
 

 

1. Organizační formy školní družiny  

Školní družina (dále jen ŠD) je realizována ve třech organizačních formách: 
 Lesní družina (dále jen LD) - probíhá 2x týdně, je určena pro 1. - 2. ročník,    
 Družina ve škole (dále jen DvŠ) - určena pro všechny žáky 
 Klubová školní družina (dále jen KŠD) - určena pro žáky od 3. ročníku 

 

2.  Přihlašování a odhlašování  

 Pro LD, DvŠ a KŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která 
zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů 
a stížností.  

 Na zařazení dětí do LD a DvŠ mají nárok všichni žáci dle možností rozvrhu. Na docházku 
do KŠD mají nárok žáci od 3. ročníku, žáci 1. – 2. ročníku jsou v tu dobu v LD. 

 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přihlásí žáka formou odevzdání kompletně vyplněné 
přihlášky. Žáci jsou přihláškou automaticky přihlášeni do všech forem ŠD, dostupných jejich 
věkové kategorii, a mohou mezi nimi volit.  

 Omluvu nepřítomnosti žáka v ŠD, odchylky od docházky žáka, např. pokud má žák odejít 
ze ŠD v jinou dobu či s jinou osobou, než je obvyklé a než je uvedeno na zápisním lístku, 
sdělí rodiče příslušné vychovatelce ŠD písemně. V docházkovém listu je zaznamenáván 
příchod žáka do ranní ŠD a odchod žáků z odpolední ŠD.  

 Odhlášení žáka ze ŠD probíhá písemně s vlastnoručním podpisem zákonných zástupců 
žáka.  

3. Organizace činnosti  

 Provozní doba ŠD je ve dnech školního vyučování od 7:30 do 16:30 hod. 
 Rozdělení ŠD v průběhu dne: 

o ranní ŠD od 7:30 do 8:00 hod. 
o průběžná denní ŠD dle aktuálního rozvrhu třídy od 8:20 do 15:00 hod.  
o odpolední ŠD od ukončení vyučování do 16:30. 

 Vyzvedávání dětí z ŠD: 
o Z DvŠ a KŠD lze děti vyzvedávat kdykoli. 
o LD - ve dnech konání LD je nutno vyzvednout děti do 15 minut po ukončení výuky, 

nebo až v 16:30 hod. (po dohodě lze vyzvednout dítě dřív v lese). 
 Provoz ŠD končí dle výše uvedeného časového rozpisu. Odchod žáků, které si do této doby 

nikdo z rodičů nevyzvedl je možný ve dvou variantách:  
o Rodič dal generální souhlas se samostatným odchodem žáka: Vychovatel/ka 

nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka, popř. osoby uvedené na 
přihlášce dítěte do ŠD jako doprovod, o tom, že žák odchází ze ŠD, následně poučí 
žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní kázeň aj.) a dohlédne na jeho odchod z 
prostor školy.  
 



 

 
o Rodič nedal generální souhlas se samostatným odchodem žáka: Pokud rodič 

během 10 minut od ukončení provozu školní družiny nepodá zprávu o svém 
zpoždění, je povinností vychovatele/ky požádat o spolupráci Městskou policii, která 
se do příchodu rodičů o dítě postará. Při delší prodlevě nebo opakovaném pozdním 
vyzvedávání je kontaktován odbor sociálních věcí. Všechny pozdní odchody budou 
zaznamenány a řešeny s vedením školy.  

 Činnost ŠD probíhá v prostoru školní zahrady, v lese, v určených prostorách v přízemí 
budovy školy. Do školní družiny přecházejí všichni žáci bezprostředně po skončení výuky. 
Učitelé z poslední vyučovací hodiny dohlédnou na odchod žáků ze třídy. 

 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti sestavuje vedoucí vychovatelka.  
 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na výuku. 
 V době prázdnin, mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna v průběhu školního 

roku není provoz ŠD zajišťován. 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků v ŠD 

 Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Žáci přihlášení do ŠD 
jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v přehledu výchovně vzdělávací práce 
jednotlivých oddělení.  

 Při účasti žáka na zájmových kroužcích, probíhajících v době pobytu žáka v ŠD v budově 
školy, si žáka ze ŠD vyzvedne vedoucí kroužku a po skočení do ŠD opět přivede. Po dobu 
účasti žáka na zájmovém kroužku přebírá zodpovědnost lektor kroužku. 

5. Chování žáků 

 Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD 
se nedostavil, vychovatel/ka neodpovídá. 

 Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými v přihlášce.  
 Ve ŠD se žák řídí zejména školním řádem a pokyny vychovatelek/ů.  
 Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být po projednání 

s rodiči z odpolední ŠD vyloučen. Ředitelka školy může na návrh vedoucí vychovatelky 
vyloučit žáka z odpolední ŠD, pokud žák soustavně nebo nějakým hrubým projevem porušil 
kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, nebo z jiných zvláště závažných 
důvodů.  

 Pokud žák opakovaně není schopen akceptovat základní pokyny vychovatelů, jedná na 
vedoucí školní družiny s rodiči např. o zkrácení doby denního pobytu žáka ve ŠD nebo 
jiném vhodném opatření, které zajistí, aby výchova a vzdělávání v ŠD probíhalo v klidné a 
nerušené atmosféře.  

6. Dokumentace  

Ve školní družině se vede tato dokumentace:   
 přihlášky žáků do ŠD a docházkové listy   
 rámcový plán ŠD a přehled výchovně vzdělávací práce 

 
 
 
V Praze dne 1. 9. 2021     Mgr. Iveta Jonášová, ředitelka školy 


