
 

 

 

 

 
Vnitřní řád ŠD 

 
 

 
 

 

 

PŘÍSTAV DOBRÉ N[LADY 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Z[KLADNÍ ŠKOLA SLAVIČÍN – VL[RA, 

PŘÍSPĚVKOV[ ORGANIZACE, 

ŠKOLNÍ 403, 763 21 SLAVIČÍN 

 



2 

 

Kontakt ŠD: mobilní tel. 733 133 459 

                   tel. 577 341 304 – pevná linka – hospodářka školy Vás přepojí do ŠD. 

Užívané místnosti ŠD  

Školní druţina se nachází v dřevěném pavilonu vedle hlavní budovy ZŠ Slavičín – Vlára. Dále vyuţívá 

prostory v budově K Hájenkám 354, tělocvičnu, školní hřiště s umělým povrchem, školní zahradu  

a venkovní prostory u ZŠ 1. stupně. 

Počet ţáků v jednotlivých odděleních ŠD vychází z platné legislativy, kde je stanoveno, 

ţe nejmenší plocha prostoru místnosti ŠD je nejméně 2 m
2
 na 1 ţáka. 

Provoz školní družiny  

 Ráno: 6.00 – 7.25 hod. v budově 1. stupně ZŠ. 

 Odpoledne: 11.30 do 16.30 hod. v dřevěném pavilonu. 

 Odpoledne: 12.00 do 15.00 hod. v budově ZŠ 1. stupně. 

 Provoz školní druţiny o prázdninách je zajištěn v dřevěném pavilonu při minimálním počtu  

15 dětí. O provozu v době prázdnin rozhoduje ředitel školy.   

V době konání třídních schůzek je provoz zařízení prodlouţen dle potřeby rodičů. Provoz ŠD 

můţe změnit ředitel školy. 

Organizace činnosti 

 Činnost školní druţiny se řídí rozvrhem provozu jednotlivých oddělení a tematickým měsíčním 

plánem. Měsíční plán vychází z ročního plánu.  

 Organizuje-li ŠD činnosti, které překračují rámec pracovní doby, informují o tom vychovatelky 

rodiče písemně. 

 Odchází-li vychovatelky s ţáky mimo ŠD, umístí na viditelném místě cedulku s určením místa 

pobytu. 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  ŠD 

 Ţáci jsou opakovaně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví ve školní druţině i mimo ni. 

Ţáci dodrţují Školní řád ZŠ Slavičín – Vlára a Vnitřní řád ŠD, zejména s ohledem 

na bezpečnost svou i ostatních ţáků. 

 Rodiče informují vychovatelku ŠD o změně zdravotní způsobilosti nebo zdravotního stavu 

dítěte, pokud můţe mít vliv na účast dítěte na výchovných a vzdělávacích činnostech školy 

(školní druţiny). 

 Ţák můţe opustit oddělení školní druţiny se svolením vychovatelky. 

 Na oběd do školní jídelny vodí ţáky 1. ročníku vychovatelky a mají při obědě nad ţáky dohled.  

 Ţáky ostatních ročníků předávají vychovatelkám učitelky, které děti doprovázejí na oběd. 

 Ţáci nemanipulují s elektrickými přístroji (např. audio a videotechnika, počítače) a el. 

zásuvkami. Případnou zjištěnou závadu ohlásí vychovatelce ŠD. 

 Ţáci jsou povinni ihned hlásit školní úraz nebo ztrátu osobní věci.  

 Do dalších prostor ZŠ, podle aktuálních činností, vstupuje ţák pouze za přítomnosti 

vychovatelky. 

 Pokud bude Vaše dítě v ŠD vykazovat známky nemoci, budete telefonicky s tímto faktem 

vyrozuměni. Dítě si musíte Vy, nebo Vámi pověřená osoba co nejdříve vyzvednout.  
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Pitný režim 

 Ţáci si mohou přinést vlastní nápoje v lahvích.  

 Ve školní druţině je denně zajištěn pitný reţim formou čerstvých nápojů zhotovených ve školní 

jídelně.  

Zakázané předměty v prostorách ŠD  

 Ţáci mají zákaz nosit předměty, které by mohly ohrozit zdraví, bezpečnost nebo 

mravní výchovu sebe samého nebo jiných osob. Nesmí nosit také cenné předměty, které 

nepotřebují k výuce a větší obnosy peněz. 

 Pouţívání mobilního telefonu ve školní druţině není dovoleno. Při pobytu v ŠD je ţák povinen 

mobil uloţit do aktovky. V prostorách druţiny ţák nesmí fotografovat ţádné osoby nebo 

pořizovat jejich videozáznam.  

Přihlašování žáků a podmínky docházky do ŠD  

 Ţák je přihlášen do ŠD odevzdáním řádně vyplněného a podepsaného zápisního lístku 

zákonnými zástupci do určitého termínu. 

