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Základní škola Týnec n. S., Komenského 265 

Řád školní družiny 
 

 

1. Provoz:  budova Benešovská 23:   ranní: 6:30 – 7:45 hodin 

odpolední: 11:30 – 16:30 hodin  

                                     

budova Komenského 265: ranní:  6:30 – 7:45 hodin 

      odpolední: 11:30 – 16:30 hodin  

        

2. Základní lokalizace:   
 

budova Benešovská:   4 oddělení v budově školy  
 budova Komenského: 2 oddělení v budově se ŠJ a 2 oddělení v budově ZŠ 

 

3. Přihlášení, odhlášení, vyloučení ze ŠD:  
      

a) Přihlašování je prováděno formou zápisního lístku, kde rodiče uvedou základní údaje o dítěti, 

zdravotní stav, důležitá telefonní čísla, dobu a způsob odchodu ze školní družiny. Při změnách bude 

zákonný zástupce údaje (včetně zdravotního stavu) aktualizovat. 

Přihlašování žáků zajišťují vychovatelé ŠD. 

 

b) Odhlašování z pravidelné docházky ze ŠD je prováděno pouze na základě písemné žádosti 

zákonných zástupců dítěte.   

 

c) Žák může být rozhodnutím ředitelky školy vyloučen ze ŠD, pokud soustavě porušuje pravidla soužití, 

narušuje činnost školní družiny, ohrožuje zdraví své nebo ostatních dětí, opakovaně svévolně 

nenavštěvuje ŠD a zákonní zástupci nehradí poplatky za pobyt ve ŠD. Vyloučení ze ŠD probíhá po 

projednání se zákonnými zástupci a sepsání zápisu o důvodech vyloučení. 

 

4. Placení poplatku za pobyt žáka v ŠD: 
 

a) Za trvale přihlášené děti do ŠD je stanoven měsíční poplatek 250 Kč a rodiče ho platí převodem z 

účtu. Úhrada se provádí ve dvou splátkách.  

Za období  září - prosinec rodiče zaplatí 1000 Kč nejpozději do 30. 10. a poplatek za leden - červen 

rodiče zaplatí 1500 Kč. Termín splatnosti je konec února.  

 

b) Za dočasně umístěné děti do ŠD platí rodiče jednorázový poplatek 30 Kč. Žák je dočasně přijat do 

ŠD, pokud je v oddělení méně žáků než je jeho maximální kapacita a rodiče si den předem podali 

písemnou žádost o umístění nebo se účastní zájmové činnosti.  

 

Bez poplatku je ranní docházka do ŠD, dělená vyučovací hodina, změna rozvrhu a ředitelské volno. 

 

       c) Pokud nebude bez udání důvodu zákonným zástupcem uhrazena platba za pobyt žáka ve školní 

družině v 1. pololetí, může být žák ve 2. pololetí na základě rozhodnutí ředitele školy ze školní družiny 

vyloučen. 

 

 

 

5. Podmínky docházky do ŠD:  
 

Školní družinu navštěvují žáci l. stupně ZŠ. Možnost přijetí žáků do ŠD je dána počtem oddělení a 

kapacitou jednotlivých oddělení ŠD. O zařazení žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy. S kritérii pro 
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přijímání do ŠD budou zákonní zástupci seznámeni při zápisu do ŠD. Při větším počtu zájemců o ŠD mají 

přednost mladší žáci (1. a 2. třídy).  

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost žáka je nutno vždy omluvit. 

 

 

  

6. Podmínky odchodů ze ŠD: 
 

a) Žák odchází ze školní družiny dle údajů uvedených v tabulce o uvolňování žáka ze zájmového 

vzdělávání tj. sám nebo v doprovodu. 

 

b) Žák odchází na základě písemné žádosti podepsané zákonným zástupcem.  

  

V zájmu bezpečnosti žáků nelze žáka uvolnit na základě telefonické žádosti a neúplného 

písemného sdělení.   

   

c) Odchod ze školní družiny je možný v době:   
 

• do 13:00 hod. - probíhá odpočinková činnost  

• od 14:30 hod. - konec hlavního zaměstnání - budova Komenského 

• od 14:15 hod. - konec hlavního zaměstnání - budova Benešovská  

 

Pokud rodiče nevyzvednou žáka včas, tj. do 16:30 hod., bude je vychovatel telefonicky kontaktovat. 

Při opakovaných pozdních odchodech budou zákonní zástupci opětovně seznámeni s řádem školní družiny a 

se všemi důsledky jeho nedodržování.  

 

7. Přechod žáků ze školy do ŠD: 
 

a) V obou budovách přecházejí žáci do školní družiny sami po skončení vyučování nebo po obědě. Žák 

nesmí opustit areál školy.  

 

b) Při dělené vyučovací hodině žáky přebírá vychovatel a po ukončení vyučovací hodiny odvádí žáky 

zpět do třídy.  

 

c) Žáci 1. ročníku během měsíce září vyzvedává u třídní učitelky vychovatel a převádí je do školní 

družiny a do školní jídelny.  

 

d) Do zájmových kroužků odchází žáci sami podle zápisního lístku. Při odchodu i příchodu se žáci hlásí 

vychovateli. 

  

e) Po skončení pracovní doby vychovatele, jsou žáci spojeni do jednoho oddělení, žáky předává 

vychovatel.   

 

8. Bezpečnost žáků v ŠD: 
 

Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve školní družině odpovídá vychovatel. Žáci jsou seznámeni s 

pravidly BOZ při činnostech ve školní družině, s Řádem školní družiny, s Pravidly soužití ve ŠD, Řádem 

školy a Řádem pracoven. Žáci jsou povinni dodržovat pravidla BOZ. 

