pokud nebude naplněna kapacita ŠD. Ve 

vyjímečných případech mohou navštěvovat družinu i děti, které nejsou  přihlášeny k pravidelné 

docházce, dle aktuální kapacity ŠD.  

 

 

5. Činnost družiny: denně 6
30

 – 7
45

 a 11
40

 – 17
00

  
( v případě zájmu 7 a více žáků bude provozní doba prodloužena do 18

00
) 

 
a) Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. 

b) Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování dle vlastního ŠVP. 

c) V koncovém provozu ŠD jsou žáci spojeni do jednoho oddělení. 

d) V jednom oddělení lze individuálně integrovat nejvýše 5 účastíků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

e) Děti jsou uvolňovány na zájmové kroužky v budově školy v dobu určenou zákonnými zástupci. 

Odpovědnost vychovatelky za dítě končí opuštěním prostor ŠD a vychovatelka za ně opět přebírá 

odpovědnost po jejich návratu zpět do ŠD. 

f) Vychovatelky sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez 

zbytečných průtahů zákonné zástupce postiženého žáka. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě 

první pomoc a neprodleně oznámí zákonným zástupcům. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní 

záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje 

ten pracovník, který konal pedagogický dozor na místě v době úrazu, byl jeho svědkem nebo se o něm 

dozvěděl první. 

g) Vychovatelky školní družiny provedou poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné 

poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků se provede záznam do třídní knihy. 

 
 

6. Povinnosti žáků 
 
a) Mladší žáci přicházejí do ŠD v doprovodu vychovatelky nebo učitele. Žáci vyšších ročníků 

přicházejí  do ŠD po obědě bez doprovodu. Pokud žák nedorazí do 30 minut bez omluvy, budou 

zákonní zástupci telefonicky informováni o nepřítomnosti dítěte v ŠD. Po opakovaných neomluvených 

absencích může být žák z družiny podle §22 zák. 561/2004 Sb. vyloučen.Za žáka, který byl ve škole, 

ale do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

b) Během pobytu ve ŠD žáci dbají pokynů  vychovatelek a jsou povinni předložit neprodleně písemná 

sdělení zákonných zástupců určená vychovatelkám. 

c) Žáci nesmí svévolně opouštět místnost ŠD a pohybovat se v prostorách šaten a učeben. 

d) Do ŠD nesmí žáci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz spolužákům, rovněž 

nesmí nosit cenné předměty a větší obnosy peněz. Mobilní telefony používají jen v nutném případě tak, 

aby nerušily vzdělávání ostatních žáků. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají 

na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten, tříd. Žáci a zaměstnanci ŠD odkládají osobní 

majetek pouze na místa k tomu určená.  

e) Za škody způsobené na vybavení ŠD, které způsobí žáci  svévolně nebo nedbalostí, bude 

vyžadována finanční náhrada po zákonném zástupci žáka. Pokud žák zjistí nějakou závadu, či 

nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost osob, je povinen informovat o této skutečnosti 

vychovatelku. 

f) Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele 

školy z družiny vyloučen. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení 

vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy. 

g) Žáci se ke svým kamarádům chovají slušně a ohleduplně a nesmí narušovat nevhodným chováním 

průběh aktivit. 
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h) Hlásit vychovatelce jakékoliv své poranění či úraz nebo úraz spolužáka, pokud o něm ví . 

i) Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. (Sportovní oblečení a 

obuv na tělovýchovné aktivity, vycházky ).  

j) Ze školní družiny odcházejí žáci pouze podle závazných pokynů zákonných zástupců, které  jsou 

zapsány na přihlášce do ŠD nebo po předchozí domluvě vychovatelky se zákonnými zástupci. 

k) V 15
30

 dochází ke slučování žáků do jednoho oddělení ŠD. 

l) Vychovatelka odvádí zbývající žáky v 17
00

 ( v 18
00

) do šaten. 

m)Ve všech prostorách ŠD platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších  

návykových látek. 

 

 

7. Práva žáků ŠD 

 
a) Při odpočinkovém zaměstnání mohou děti ovlivňovat společnou činnost her a aktivit, mohou 

přiměřenou formou vyjádřit svůj názor k činnosti, mohou být iniciátory náplně a programu ŠD. 

b) Žáci mají právo využívat všechna zařízení a vybavení ŠD.  

c) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na 

svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a 

činnosti v družině.  

      

   

8. Povinnosti zákonných zástupců 

 

a) Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku  

b) Seznámit se s vnitřním řádem družiny a akceptovat  jej. 

c) Řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině. 

d) Uhradit poplatek za pobyt dítěte v družině ve stanoveném termínu. 

e) Informovat vychovatelky o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu žáka v ŠD. 

f) Oznamovat vychovatelkám změny údajů uvedených v zápisovém lístku, zejména aktuální 

telefonické kontakty a změny ve způsobu a čase odchodu žáka z družiny - písemnou formou. 

g) Respektovat pokyn, že žáka nelze uvolňovat ze ŠD na telefonickou žádost.  

h) Respektovat, že vyzvednutím nebo samostatným odchodem žáka je pobyt žáka pro tento  

den ukončen. Není možný opakovaný návrat do družiny. 

i) Zajistit stravování  žáka vzhledem k délce jeho pobytu v ŠD. 

j) Na vyzvání vedoucí vychovatelky družiny se osobně zúčastnit projednávání závažných  

otázek týkajících se pobytu  žáka v ŠD. 

k) Respektovat provozní dobu družiny, zabezpečit vyzvednutí žáka z družiny do 16.
40

 hod. 

l) Žáka mohou vyzvednou ze ŠD zákonní zástupci nebo osoby uvedené na Zmocnění k vyzvedávání 

dítěte ze ŠD. 

m) Zákonní zástupci a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. 
 