Jakoukoliv změnu v docházce ţáka nebo ve způsobu odchodu sdělí rodiče písemně. Docházka 

pro přihlášeného ţáka je povinná.  

 V případě, ţe má být ţák uvolněn ze ŠD jinak, neţ je napsáno v přihlášce tak pouze 

po předloţení písemné omluvenky od rodičů (zákonných zástupců). Písemná omluvenka musí 

obsahovat jméno ţáka, datum, čas odchodu, podpis zákonných zástupců a hlavně 

informaci, zda ţák odchází sám/a/ nebo v doprovodu pověřené osoby – bez těchto údajů je 

neplatná. Na telefonickou ţádost nelze dítě ze ŠD propustit, pouze v mimořádných případech. 

Dítě, které odchází v doprovodu rodičů, vyzvedne rodič u vchodu do ŠD/bočního vchodu ZŠ  

1. stupně.  

 Pokud ţák odejde ze školní druţiny, zpět se nevrací. 

 Z rozhodnutí vedení školy mohou být do ŠD dočasně umístěni i ţáci, kteří do ní nejsou 

přihlášeni (např. při neplánovaném přerušení vyučování, odpadnutí výuky, dělené hodiny…). 

 Dojíţdějící ţáci sami odcházejí na autobus dle aktuálního jízdního řádu a dbají o svou 

bezpečnost během cesty. 

 Přechází-li ţák do dalších mimoškolních aktivit (ZUŠ, DDM, zájmové útvary apod.), vyţaduje 

vychovatelka od rodičů písemné sdělení o způsobu odchodu a tímto se řídí. Doprovod do 

krouţků mimo prostory školní druţiny není zajištěn.  

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

Ukončování vzdělávání  

 Ţáci jsou do ŠD přijímáni vţdy na jeden školní rok. Dítě je moţné ze ŠD odhlásit v pololetí 

školního roku. Formulář k odhlášení je dostupný na stránkách školy.   

 Ředitel školy můţe ţáka ze ŠD vyloučit při opakovaném nedodrţování Vnitřního řádu školní 

druţiny.  

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby 

 Vychovatelka vyčká se ţákem 5 minut po ukončení provozní doby zařízení, pak vyzkouší 

telefonické kontakty uvedené v zápisním lístku ţáka a zjistí příčinu nevyzvednutí ţáka. Rodiče 

mohou i dodatečně udělit souhlas k tomu, aby dítě odešlo ze školy samo bez doprovodu dospělé 

osoby, anebo mohou dodatečně souhlasit s tím, ţe dítě převezme jiná osoba, neţ kterou rodiče 

označili v  přihlášce do školní druţiny jako osobu oprávněnou k převzetí dítěte.   
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V  situaci, kdy uţ nelze zajistit dohled nad dítětem ţádnou dospělou osobou a  dítě zároveň 

nemůţe odejít ze školy samo bez doprovodu, kontaktuje ředitele školy a ten rozhodne o  dalších 

krocích. Ve výjimečných případech poţádá o pomoc oddělení sociálně právní ochrany dětí nebo 

policii. 

 Opakované nevyzvednutí ţáka bude povaţováno za hrubé porušení Vnitřního řádu školní 

druţiny a můţe vést k vyloučení ţáka ze zařízení. 

Pravidla kontaktu se zákonnými zástupci 

 V případě nutnosti vychovatelky telefonicky kontaktují zákonné zástupce dítěte.  

 Rodiče vyuţívají k osobnímu kontaktu s vychovatelkami dobu mimo provoz ŠD (nejlépe 

po telefonické dohodě), aby vychovatelky ŠD mohly nerušeně vykonávat přímou výchovnou 

činnost s dětmi. Dále je moţná písemná komunikace přes informační systém EduPage, nebo 

emailem. 

 Pokud dojde u rodičů k úpravě práv a povinností k dítěti, sdělí tuto skutečnost rodič (zákonný 

zástupce), do jehoţ péče bylo dítě svěřeno, vychovatelce ŠD. 

Podmínky spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD 

 Pokud klesne počet ţáků v jednotlivých odděleních je v kompetenci vedoucí vychovatelky 

spojování činnosti jednotlivých oddělení ŠD.   

 V období kdy ţáci chodí do školy dle nařízení vlády a ve zpřísněných hygienických opatřeních 

můţe dojít ke koncovému sloučení při předem domluveném počtu ţáků a slučování ročníků 

vţdy podle aktuální situace.   

Platba ve ŠD  

 Poplatek za ŠD činí pololetně 500,- Kč, nebo 1000,- Kč celoročně. 

  Poplatek je splatný jednorázově v září 1000,- Kč, nebo 500,- Kč v září a 500,- Kč v únoru, vţdy 

do 15. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Případné rozloţení 

platby za ŠD řešte s vedoucí školní druţiny. 

 Platba je zasílána na účet školy 86-2029940257/0100, variabilní symbol - 24. Do zprávy 

napište třídu, jméno a příjmení svého dítěte. 

