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Školní družina (ŠD) realizuje výchovnou a zájmovou činnost mimo vyučování a to 
formou pravidelné a příležitostné vzdělávací, rekreační a zájmové činnosti. Kroužky mohou být 
součásti školní družiny. Řád ŠD navazuje na řád školy. 

 

POPLATKY ZA UŽÍVÁNÍ 

Ředitel školy na základě ustanovení § 123 odst.4  zákona č.   561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 14 vyhlášky MŠMT č. 74/2005 
Sb., o zájmovém vzdělávání, stanovila úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině takto: 

• pouze ranní družina – 50 Kč/měsíc 

• pouze odpolední družina – 50 Kč/měsíc 

• ranní i odpolední družina – 100 Kč/měsíc 
 

Poplatek je nutno uhradit do 15. dne příslušného kalendářního měsíce hotově u pověřené 
osoby nebo převodem na účet školy, případně lze poplatek uhradit na delší časové období 
dopředu. 
Poplatek je nevratný. V tomto případě nelze zohlednit případnou nemocnost dítěte nebo 
nepravidelnou docházku.  
 
1. Žáci docházejí do ŠD ráno samostatně nebo za doprovodu zákonného zástupce, odpoledne 
ihned po skončení vyučování doprovázeni AP nebo s doprovodem posledního vyučujícího.  
2. Provoz ŠD je: ráno od 6:00 do 7:40 a odpoledne 11:35 - 16:00 hod. 
3. Děti si ukládají své svršky a školní tašky na určená místa. Věci mají v šatně na označených 
místech.  
4. Do školní družiny mohou být přihlášeny děti 1. st. ZŠ, ve výjimečných případech (např. 
z důvodů dojíždění) i žáci 2.st. ZŠ na základě vyplněného zápisního lístku s vyplněnou dobou a 
způsobem odchodu. Výjimku lze využít, pokud nebude kapacita školní družiny žáky 1. stupně 
naplněna. 
5. Docházka přihlášených žáků je povinná, nepřítomnost je třeba omluvit.  
 
6. Uvolnění dítěte ze ŠD je možné pouze na základě písemné žádosti rodičů.  
7. Všichni se řídí pokyny vychovatelky, zacházejí se svěřenými věcmi a pomůckami opatrně, 
dbají na svou bezpečnost.  
8. Žák bez dovolení neopouští třídu ani budovu ZŠ a ŠD.  
9. Při obědě dodržují žáci všechna pravidla společenského chování. Vyhrazené místo v jídelně 
uchovávají v čistotě a pořádku. Doprovod žáků na oběd je zajištěn prostřednictvím AP. 
10. Na prostranstvích před školou žák dodržuje čistotu a pořádek, neničí zařízení, sportovní 
pomůcky a hračky. V budově školy se žák chová tak, aby neohrozil sebe ani ostatní osoby, 
zejména dbá na bezpečnost při chůzi po schodech, Žákům se zakazuje lézt po zábradlí na 
schodišti a vyklánět se z oken. Žáci dbají na udržování pořádku na WC a v šatnách.  
11. Při veškeré činnosti zabezpečuje vychovatelka bezpečnost a ochranu dětí. Upozornění před 
každou činností, vycházkou, sportovní akcí na možná nebezpečí. Úraz je žák povinen hlásit 
pedagogickému pracovníkovi a ten zajistí první pomoc.  
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12. Pokud žák soustavně porušuje vnitřní řád školní družiny, může být vyloučen. O tomto 
opatření rozhodne ředitel školy.  

13. V družině platí zákaz konzumace energetických nápojů. 
 
Závěrečná ustanovení 

1. Směrnice nabývá platnosti dne 15. 8. 2016. 
2. Směrnice nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016. 
3. Touto Směrnicí se ruší směrnice č.j. S-8b/11 ze dne 1. 9. 2011. 
4. Směrnice se vydává na dobu neurčitou. 
5. Projednáno s odborovou organizací dne 24. 8. 2016. 
 
V Krnově dne 15. 8. 2016     
                                                                                                   Ing. Radovan Vladík, Ph.D. 
                                                       ředitel školy 
 
 


