
   Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Vizovice 
 

Provozní doba: 6 : 00 – 8 : 00  11 : 35 – 16 : 30 

 

                                    Ranní družina pro 5. a 6. oddělení probíhá v prostorách staré školy. 

 

Prostory školní družiny: ŠD užívá 6 samostatných místností, tělocvičnu a školní zahradu. 

Přihlašování žáků do ŠD: Přihlašování žáků do ŠD na následující školní rok se uskutečňuje 

v měsíci červnu. Přesný termín bude oznámen na nástěnce ŠD a na internetových stránkách. Rodiče 

vyplní zápisní lístek, uvedou způsob vyzvedávání dítěte ze ŠD, dobu odchodu dítěte ze ŠD a osoby 

oprávněné k vyzvedávání dítěte ze ŠD. V případě odmítnutí kladného rozhodnutí o přijetí, oznámí 

tuto skutečnost rodiče vedoucí ŠD dne 28. srpna. 

Odhlášení žáka ze ŠD: Odhlášení musí mít písemnou formu. 

Vyloučení žáka ze ŠD: Nedbá-li žák opakovaně pokynů vychovatelky, má-li nevhodné chování 

narušující chod oddělení, nedodržuje-li pravidla bezpečnosti při přechodu do jídelny a zpět, může 

být po projednání v pedagogické radě ředitelkou školy ze ŠD vyloučen. 

Platba ŠD: Rodiče platí za žáka 300,- Kč měsíčně. Platba se uskutečňuje v měsících říjnu a únoru. 

Přesný termín je vždy dopředu ohlášen. Platba probíhá bezhotovostně. 

Docházka do ŠD: Dítě navštěvuje ŠD v době před vyučováním a po něm dle přání rodičů. Je-li 

rodičům předem známa nepřítomnost dítěte ve ŠD, sdělí tuto skutečnost písemně vychovatelce ŠD. 

Do omluvenky je nutno čitelně napsat jméno a příjmení dítěte, datum, hodinu odchodu a odkud 

odchází (horní nebo dolní budova školy), podpis zákonného zástupce. Není-li dítě přítomno v ZŠ 

během vyučování, je možné omluvit jeho následnou nepřítomnost ve ŠD telefonicky. 

Žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu a budovu školy! 

Vyzvedávání žáků ze ŠD: V době od 13:00 do 14:00 hodin probíhají ve družině různé činnosti 

(např. hry, soutěže, sportovní aktivity, předčítání pohádek, výtvarné činnosti, vycházky do okolí 

školy). Vyzvedávejte si prosím své děti po obědě do 13:00 hod., nebo až po skočení těchto aktivit. 

Rodiče žáka, který má odejít ze ŠD sám v jiném čase než má uvedeno na zápisním lístku, musí 

tuto změnu doložit písemně (datum, hodina odchodu, podpis rodičů). Na základě 

telefonického rozhovoru nelze žáka ze ŠD uvolnit.  

Žák bude předán jen osobám uvedeným na zápisním lístku! 

Při nevyzvednutí žáka ze ŠD do konce provozní doby se vychovatelka telefonicky spojí s rodiči 

žáka a dohodnou nejvhodnější způsob vyzvednutí. 

Docházka do zájmových kroužků: Má-li být žák uvolněn do zájmového kroužku, musí rodič 

vyplnit předepsaný tiskopis. 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve ŠD: Ve ŠD je zajišťována bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

dle platných vyhlášek a předpisů. Žáci jsou na začátku roku a před každou akcí poučeni  

o pravidlech dodržování bezpečnosti při všech činnostech. 

Pitný režim: Pitný režim ve ŠD zajišťují dětem rodiče, škola zajišťuje nápoje během oběda ve 

školní jídelně. Také voda ve vodovodu je pitná! 

Spolupráce s rodiči: Je-li potřebný kontakt s rodiči, pozve je vychovatelka k pohovoru do ŠD. 

Pokud se jedná o méně naléhavou záležitost, může volit formu telefonického rozhovoru. 

Spojování oddělení: V odpoledních hodinách dochází z provozních důvodů ke spojování oddělení. 

Provoz o prázdninách: V období hlavních prázdnin je ŠD uzavřena, během ostatních prázdnin je 

v provozu tehdy, pokud se přihlásí 15 a více dětí. 

Rodiče žáka ŠD zajistí dítěti sportovní oblečení a obuv pro pobyt v tělocvičně i pro pobyt na školní 

zahradě. Tyto věci opatří iniciálami žáka a předají v podepsané tašce vychovatelce.  

Stravování: Obědy ve školní jídelně se objednávají pomocí čipového systému. Obědy lze odhlásit 

v případě nemoci do 8:00 hodin ve ŠD i ve školní jídelně (telefonicky). Stejným způsobem lze oběd 

nahlásit i po delší nepřítomnosti žáka. 

 

Radovana Dvořáčková, vedoucí školní družiny. 


