
Důležité informace 

Provoz ŠD je od 6:00 do 16:30 hodin. Vyzvedávání v čase 14:00 – 15:00 je omezené z důvodu vycházek 

mimo budovu ŠD. O možnostech vyzvedávání v tento čas se informujte u své vychovatelky. 

Základní částka úplaty za školní vzdělávání dítěte ve školní družině je 150,-Kč na příslušný kalendářní 

měsíc na každé 1. dítě a 75,- Kč na každé další dítě (v případě sourozenců). 

Úplata se hradí bezhotovostně (trvalým příkazem). Podrobné platební instrukce budou rodičům 

poskytnuty. Platby jsou splatné vždy k 15. dni daného měsíce nebo hotově v kanceláři školní družiny a 

to pouze půlroční či roční úplata (vzhledem k nedodržování dat splatnosti jsme byli nuceni měsíční 

platby zrušit) Platby za více měsíců najednou lze hradit pouze hotově!  

Odchází-li dítě ze ŠD jinak, než je uvedeno v Přihlášce / zápisním lístku do školní družiny, bude uvolněno 

pouze na základě písemné omluvenky, obsahující: jméno žáka, vlastní žádost, datum a podpis 

zákonného zástupce. 

Omluvenky zakládáme, proto je, prosím, pište na samostatné lístečky nebo použijte formulář ke stažení 

na stránkách naší školy. 

Z bezpečnostních důvodů nelze žáky uvolňovat na základě telefonické žádosti, SMS zprávy ani e-

mailem. 

Tel.: + 420 721 026 147  - školní družina 

E-mail: druzina@zssvetle.cz 

Vaše kontaktní čísla musí být vždy aktuální. 

Přihlašování a odhlašování obědů zajišťují rodiče. O čip se děti starají samy. Nosí je na klíčence na krku, 

a to pouze do jídelny. Jinak jej musí mít v aktovce (z hlediska bezpečnosti při hrách). 

Doporučujeme žákům do družiny nenosit cenné věci, mobilní telefony a větší obnosy peněz. 

Mobilní telefony mají žáci uloženy po celou dobu pobytu ve ŠD v uzavřené školní tašce. Za jejich 

případnou ztrátu, krádež nebo poškození nenese škola odpovědnost a nelze požadovat žádnou 

náhradu. 

 

Vnitřní řád školní družiny 

Čl. 1 

Školní družina je určena žákům 1. stupně. Přednostně jsou přijímání žáci 1. a 2. ročníků, jejichž oba 

rodiče jsou zaměstnáni, dále žáci dojíždějící a děti zaměstnanců školy. Žáci jsou přijímáni k pravidelné 

docházce, nepřítomnost je nutno řádně omluvit. Dítě je možno v průběhu školního roku písemně 

odhlásit. 

Čl. 2 

Zápis se provádí první den školního roku. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné Přihlášky do 

školní družiny. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. Přijetí do školní družiny není nárokové. 

Čl. 3 

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.00 hod do začátku vyučování a po jeho 

skončení do 16,30 hod. Školní družina vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při 

jejích akcích. Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky. Žáky 1. ročníku odvádí vychovatelka 



ráno ke škole, po vyučování je převezme od vyučujících a doprovodí do ŠD. Ostatní žáci přecházejí mezi 

budovami ZŠ a ŠD samostatně. 

Čl. 4 

Vedoucí zájmových útvarů pracující v budově školy vyzvedávají žáky ze ŠD a po skončení je opět do ŠD 

přivedou. Vyučující jsou povinní informovat vychovatelky o jakékoli změně v rozvrhu, není-li tato 

uvedena v týdenním plánu školy. 

Čl. 5 

Žáci odcházejí domů či do zájmových kroužků mimo budovu školy podle stanoveného rozvrhu odchodů 

v zápisním lístku. Pokud dítě neodchází samo, bude předáno osobám uvedeným na zápisním lístku. 

Nastane-li situace, že je přebírá jiná osoba, je nutné písemné prohlášení rodiče. Odchází-li dítě ze ŠD 

jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, bude uvolněno pouze na základě písemné omluvenky, 

obsahující: jméno žáka, vlastní žádost, datum a podpis zákonného zástupce. Z bezpečnostního důvodu 

nelze žáky mimořádně uvolňovat pouze na základě telefonické žádosti či SMS zprávy. 

Čl. 6 

Družina umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různými formami i přípravu na vyučování. 

Čl. 7 

Žáci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek 

školy ani spolužáků. 

Čl. 8 

Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejich akcí, podílet se na plánování akcí 

družiny, podle pitného režimu užívat nápoje zajištěné pro žáky v družině, zvát na akce určené 

zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky. 

Čl. 9 

Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisní lístek a včas ohlásit změny v 

údajích, seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej, řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka 

v družině, včas uhradit úplatu za pobyt dítěte v družině, a pokud žák neodchází domů sám vyzvednout 

ho ve stanovené lhůtě. 

Čl. 10 

Zákonní zástupci mají právo být informování o chování žáka v družině, o akcích družiny a zúčastňovat 

se akcí určených pro rodiče, podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění 

práce družiny. 

Čl. 11 

Při zvláštních příležitostech lze do družiny dočasně umístit i žáky, kteří nejsou přihlášení k pravidelné 

docházce. 

Čl. 12 

Za nedodržování vnitřního řádu lze žáka ze školní družiny vyloučit. 

Projednáno na pedagogické radě dne 29. 8. 2013, k tomuto dni byla ukončena platnost směrnice č. 

30/2011. 

Mgr. Jiří Kotaška ředitel školy 


