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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 
1. Zřizování a organizace školní družiny 

- Školní družina je součástí školy. 

- Slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy. 

- Má dvě oddělení o kapacitě 60 žáků. 

 

2. Provoz družiny 

- Rozsah denního provozu družiny byl po projednání se zřizovatelem stanoven od 

11:20–16:20 hod. 

- Družina je v provozu po celý školní rok, její provoz lze v období školních prázdnin 

podle místních podmínek upravit nebo přerušit. 

- Za pobyt žáka v družině platí zákonní zástupci každý měsíc poplatek stanovený 

ředitelem školy. 

 

3. Zařazování žáků do družiny 

- O zařazení žáka do družiny rozhoduje ředitel školy. 

- Do družiny mohou být zařazeni i žáci druhého stupně, pokud není zřízen klub a pokud 

počet přihlášených žáků prvního stupně nedosáhl počtu 25. 

 

4. Výchovně vzdělávací činnost družiny 

- Výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování je realizována zejména 

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, do nichž se zahrnují i 

přiměřené aktivity k prevenci sociálně patologických jevů vedoucích k vytváření 

návyků účelného využívání volného času. 

- Příprava na vyučování není legislativně povinnou činností družiny – vypracovávání 

domácích úkolů se může provádět pouze se souhlasem rodičů a vždy po 15. hodině, 

učivo se může procvičovat formou zábavných didaktických her. 



- V rámci těsnější a širší spolupráce rodičů se školou může družina organizovat 

společnou činnost pro děti a rodiče, zejména o víkendech a školních prázdninách. 

 

5. Docházka do školní družiny 

- Do družiny jsou žáci přihlášeni pravidelné docházce. 

- Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny 

sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob jeho odchodu z družiny. 

- Odchylky od docházky žáka nebo způsobu jeho odchodu sdělí družině písemně, 

předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce ohlásí písemně. 

- Pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, 

ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní 

družinu nebo z jiných zvláště závažných důvodů, může ředitel školy rozhodnout o 

vyloučení žáka ze ŠD. 

- Pokud si do stanovené doby zákonní zástupci žáka nevyzvednou, vychovatelka vyčká 

15 minut a poté se telefonicky se zákonnými zástupci žáka domluví na době a 

způsobu jeho předání. 

 

6. Péče o bezpečnost a zdraví žáků 

- Za bezpečnost žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny od příchodu 

žáka až do jeho odchodu z družiny, příchod i odchod je zaznamenán v docházkovém 

sešitě. 

- Žáci 1. stupně odcházejí do družiny po vyučování buď s vychovatelkou, nebo později 

z kroužků a náboženstvím doprovodu vyučujících. 

- Při činnosti organizované mimo objekt družiny, případně školy, odpovídá za 

bezpečnost 1 pedagogický pracovník na 25 žáků. 

- V odpoledních hodinách musí být dodržován pitný režim žáků. 

- Žáci musí dodržovat základní hygienické návyky, především mytí rukou. 

- Manipulace s elektrotechnikou je žákům zakázána. 

- Každý úraz musí být evidován v knize úrazů. 

 

7. Prostory družiny 

- Družina využívá pro své činnosti vlastní prostory. 



- K povinnostem žáků patří šetrné zacházení s vybavením školní družiny. 

- Po ukončení denního zaměstnání si musí žáci uložit hračky a uklidit pomůcky. 

 

8. Základní povinnosti vychovatelky 

- Vede pedagogickou dokumentaci. 

- Přehled výchovně vzdělávací práce. 

- Docházkový sešit. 

- Zápisové lístky pouze jako interní dokument ŠD nebo jako obdoba přihlášky žáky do 

ŠD. 

- Zajišťuje výchovně vzdělávací práci. 

- Zodpovídá za bezpečnost a zdraví žáků ve ŠD. 

- Provádí kontrolu docházky žáků. 

- Poskytuje pravidelné informace rodičům žáků. 

- Podle potřeby školy zastupuje nepřítomné učitele, pravidelně s nimi spolupracuje. 

- Dbá na estetickou úpravu ŠD. 

- Zodpovídá za vybavenost ŠD a průběžně doplňuje inventář. 

- Pravidelně se zúčastňuje porad vedení školy, pedagogických, provozních i pracovních 

porad. 

- Spolupracuje s vedoucími zájmových kroužků ve škole i mimo ni. 

 

 

V Dolní Bečvě 1. 9. 2019 

 

 

Ředitelka školy 

Mgr. Michaela Vašutová 

 