 

Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatel neodpovídá.  
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9. Provoz o prázdninách, ředitelském volnu: 
 

 Pokud budou mít rodiče zájem o zařazení svého dítěte do činnosti ŠD během prázdnin a ředitelského 

volna, nahlásí tuto skutečnost v oddělení ŠD, kam žák dochází. Vyzvednou si přihlášku na tyto dny a zaplatí 

poplatek.  

 

Budova (Komenského či Benešovská), kde bude činnost ŠD během prázdnin probíhat, bude včas upřesněna. 

 

Ředitelské volno – bezplatný pobyt v ŠD pro žáky prvního stupně (6:30h – 16:30h) 

Vedlejší prázdniny – 80,-/den pro žáky přihlášené do ŠD (7:00h – 15:00h) 

 

Termíny prázdnin jsou vyvěšeny na školním webu. 

 

10. Provoz v ŠD první a poslední den školního roku: 
 

V obou budovách je ranní provoz od  6:30 – 7:45 hodin.  

Odpolední provoz začíná po skončení vyučování od 8:45 – 13:00 hodin.  

 

11. Spolupráce s rodiči:  
 

Rodiče si mohou domluvit individuální pohovor nebo jsou na něj pozváni. Mohou se také zúčastnit 

akcí školní družiny.  

 

12. Využívání dalších prostor školy:  
 

Pro svoje činnosti může školní družina využívat prostory a vybavení školy a řídí se jejich řády. 

 

13. Pitný režim ve školní družině: 
 

Vychovatel dohlíží na dodržování pitného režimu.  

 

 

14. Týdenní skladba činností ve školní družině: 
 

Odpolední provoz:   11:35 - 12:15 hod.: oběd  

                                     12:15 - 13:00 hod.: odpočinková činnost 

Budova Komenského   13:00 - 14:30 hod.: hlavní zaměstnání - zájmová činnost 

Budova Benešovská     13:00 - 14:15 hod.: hlavní zaměstnání - zájmová činnost 

                                      14:30 - 15:30 hod.: spontánní aktivity 

                                 15:30 - 16:30 hod.: odpočinková činnost, příprava na vyučování  
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15. Zaměstnanci školní družiny: 

 

ŠD Komenského 

1. oddělení: Irena Jalovecká – vedoucí vychovatelka  

2. oddělení: Mgr. Milena Iblová – vychovatelka  

3. oddělení: Michal Šedivý – vychovatel  

4. oddělení: Bc. Klára Baxantová – vychovatelka  

ŠD Benešovská 

1. oddělení: Anna Rudolfová – vychovatelka 

2. oddělení: Miloslava Hranostýlová – vedoucí vychovatelka  

3. oddělení: Jitka Kovaříková – vychovatelka  

4. oddělení: Veronika Dolejšová, DiS. – vychovatelka 

 

 

 

16. Dodatek č. 1 

Platné od 1. 9. 2016 

Ve škole a na akcích pořádaných školou platí pro žáky přísný ZÁKAZ používání mobilních 

komunikačních přístrojů, např. mobilních telefonů, tabletů a jiných audiovizuálních zařízení, během celého 

vyučovacího procesu, včetně přestávek. V omezené míře a v odůvodněných případech může žák použít 

mobilní komunikační přístroj o přestávce pouze se souhlasem pedagogického pracovníka.  

Mobilní komunikační přístroje je také možno používat ve vyučovací hodině, pokud jsou zvoleny jako 

didaktická pomůcka pro podporu výuky vyučujícím příslušné hodiny. Rušení či narušování vyučovacího 

procesu mobilním telefonem, případně jinou technikou, bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu 

s odpovídajícími výchovnými opatřeními.  

Žák má povinnost před vstupem do školní budovy vypnout mobilní komunikační přístroj. V průběhu 

akcí organizovaných školou (pobyt v zahraničí, školní akademie, …) může pedagogický pracovník povolit 

používání mobilních přístrojů. Zákonní zástupci budou o této výjimce informováni. Za případnou ztrátu 

mobilních komunikačních přístrojů škola neručí.  
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17. Dodatek č. 2 

Postup školy při podezření na zhoršený momentální zdravotní stav žáka: 

Vykazuje-li žák v průběhu výchovně-vzdělávacího procesu odchylky od běžného zdravotního stavu, 

je neprodleně izolován od ostatních žáků za účelem zachování jeho bezpečnosti, ochrany zdraví a intimity.  

O této skutečnosti je informován jeho zákonný zástupce nebo je žákovi zajištěna lékařská pomoc.  

Po dobu jeho izolace může nad žákem vykonávat dohled i nepedagogický zaměstnanec školy.  

 

Zákonný zástupce je povinný se dostavit do školy za účelem přebrání si žáka se zhoršeným 

zdravotním stavem. Může pověřit i jinou osobu žákovi blízkou. 

 

 

Postup školní družiny při projevu jakékoliv formy rizikového chování žáka: 

Vykazuje-li žák v průběhu výchovně-vzdělávacího procesu odchylky od běžného chování, je 

neprodleně izolován od ostatních žáků za účelem zachování bezpečnosti jeho a ostatních žáků a za účelem 

zachování bezpečného klima školy.  

 

O této skutečnosti je neprodleně informován jeho zákonný zástupce a škola postupuje dle platných 

legislativních norem.  

 

Do školní družiny žák nenosí předměty, kterými může ohrozit zdraví své i ostatních žáků. 

 

 

Mimořádná hygienická opatření: 

Při mimořádných hygienických opatřeních se provoz školní družiny řídí pokyny ředitelky školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 9. 2021 

 

 

Miloslava Hranostýlová  - vedoucí vychovatelka ŠD Benešovská                      Mgr. Barbora Hanáková      

Irena Jalovecká  - vedoucí vychovatelka ŠD Komenského                   ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 


