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Zápisní lístek školní družiny pro školní rok 2016/2017 
Jméno žáka  

Třída  

Bydliště  

Telefon domů  

Telefon otce  

Telefon matky  

Telefon a jméno 

další kontaktní osoby 

 

Státní příslušnost  

Zdravotní a jiné problémy, 

upozornění 

 

 

 

ÚDAJE RODIČŮ O DOBĚ ODCHODU DÍTĚTE ZE ŠD – Školní rok 2016/2017 

Den  Čas odchodu 

(samostatný odchod označte písmenem S, odchod 

s doprovodem písmenem D) 

Pondělí   

Úterý   

Středa   

Čtvrtek   

Pátek   

 

 

Seznam osob oprávněných vyzvedávat dítě ze ŠD 

Jméno a příjmení – otec  

Jméno a příjmení – matka  

Jméno a příjmení -   

  

  

  

  

  

  

 

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ROK 2016/17 
 

Přihlašování a odhlašování 

P2.1. Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování 

žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. Děje se tak 

písemně prostřednictvím deníčku ŠD a vývěsky u vchodu, případně po domluvě osobním jednáním, 

také pak na třídních schůzkách a hovorových hodinách. 

P2.2. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě přihlášky a zápisního 

lístku vyplněného rodiči.. 
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P2.3. Za pobyt žáků ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje škola. Pokud za žáka není 

zaplacen poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího 

měsíce. 

P2.4. Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah 

docházky žáka a způsob jeho odchodů z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. 

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině nebo odchylky od docházky žáka uvedené na zápisním lístku 

sdělí rodiče družině písemně (v deníčku ŠD), nepravidelné samostatné odchody žáka potom na 

formuláři „Žádost o uvolnění žáka ze školní družiny“. Odhlášení žáka ze ŠD podávají rodiče 

písemnou formou vedoucí vychovatelce. 

Organizace činnosti ŠD 

P2.5. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků dětmi 1. až 4. tříd, v případě volné kapacity 

žáky 5. tříd. Dočasné umisťování žáků do ŠD je řešeno operativně po domluvě s ředitelstvím školy. 

P2.6. Do školní družiny přebírají žáky po skončení vyučování vychovatelky ŠD. Pokud některé třídy 

končí později nebo přecházejí do jiné učebny, předá žáky vychovatelce do školní družiny vyučující 

poslední hodiny. 

P2.7. Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD od 6:30 do 17:00 hod. a organizaci činnosti 

ŠD. Ta je vyvěšena u hlavního a dolního vchodu školy a vylepena v deníčku ŠD a přístupná na www 

stránkách školy. 

P2.8. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti, omezeně i přípravu 

na vyučování. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této 

činnosti neúčastní plný počet žáků ŠD (karneval, dílny a akce pro veřejnost). 

P2.9. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a příležitostně také ve dnech pracovního 

volna, během prázdnin je uzavřena. 

P2.10. Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují, na příchod žáka čekají u vchodu do školy. 

P2.11. Provozní doba ŠD je od 6:30 do 17:00 hodin. Pokud si žáka do stanovené doby nevyzvedne 

oprávněná osoba nebo zákonný zástupce, pak příslušná vychovatelka kontaktuje zákonného zástupce 

nebo oprávněnou osobu. V případě neúspěchu vyrozumí vedoucí vychovatelku a ředitele školy a poté 

se obrací na Policii ČR. Aby nebyla narušována činnost oddělení (například vycházky), jsou pro 

odchody ze školní družiny stanoveny určité doby, každoročně upřesňované a vyvěšené u vchodu do 

družiny. Rodiče se jimi řídí. 

P2.12. Za bezpečnost žáků ve školní družině odpovídá příslušná vychovatelka. 

P2.13. Docházka do ranní ŠD je evidována v docházkovém sešitě. 

Chování žáků 

P2.14. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek a školním řádem. 

P2.15. Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení Školního řádu. Pokud žák 

svým chováním narušuje soustavně činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny 

vyloučen. 

Příspěvek za pobyt ve školní družině 

P2.16. Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině se řídí směrnicí školní 

družiny a ve školním roce 2016/2017 činí 150,- měsíčně. Rodiče příspěvek hradí bezhotovostně ve 

dvou platbách na začátku měsíce září a ledna dle písemných instrukcí vedoucí vychovatelky. 

 

 

  

V Brně dne ……………….                …………..….…………… 

              Podpis rodičů 
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