
 
 

 

 

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak příspěvková organizace 
         nám. Komenského  237 

      PSČ                                378 62   

      e-mail      zs-kunz@centrum.cz 

    telefon                   384 399 115 

                                                         IČ                                7065921

Vnitřní řád školní družiny 
 

 

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

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

 

ŠD je zřízena pro žáky I. stupně ZŠ. Žáci 1. ročníku se do ŠD přihlašují písemně před 

nástupem školní docházky při rodičovském sdružení koncem školního roku nebo 1. den 

nového školního roku. Ostatní žáci odevzdají písemné přihlášky také koncem školního roku, 

nebo nejpozději do  3. dne nového školního roku. Odhlásit je možné dítě písemně kdykoliv 

během školního roku. 

 

Škola zřizuje dvě oddělení ŠD. Každé oddělení se naplňuje do počtu 25 žáků. Během 

školního roku lze přijmout další žáky  vždy jen do naplnění kapacity obou oddělení. 

 

V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj liší od 

zápisního lístku a písemných omluvenek. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení 

vyučování pod vedením učitelek nebo vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá 

děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu. Ředitelka 

školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti. 

 

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.  

 

Rodiče a další návštěvníci do ŠD nevstupují. 

 

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině 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 školní družiny, může být rozhodnutím ředitelky z družiny vyloučen. 

 

O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Přijetí do ŠD není nárokové. 

 

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny: 

 

 Do ŠD jsou přednostně přijati žáci, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni. 

 Věk žáka (jsou přijímáni od nejnižšího ročníku). 

 Přednostně jsou přijímáni dojíždějící žáci 

 

 



Provoz školní družiny: 

   

Ranní provoz ŠD je od 6.45 do 7.45 hod. vždy v herně ŠD. Pro příchod dětí je škola otevřena 

od 6.45 do 7.15 hod. ŠD mohou ráno navštívit dle potřeby rodičů také žáci nepřihlášení 

k pravidelné docházce. Odpolední provoz probíhá od skončení vyučování, nejdříve od 11.35 

hod., do 15.30 hod. 

 

Umístění oddělení:  

1. oddělení ŠD – děti s pravidelnou odpolední docházkou v herně ŠD (místnost č. 33) 

2. oddělení ŠD – děti s pravidelnou docházkou maximálně do 13.15 hod. (místnost č. 32)  

 

Při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity je nutná písemná žádost /na celý školní rok/. Za 

cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost. 

 

Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejdéle do 15.30 hod. Ze ŠD si je přebírá zákonný 

zástupce osobně. Na přihlášce může uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí dítěte nebo 

může písemně stanovit, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Vzhledem 

k výchovně vzdělávací práci jsou stanoveny hromadné odchody takto: po obědě, ve 12.45,  

13.15, 14.15, 14.45 hodin a pak individuálně. V případě vhodného počasí se v době od 13.15 

do 14.15 konají vycházky (děti jsou na hřišti nebo v přírodní učebně). 

 

Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými 

byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. 

 

Pitný režim – během oběda mají žáci zajištěné neomezené množství tekutin. Po příchodu 

z vycházky si potřebné tekutiny nosí z domova. 

 

Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků v ŠD. 

 

Rodiče jsou seznámeni s řádem ŠD první školní den. S vychovatelkou řeší vzniklé problémy 

osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou. 

 

Ve ŠD se vede tato dokumentace: zápisní lístek pro žáky, přehled vých. vzděl. práce, 

docházkový sešit. 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stanovení výše úplaty za  vzdělávání a školské služby ve školní družině  

  

Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 

školy tuto směrnici. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke 

školskému zákonu -vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 

1. Stanovení výše úplaty 

a) Ředitelka školy touto směrnicí stanovila úplatu za vzdělávání a školské služby v hodnotě 

100,- Kč měsíčně na žáka. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší 

prázdniny. 

b) Osvobozen od úplaty je zákonný zástupce dítěte jestliže: 

ab)  je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v 

hmotné nouzi 

bb)  mu náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách 

cb)  účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

podle zákona o státní sociální podpoře  

 

Prokázání nároku na osvobození od úplaty: 

    1. Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce předložením originálu písemného 

rozhodnutí příslušného úřadu o pomoci v hmotné nouzi nebo o přiznání dávky pěstounské 

péče. 

    2. Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém plátce nárok na 

osvobození od úplaty ředitelce  prokáže. 

 

2. Řízení o prominutí úplaty 

a) Žadatel o prominutí úplaty předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů, kopii 

rozhodnutí úřadu o pomoci v hmotné nouzi nebo potvrzení o pěstounské péči. 

b) Ředitelka školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění 

a podle ustanovení školského zákona  č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne o prominutí 

úplatku. 

c) Údaj o prominutí úplaty je veden v dokumentaci žáka ve ŠD. 

  

3. Podmínky úplaty 

  

a) Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne kalendářního měsíce. 

c) Poplatek je třeba uhradit i v případě, je-li dítě nemocné nebo nedochází do ŠD a není 

odhlášeno z docházky. 

d) Pokud za žáka není zaplacena úplata za příslušný měsíc, ředitelka školy může rozhodnout o 

případném vyloučení žáka ze ŠD (po předchozím písemném  upozornění zákon. zástupce). 

  

4. Použití úplaty 

  

Úplata bude použita na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ŠD. 

  

 

V Kunžaku 1.9.2019 

            

Mgr. Eva Krafková, ředitelka školy 


