
Vnitřní řád školní družiny  

 
 

Vydán jako součást školního řádu Základní školy Nový Jičín, Komenského p. o. 68 s platností od 1. 9. 2020. 

 

1. Provoz ŠD je ráno od 6.00 – 7.40, odpoledne od 11.40 – 16.00.  Příchod do ranní ŠD nejpozději do 7.00 (hlavním 

vchodem, po 7:00 hod. se šatny zamykají). Při příchodu do ranní ŠD zákonní zástupci zazvoní na příslušné oddělení č. 1 a 

paní vychovatelka dítěti otevře vstupní dveře pomocí elektronického zámku. Po 7:00 hod. ve výjimečných případech vstup 

hlavním vchodem 2. stupně. V 07:40 uklidí hernu a odcházejí samostatně do tříd. 

 

2.  Po ukončení výuky dle rozvrhu tříd vyučující předávají děti vychovatelkám v hernách ŠD. Poté odcházejí společně na 

oběd. Vychovatelky dbají na hygienu vázanou na stravování a kulturnost při stolování. Po obědě odcházejí za doprovodu 

vychovatelek do heren ŠD a věnují se činnosti určené vychovatelkami. Vyučující děti ze ŠD nepředávají rodičům či jiným 

členům rodiny bez vědomí vychovatelky. TU informují vychovatelku o žácích vykonávajících službu v šatně. Po dobu 

služby v šatně za tyto žáky zodpovídá pedagogický dozor. 

 

3. Žáci odcházejí ze ŠD v doprovodu osob, které jsou uvedeny v zápisním lístku nebo samostatně, pokud tak mají v zápisním 

lístku uvedeno. V doprovodu jiných osob jen na základě písemné žádosti! Při vstupu do školy je třeba použít návleky.  

Rodiče si své děti mohou vyzvedávat po obědě, na základě písemné omluvy, u vchodu do šaten  

1. stupně, kde čekají na své děti (po 4. vyuč. hodině do 12:00, po 5 vyuč. hodině do 13:00).  

Od 13:00 do 14:30 hodin si děti mohou vyzvedávat jen ve výjimečných situacích  

na základě vyplněného předtištěného omluvného lístku (např. návštěva lékaře). V těchto případech si rodič zazvoní na 

příslušné oddělení a paní vychovatelka rodiči otevře vstupní dveře pomocí elektronického zámku. Rodič si dítě vyzvedne 

osobně v oddělení a odchází přes hlavní vchod 2. stupně.  

Od 14:30 do 16:00 hodin rodiče používají zvonek ŠD a na své děti čekají u bílých dveří, kde jim dítě předá paní 

vychovatelka. Jednotlivá oddělení jsou vybavena videotelefony. Hlavní vchod je vybaven kamerovou jednotkou se zvoněním, 

a je zvýšen kamerový dohled monitorováním vnitřního prostoru mezi vstupními dveřmi a přepážkou vchodu na první stupeň 

školy a školní družiny. Prostor šaten 1. stupně je monitorován.  Toto opatření je v zájmu zajištění bezpečnosti dětí. Důrazně 

žádáme o dodržování stanovených časů (z důvodů odpoledních aktivit  

v ŠD – hry, vyrábění, vycházky apod.) 

V jinou dobu si rodiče nebo osoby uvedené výše, mohou dítě vyzvednout pouze po předchozí domluvě s vychovatelkou 

(možnost vycházek, či jiných možných aktivit mimo budovu školy) nelze telefonicky! 

 

4. V rámci ŠD probíhají během celého školního roku zájmové aktivity a kroužky vedené učiteli naší školy. Pokud děti 

navštěvují zájmové kroužky v ZŠ, vyučující je vyzvedává ve ŠD.  

Po zájmové činnosti je opět přivádí do ŠD, pokud je již před ZŠ nepředal osobám uvedeným v zápisním lístku nebo dítě 

neodchází samo dle zápisního lístku. 

 

5. Za příznivého počasí chodí děti na školní hřiště, proto je nutné dát dětem vhodné oblečení. 

 

6. V rámci ŠD probíhají preventivní programy ochrany před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí. 

 

7. Žák je povinen se v ŠD chovat v souladu s pravidly stanovenými školním řádem, neubližovat a neponižovat své 

kamarády, dbát pokynů pedagogických pracovníků školy. Nemá z bezpečnostních důvodů právo opustit hernu bez 

vědomí vychovatelky. Žák rovněž z bezpečnostních důvodů nesmí opustit své oddělení při pobytu mimo školu -  hřiště, 

kino, divadlo, vycházky, apod. V případě opakovaného porušení pravidel bude žák z ŠD vyloučen! 

 

      8. Žák má možnost v době ŠD si zakoupit nápoje v automatu samostatně, bez doprovodu, ale se souhlasem vychovatelky ŠD. 

       

      9. Aktuální informace k provozu školní družiny, a o akcích pořádaných školní družinou, jsou vyvěšeny na nástěnce  

u hlavního vchodu nebo na webových stránkách školy. 

 

     10. Platba ŠD bude probíhat v pokladně školy nebo bezhotovostně na účet školy ve výši 120,- Kč a to nejpozději  

        do 15. dne v měsíci.  

 

  11. Vnitřní řád a provoz ŠD může být upraven v průběhu školního roku vzhledem k situaci COVID-19. Tyto úpravy se 

budou řídit dle pokynů MŠMT a KHS. 

 

 

 

 

Projednáno a schváleno pedagogickou radou dne 26. 8. 2020                              

 

                                                                                                                                       RNDr. Svatava Hajdová, ředitelka školy 


