
Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ZŠ Slavičín – Vlára 

Účastníky zájmového vzdělávání jsou zpravidla žáci školy, dále jen žáci. 

I. Provozní doba školní družiny  

Ráno:   6.00 – 7.30 hod. v budově 1. stupně ZŠ (vstup bočním vchodem) 

Odpoledne:  po skončení vyučování ŠD a ŠK v dřevěném pavilonu do 16.30 hod. 

Vedoucí vychovatelka ŠD, ŠK : Soňa Lysá 

    Provozní doba školního klubu  

 Denně     11.30 – 13.30 formou volného klubu 

            13.30 – 16.00 formou zájmových útvarů (dramatický, míčové hry, roztleskávačky, Tvořivé ruce, country 

kroužek, Slavičánek, ŠIC, mažoretky). 

Kontakt ŠD, ŠK: mobil 733 133 459  tel.: 577 341 304 – hospodářka přepojí do dřevěného pavilonu. 

V době vedlejších prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní…) bude ŠD v provozu, jen při počtu 10 žáků. 

V době konání třídních schůzek je provoz zařízení prodloužen dle potřeby rodičů. Provoz ŠD, ŠK  může změnit ředitel 

školy. 

II. Přihlašování žáků do ŠD a ŠK 

1. Žák je přihlášen do ŠD po odevzdání řádně vyplněného a podepsaného zápisního lístku zákonnými zástupci (včetně 

vyplnění zadní strany). Jakoukoliv změnu v docházce žáka nebo ve způsobu odchodu sdělí rodiče písemně. 

Žák je přihlášen do ŠK po odevzdání řádně vyplněného, rodiči podepsaného zápisního lístku, příchod a odchod je 

individuální, zaznamenán v docházkovém sešitě. 

2. Změna v uvolnění se povoluje pouze na PÍSEMNOU žádost zákonných zástupců. Písemná žádost musí obsahovat 

     jméno žáka, datum, čas odchodu, podpis zákonných zástupců a hlavně informaci, zda žák odchází sám/a/ nebo 

v doprovodu pověřené osoby – bez těchto údajů je žádost neplatná. Zákonný zástupce si může své dítě ze ŠD 

vyzvednout rovněž osobně. V mimořádných odůvodněných případech lze telefonicky sdělit změnu v čase nebo 

osobě doprovázející žáka. 

3. Odhlášení žáka z družiny a klubu je možné v pololetí, a to písemně s podpisem zákonných zástupců. 

4. Pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek nebo dlouhodobě svévolně ŠD a ŠK nenavštěvuje, může být vyloučen. 

5. Z rozhodnutí vedení školy mohou být do ŠD i ŠK  dočasně umístěni i žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni (např. při 

neplánovaném přerušení vyučování, odpadnutí výuky, dělené hodiny…).  

III. Platba ve ŠD a ŠK 

1. Za pobyt žáka ve ŠD a ŠK se platí pololetně nebo do 15. dne každého měsíce. 

2. Nenavštíví-li žák ŠD a ŠK  dlouhodobě, poplatek se vrací pouze na písemnou žádost zákonných zástupců. 

3. Platba za ŠD a ŠK činí 50,- Kč měsíčně nebo 250,- Kč pololetně. 

4. Žáci navštěvující pouze ranní družinu poplatek neplatí. 

5. Žáci 5. ročníku navštěvující ŠK v krátkém časovém intervalu týdně platí měsíčně 10,- Kč. 

6. Žáci školního klubu navštěvující Školní informační centrum a zájmové útvary poplatek neplatí. 

IV. Docházka do ŠD 

1. Žáci přichází do ranní ŠD po příjezdu autobusových spojů či individuálně z domova. 

2. Po skončení vyučování převádí žáky 1. tříd do ŠD vychovatelky, žáky 2. – 4. tříd předávají vychovatelkám  

pí. učitelky. 

3. Přechází-li žák do dalších mimoškolních aktivit (ZUŠ, DDM, zájmové útvary apod.), vyžaduje vychovatelka od 

rodičů písemné sdělení o způsobu odchodu a tímto se řídí. 

4. Má-li být žák vyzvednut rodiči a ti se v uvedenou dobu nedostaví, spojí se s nimi vychovatelka telefonicky a vyčká  

s žákem na pracovišti do jejich příchodu. 

V případě, že se nepodaří kontakt navázat, informuje po vyčkání vedení školy, které určí další postup. 

V. Organizace činnosti 

1. ŠD zřizuje v rámci své běžné činnosti zájmové útvary, jejíž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD       

k pravidelné docházce. 