 Rodiče mohou poţádat o vrácení poplatku za školní druţinu v případě, kdy ţák dlouhodobě 

nenavštíví školní druţinu ze závaţného rodinného nebo zdravotního důvodu, případně kvůli 

uzavření druţiny. Ţák nesmí v takovém případě být přítomen v ŠD celý měsíc. 

Daný poplatek se vrací pouze na písemnou ţádost zákonných zástupců. Tuto ţádost je moţné 

stáhnout na webu školní druţiny a následně poslat e-mailem, nebo ve vytištěné formě předat 

vychovatelce. O vrácení platby se ţádá týden od měsíce, za který má být úplata vrácena.  

 Výši úplaty můţe ředitel sníţit nebo od úplaty osvobodit, jestliţe  

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v  hmotné 

nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,  

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleţí zvýšení příspěvku na péči podle zákona 

o sociálních sluţbách, nebo  

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 

zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáţe řediteli. Pokud za dítě není uhrazena 

úplata, ředitel školy můţe rozhodnout o vyloučení ţáka ze školní druţiny.  

 Ţáci navštěvující pouze ranní druţinu poplatek neplatí. 

Práva žáků 

 Podílí se na tvorbě měsíčních plánů a hodnocení denních činností. 

 Účastní se činností. 
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 Vyuţívají pomůcky a prostředky, které jsou jim určeny. 

 Zvou na akce své rodiče a rodinné příslušníky. 

 Mají právo se ke všemu vyjadřovat a být vyslyšeni vychovatelkou. 

 Ţáci mají právo vyuţívat nápoje, které ŠD zajišťuje, nebo si přinášet nápoje vlastní. 

 Ţáci mají právo na ochranu pře sociálně patologickými jevy, projevy šikany, diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí. 

Povinnosti žáků 

 Řádně dochází do školní druţiny a dodrţují Vnitřní řád ŠD, se kterým byli seznámeni. 

 Dodrţují pravidla slušného chování a pokyny pedagogických pracovníků. 

 Šetrně zachází s majetkem školy, ŠD a svých spoluţáků. 

 Ţáci respektují pokyny vychovatelek vydané v souladu se Školním nebo Vnitřním řádem 

 Ţáci bez vědomí vychovatelky neopouští ŠD. 

 Ţáci neprodleně hlásí vychovatelce kaţdé zranění při činnostech. 

 Ţáci informují o zdravotních obtíţích nebo jiných závaţných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání. 

 Ţáci neodkladně vychovatelce nahlásí ztrátu osobních věcí. 

 Ţáci nenosí do ŠD cenné věci a předměty, které nesouvisí s výukou – škola za jejich ztrátu 

neručí. 

 Ţáci nesmí mít aktivováno a nesmí pouţívat jakékoliv záznamové či zvukové zařízení  

(např.: mobilní telefon, mobilní hudební přehrávač, fotoaparát, diktafon…). 

 Ţák je povinen dodrţovat aktuálně platná hygienická a epidemiologická nařízení. 

Práva zákonných zástupců 

 Být seznámeni se školským programem i krátkodobými činnostmi. 

 Být informováni o vzdělávání svých dětí kdykoliv ve ŠD, nebo po domluvě s vychovatelkou. 

 Právo účastnit se vybraných akcí pro děti. 

 Ochrana osobních údajů je ošetřena v informovaném souhlase pro celou činnost školy. 

 Podávat připomínky a návrhy k činnosti ŠD. 

Povinnosti zákonných zástupců 

 Dbát, aby ţák docházel řádně do ŠD, v případě uvolnění ţáka ze ŠD předloţit řádnou písemnou 

omluvenku (viz II.). 

 Zdůvodňovat nepřítomnost ţáka. 

 Řádně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas nahlásit změny, které jsou pro ŠD důleţité. 

 Včas vyzvedávat své dítě ze zařízení. 

 Včas uhradit platbu za ŠD. 

 Seznámit se s Vnitřním řádem ŠD. 

 Informovat vychovatelky ŠD o zdravotních obtíţích ţáka, které by mohli mít vliv na jeho 

bezpečí během pobytu v zařízení.  

 Dostavit se na pozvání ředitele školy k projednání závaţných přestupků ţáka. 

 Řádně podepsat všechny osobní věci ţáka – peněţenka, oblečení, pytlíky na přezůvky, obuv, 

přezůvky atd. 
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Denní režim 

06.00 – 07.25 ranní druţina (odpočinková činnost dle zájmu) 

11.25 – 12.15 
převzetí ţáků od vyučujících, přechod s ţáky do ŠJ a ŠD, hygiena, oběd, 

sebe-obsluţná činnost 

12.15 – 12.45 odpočinková činnost 

12.45 – 13.15 odpočinková a rekreační činnost 

13.15 – 14.00 řízené zájmové vzdělávání 

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 
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