
                                               Liběšice 25. 8. 2021 

Vnitřní řád školní družiny 

při ZŠ a MŠ Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace 

1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): 
2. Ranní družina od 6.00 do 7.30 hod  

Odpolední družina od 11.45 do 16.00 ve dnech školního vyučování.  
3. Lokalizace ŠD: 

 Samostatná místnost v 1. patře budovy školy. 
4. Kapacita školní družiny dle zápisu ve školském rejstříku je 30 žáků. Oddělení se naplňuje 

přednostně žáky 1. a 2. ročníku, zbytek kapacity je doplněn žáky vyšších ročníků. Přednost 
mají žáci zaměstnaných rodičů a žáci, kteří dojíždějí.   

5. Poplatek za ŠD činí měsíčně 100 Kč. 
6. Způsob přihlašování žáků do ŠD: 

 Písemné předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní 
družiny zajišťuje vychovatelka.  

 O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. 

 Rodiče v přihlášce uvedou rozsah docházky žáků (dobu odchodu dle rozpisu na 

přihlášce) a budou-li odcházet sami nebo v  doprovodu, tyto údaje jsou zaznamenány 

na zápisním lístku. 

 Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má 

žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé, a je uvedeno na zápisním 

lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně, nebo formou SMS. Na 

telefonická vyzvání se nebere zřetel. Předem známou nepřítomnost žáka v družině 

zákonný zástupce oznámí písemně. 

 V docházkovém archu je zaznamenávána přítomnost žáka v ŠD a odchod  

 Žáci dojíždějící odcházejí na autobus 10 minut před odjezdem. 

 V případě nevyzvednutí dítěte, zajistí škola předání rodině. 

 Odhlášení žáků ze ŠD se provádí písemně. 

 O případném vyloučení žáka ze ŠD rozhodne ředitelka školy (neplacení příspěvku, 

dlouhodobá neomluvená absence, vážné porušení vnitřního řádu ŠD). 

7. V době, kdy žáci čekají na odpolední vyučování, dopravní spoj nebo zájmový kroužek, mohou 

být po domluvě s vychovatelkou ve ŠD. Platí i o žácích, kteří nejsou do ŠD řádně přihlášeni 

(týká se i ranní docházky). Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci nebo 

děti, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. 

8. Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle potřeby. 

9. Ráno žáci přicházejí do ŠD sami nebo v doprovodu rodičů, převléknou se v šatně, nezdržují se 

v prostorách školy, ale ihned odcházejí do ŠD. Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají 

od vyučujících. Po skončení vyučování předá učitelka žáky vychovatelce ŠD. Vychovatelka 

přebírá zodpovědnost pouze za žáky řádně předané.  

10. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost dle ŠVP ŠD mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, sportovních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

Požadavky na vybavení dítěte: vhodné volnočasové oblečení a obuv.  



11. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje 

ředitelka školy. Před každými prázdninami rozdají vychovatelky s dostatečným předstihem 

všem žákům navštěvujícím ŠD informace o provozu ŠD v době prázdnin. 

12. V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, stejně tak 

provoz školní jídelny, s případným omezením podle pokynů hygienika, provozních a 

organizačních podmínek. 

13. Rodiče a další návštěvníci do učebny ŠD nevstupují. 

14. Děti si mohou do ŠD přinášet časopisy, navrhovat náměty pro praktickou a výtvarnou činnost 

či směr vycházky, druh míčových her. V rámci družiny je zařazena spontánní činnost a je 

dohlíženo na pitný režim. 

15. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se 

nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

16. Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. 

17. V ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny. 

18. Do ŠD chodí žáci vhodně oblečeni, na sportovní činnosti se převlékají a na ven mají pevnou 

obuv. 

19. Žáci si mohou do ŠD nosit svačinu a pití, aby byl zajištěn pitný režim. 

20. Žáci si nosí aktovky a osobní věci do ŠD, za věci nechané bez dozoru ŠD nezodpovídá. Pokud si 

žáci přinesou na činnost do ŠD hračky, hry a jiné pomůcky, dají si je ráno do ŠD, do tříd je 

nenosí. Hodnotné věci, jako např. mobilní telefon, notebook, do ŠD nepatří. 

21. ŠD využívá ke své činnosti i další prostory školy: cvičebnu, třídy s PC a školní knihovnou. 

Venku využívá školní dvůr. Žáci vždy dodržují daná pravidla a bezpečnost pro určený prostor 

a v něm vykonávanou aktivitu. V rámci ŠD chodíme na vycházky v obci Liběšice i jejím okolí, 

používáme také hřiště v obci, navštěvujeme místní knihovnu. 

22. ŠD organizuje pro žáky také akce a exkurze mimo budovu školy a obci Liběšice (návštěva 

knihoven, divadel, kin, muzeí, sportovišť atd.) 

23. Žáci v ŠD a v prostorách určených k její další činnosti neničí společný majetek, šetrně 

zacházejí se svěřenými pomůckami, dbají na čistotu a hygienu, řídí se pokyny vychovatelky. 

Vzájemně se k sobě žáci chovají přátelsky, vstřícně a jsou ochotni pomoci. Případné úmyslné 

zničení nebo poškození věcí žáci (prostřednictvím zákonných zástupců) hradí. 

24. Rodičům (zákonným zástupcům) podá vychovatelka kdykoliv po domluvě informace o žákovi 

a činnosti ŠD, rodiče se mohou aktivně zapojit do aktivit pořádaných ŠD.  

25. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka v ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, 

tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou 

známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost ŠD, 

může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyloučen. 

26. Děti jsou poučeny o bezpečnosti při vcházení do ŠD, při vycházení z družiny i z budovy školy, 

při pohybu v jídelně, herně, tělocvičně, na WC, na chodbě a schodišti, na školním dvoře a při 

vycházkách, při zacházení s příborem, nůžkami, perem, tužkou, stavebnicemi. 

27. V družině se vede tato dokumentace: 

 zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, 

 přehled výchovně vzdělávací práce, 

 docházkový arch. 

V Liběšicích 25. 8. 2021                   Mgr. Michaela Gondeková                       