2. Organizuje-li ŠD činnosti, které překračují rámec pracovní doby, informují vychovatelky rodiče písemně. 

3. Odchází-li vychovatelka se žáky mimo ŠD, umístí na viditelném místě cedulku s určením místa pobytu. 

4. Činností ŠK se mohou zúčastňovat i žáci do klubu nepřihlášení. 

VI. Práva žáků 

1. Podílí se na tvorbě měsíčních plánů a hodnocení denních činností. 

2. Účastní se činností. 

3. Využívají pomůcky a prostředky, které jsou jim určeny. 

4. Zvou na akce své rodiče a rodinné příslušníky. 

5. Mají právo se ke všemu vyjadřovat a být vyslyšeni vychovatelkou. 

 6.  Žáci mají právo využívat nápoje, které ŠD a ŠK zajišťuje nebo si přinášet nápoje vlastní. 



VII. Povinnosti žáků 

1. Řádně dochází do školního zařízení a dodržují vnitřní řád ŠD a ŠK, se kterým byli seznámeni. 

2. Řádně se chovají a plní pokyny pedagogických pracovníků. 

3. Dodržují pravidla slušného chování. 

4. Šetrně zachází s majetkem školy, ŠD a ŠK a svých spolužáků. 

5. Žáci bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD, ŠK. 

6. Žáci okamžitě hlásí vychovatelce každé zranění při činnostech. 

7. Žáci ŠK jsou povinni hlásit vychovatelce odchod. 

8. Žáci nenosí do ŠD,ŠK cenné věci. 

9. Žáci nesmí mít aktivováno a nesmí používat jakékoliv záznamové či zvukové zařízení (např.: mobilní telefon, 

mobilní hudební přehrávač, fotoaparát, diktafon…). 

VIII. Práva rodičů 

1. Být seznámeni se školským programem i krátkodobými činnostmi. 

2. Být informováni o vzdělávání svých dětí kdykoliv ve ŠD či ŠK nebo po domluvě s vychovatelkou. 

3. Právo účastnit se akcí pro děti. 

4. Podávat připomínky a návrhy k činnosti ŠD, ŠK. 

IX. Povinnosti rodičů 

1. Dbát, aby žák docházel řádně do ŠD, v případě uvolnění žáka ze ŠD předložit řádnou písemnou omluvenku (viz II.). 

2. Zdůvodňovat nepřítomnost žáka. 

3. Řádně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas nahlásit změny, které jsou pro ŠD a ŠK důležité. 

4. Včas vyzvedávat své dítě ze zařízení. 

5. Včas uhradit úplatu za ŠD, ŠK. 

6. Seznámit se s vnitřním řádem ŠD, ŠK. 

7. Informovat vychovatelky ŠD a ŠK o zdravotních obtížích žáka, které mají vliv na jeho vzdělávání. 

8. Přijít na pozvání ředitele školy k projednání závažných přestupků žáka. 

9. Řádně podepsat všechny věci žáka /peněženka, oblečení, pytlík na přezůvky, obuv, přezůvky…/.  

X. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

1. Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při jednotlivých činnostech ve 

ŠD, ŠK a v zájmových útvarech. 

2. Při užívání prostor ZŠ (tělocvična, počítačová učebna, jídelna…) se žáci řídí specifickým řádem, přemísťují se 

společně s vychovatelkou. 

3. Využívají-li se při rekreační činnosti prostory chodeb, zajistí vychovatelky dohled a bezpečnost žáků. 

4. S technickým vybavením manipulují pouze vychovatelky. 

XI. Denní režim 

06.00 – 07.30  ranní družina (odpočinková činnost dle zájmu)      

11.25 – 12.15   převzetí žáků od vyučujících, přechod s žáky do ŠJ a ŠD, hygiena, oběd, sebe obslužná činnost 

12.15 – 12.45  odpočinková činnost 

12.45 – 13.00  odpočinková a rekreační činnost 

13.00 – 14.00 řízené zájmové vzdělávání (prosíme rodiče, aby v tuto dobu vyzvedávali žáky jen 

výjimečně, jelikož by byla narušena pravidelná činnost ŠD a ŠK) 

14.00 – 15.00 rekreační činnost, vycházky, pobyt venku (les Řehák, park, školní zahrada, školní hřiště) 

15.00 – 16.30 zájmová a rekreační činnost v místnosti 

 

...............................................................................................NÁVRATKA…………………………..………………………….…… 

 

Potvrzuji podpisem, že jsme se seznámili s Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu. 

Jméno, příjmení žáka………………………………….Třída………………………………. 

Datum……………………………………………….…Podpis zákonného zástupce : …………………… 

 

Účinnost od: 1. 9. 2018 

 

Vydáno dne: 31. 8. 2018       PaedDr. Petr Navrátil. 

          ředitel   

 

          Soňa Lysá 

          vedoucí vychovatel ŠD,ŠK  


