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Dodatek č.2 k Vnitřnímu řádu školní družiny platného od 1. 9. 2020,  

Č. j. 18 /2020 

 

II. Provoz a vnitřní režim školského zařízení 

ŠD je vedena jednou kvalifikovanou vychovatelkou na částečný úvazek, která řídí činnost a organizuje výchovnou 

práci s účastníky. Vychovatelka zodpovídá a kompetenčně přímo podléhá řediteli školy a zástupci ředitele školy.  

V ranní družině přijímá účastníky vychovatelka nebo pedagogický pracovník MŠ v prostorách základní školy.  

Provozní doba ŠD: 

PONDĚLÍ – PÁTEK: 

RANNÍ ŠD: 6.35 – 7.55 hod. – spontánní činnosti 

                      Pro žáky 1. – 2. ročníku nebo v nutných případech dle domluvy 

                      s ředitelem školy. 

ODPOLEDNÍ ŠD: 10.45 – 11.40 hod. – rekreační činnosti 

                                 11.35 – 12.00 hod. - příprava na oběd, hygiena, prostírání, oběd, základy  

                                                                  stolování 

                     12.00 – 16.15 hod. – odpolední činnosti dle skladby zaměstnání 

 

Vnitřní režim školského zařízení 
1. Provoz školní družiny se řídí doporučeními MŠMT (viz. Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve 

školním roce 2021/2022 vzhledem ke Covid-19 provoz a testování (dále také ,,Manuál“ ze dne 17. 8. 2021), 
z tohoto důvodu rodiče nemohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a nejsou zváni na 
významnější akce ŠD. 

2. Účastníka v ranní družině přijímá vychovatelka nebo pedagogický pracovník MŠ v prostorách základní školy. 
Příchozího účastníka daný pedagogický pracovník zapíše do příslušné evidence. V 7.55 hod. vychovatelka 
předá účastníka do třídy vyučujícímu. Pokud je školní družina v prostorách MŠ, je účastník v 7.30hod. 
převeden pedagogickým pracovníkem MŠ do školní šatny, kde je účastník pohlídán pověřenou osobou dle 
školního řádu.  

3. Za pobyt žáka ve ŠD je stanoven (dle Šk. zákona č.561/2004Sb. A podle §11, Vyhlášky č. 74/2005 Sb.) 
poplatek 100,-Kč měsíčně tj. 1000,-Kč na celý školní rok. Splatnost úplaty je stanovena za měsíce září, říjen, 
listopad a prosinec do 15. října daného roku tj. 400,-Kč. Za měsíce leden, únor, březen, duben, květen a 
červen do 15. února příslušného roku tj. 600,-Kč. 

 

Přechod účastníků ze tříd do ŠD odpovědnost za účastníky 
 

1. Účastníka v ranní družině přijímá vychovatelka nebo pedagogický pracovník MŠ v prostorách základní školy. 

V 7.55 hod. vychovatelka předá účastníka do třídy vyučujícímu. Pokud je školní družina v prostorách MŠ, je 
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účastník v 7.30hod. převeden pedagogickým pracovníkem MŠ do školní šatny, kde je účastník pohlídán 

pověřenou osobou dle školního řádu.  

2. Účastníci navštěvující ŠD jsou po ukončení výuky předáni vychovatelce, která s nimi odchází do ŠD nebo na 

oběd. Obědy se vydávají v místě školní jídelny od 11.45 do 13.00 hod. Před odchodem ke stolu školní jídelny, 

si účastník odloží „aktovku“ na určené místo a umyje si ruce pod teplou tekoucí vodou (20 - 30sekund). Při 

stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozoru, učitelů, vychovatelky, vedoucí výdejny. Nesmí jíst ani pít 

jinde než u jídelního stolu. Po skončení oběda uvede stravovací místo do pořádku, odnese použité nádobí na 

výdejnou stanovené místo.  

3. Pondělí až pátek od 10.45 do 16.15 hod. má činnosti ve ŠD vychovatelka nebo pověřený pedagogický 

pracovník. V průběhu školní družiny je účastníkům vstup do šaten povolen pouze se svolením vychovatele. 

4. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci účastníky zazvoněním na zvonek u vchodových dveří do ZŠ (mohou uvést i 

další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby účastník odcházel ze ŠD sám v 

určenou hodinu. 

 
 

Platnost dodatku provozního řádu ZŠ 
 

Dodatek Vnitřního řádu ŠD vstupuje v platnost projednáním a schválením na pedagogické radě 24. 8. 2022 

a je platný pro školní rok 2022/2023. 

 

 

Ve Žďárci dne 24. 8. 2022   

   

 

Mgr. Kateřina Odstrčilová……………………………………. 

 

M. Uchytilová………………………………………………….. 

 
 