 

9. Práva zákonných zástupců 

 

a) Být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty a  

podněty. 

b) Být vychovatelkou informováni o činnosti žáka v ŠD, jeho chování v době pobytu ve  

ŠD. 



 
Základní škola Čeladná, příspěvková organizace 

739 12  Čeladná 551 

  

c) V případě nespokojenosti obrátit se na hlavní vychovatelku, zástupkyni ředitelky nebo ředitelku 

školy 

d) K předávání informací slouží deníčky nebo žákovské knížky. Je možné telefonovat na čísla 

558 438 465- vedoucí vychovatelka nebo 558 684 006- ředitelka školy , využívat i školní e-mail 

škola.volny@seznam.cz nebo e-mail hlavní vychovatelky markova@zsceladna.cz 

 

10. Dokumentace 

V družině se vede tato dokumentace: 

- evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné     

docházce), 

- přehled výchovné vzdělávací práce 

- docházkový sešit (zde je zaznamenán příchod a odchod dětí v ranní družině), 

- řád školní družiny, 

- celoroční plán činnosti, 

- školní vzdělávací program pro školní družinu. 
 

 

11.Stanovení výše úplaty 

Vychází ze zákona  561/2004 Sb. § 121, ods. 1, § 123 ods. 5 a podle vyhlášky MŠMT č. 

74/2005 Sb. § 11 a § 14 ve znění pozdějších předpisů.  

 

a) Výše příspěvku 

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na jedno dítě zapsané k pravidelné docházce 

je uvedn v příloze č.1. 

 

b) Osvobození od příspěvku 

Osvobozen od příspěvku bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek ( §20, ods. 1 

zák. C. 117/ 1995 Sb. O státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů) nebo fyzická osoba, 

která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče ( § 37 – 39 a § 43 zák. C. 117/1995 Sb. 

O státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů). Tuto skutečnost však musí prokázat 

řediteli školy.  

 

c) Splatnost a způsob úhrady příspěvku 

Příspěvek na vzdělávání v ŠD je splatný ve dvou ročních splátkách : 1. Splátka do 15. 10. 

příslušného školního roku, 2. Splátka do 15. 2. příslušného školního roku. 

 

Vyúčtování příspěvků za celý školní rok bude provedono nejpozději do 15. 5. na daný školní rok.  

 

Platbu příspěvku lze uskutečnit hotově v kanceláři základní školy nebo převodem na účet školy č. 

181418130/0300 ( do zprávy pro příjemce zákonný zástupce uvede jméno žáka). 

 

d) Sankce 

Pokud zákonný zástupce neuhradí příspěvek na vzdělávání v ŠD ve stanoveném termínu a 

nedohodne s ředitelem školy jiný termín úhrady, ředitel školy po předchozím písemném oznámení 

zákonnému zástupci ukončí vzdělávání dítěte v ŠD. 
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12. Závěrečné ustanovení 

 

Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2014 

S tímto řádem ŠD jsou zákonní zástupci i žáci seznámeni na začátku docházky žáka do ŠD. 

  

 

 
Mgr. Jana Satinská                                                                             Martina Marková 

  ředitelka školy                                                                             vedoucí  vychovatelka 

 

 

 

Vnitřní předpis je uveřejněn na : www.zsceladna.cz 

                                                     u vychovatelek ŠD 

                                                     vývěska ŠD Čeladná 

                                                     ředitelství ZŠ Čeladná 
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příloha č.1 

 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA – poplatky 

 

tarif zahrnuje platba 

základní tarif 
A 

celodenní provoz ŠD 

(ranní + odpolední provoz) 

1 měsíc .…………………250 Kč  
září – prosinec………1 000  Kč 

leden – červen ……...1 500 Kč 

snížený tarif 

B 

ranní provoz ŠD 

(pouze ranní družina) 

1 měsíc………………….100  Kč 
září – prosinec……….400  Kč 

leden – červen ……….600 Kč 

snížený tarif 

C 

zkrácený pobyt v ŠD 

(čekání na kroužky apod.,  

max. 1,5 hod. denně) 

1 měsíc ………………….100 Kč 
září – prosinec………...400  Kč 

leden – červen ………..600 Kč 

 při sníženém tarifu hodiny pobytu dítěte v ŠD nelze sčítat 

 pobyt dítě, které není přihlášeno k pravidelné docházce do ŠD je možný ve výjimečných 

případech a to dle aktuálního počtu přítomných dětí v ŠD vzhledem k její kapacitě 

(„jednorázový pobyt“). Poplatek 20 Kč za každou započatou hodinu pobytu dítěte v ŠD je 

zákonný zástupce povinen uhradit u vychovatelky ŠD při vyzvednutí dítěte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


