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Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

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

statutární orgán školy pro školské zařízení – školní družinu tento provozní řád školní 

družiny. Je součástí organizačního řádu školy a školního řádu ZŠ, Určuje pravidla 

provozu, podmínky přijetí a chování žáků, stanoví režim ŠD, je závazný pro všechny 

pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. 

Školní družina se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Údaje o zařízení 

ŠD v Senticích je součástí základní školy a umístěna je ve třídě ZŠ. Žáci navštěvující 

školní družinu jsou v jednom oddělení se schválenou kapacitou max. 25 žáků od 1. 1. 

2015. O oddělení se stará paní vychovatelka, která v souladu s doporučenými činnostmi 

připravuje týdenní program. 

 

Poslání školní družiny 

ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 

v rodině. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od 

školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku 

a rekreace žáků, také dohledu nad žáky. 
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Provoz a vnitřní režim školní družiny 

Přihlašování a odhlašování žáků, popř. vyloučení, vybírání poplatků, předávání 

informací rodičům, vyřizování námětů a stížností zajišťuje vychovatelka ŠD. 

Provoz ŠD se řídí Školním řádem, covidovými opatřeními. Provozní řád upřesňuje 

a konkretizuje údaje Školního řádu. 

 

Provozní doba: odpolední družina 12.00 – 16.15 hod. 

 

Přihlašování žáků do ŠD se uskutečňuje běhen prvního školního týdne v září.  

Rodiče vyplní zápisní lístek, uvedou pravidelnost docházky, způsob vyzvedávání dítěte 

ze ŠD, dobu odchodu dítěte ze ŠD a osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte ze ŠD . 

 

Nevyzvednutí žáka: 

V případě, že si zákonný zástupce či jiná osoba, kterou zástupce uvedl v zápisním lístku 

nevyzvedne dítě do konce provozní doby, odchází samo domů. 

 

Odhlášení žáka ze ŠD - odhlášení musí mít písemnou formu. 

 

Deníčky jsou určené ke kontaktu vychovatelky a rodičů, popř. jiná dohodnutá forma pro 

sdělení.   

 

Vyloučení žáka ze ŠD - nedbá-li žák opakovaně pokynů vychovatelky, má-li nevhodné 

chování narušující chod oddělení, nedodržuje-li pravidla bezpečnosti, může být po 

projednání na pedagogické radě ředitelem školy ze ŠD vyloučen.  

 

Platba ŠD - rodiče platí za žáka 80,- Kč měsíčně, s účinností od 1. 1. 2021. Tato částka 

platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD. Platba se uskuteční 

k 15. dni v každém měsíci.  

V případě, že dojde k opakovanému opoždění platby, bude žák ze ŠD vyloučen. 

 

Úplata může být snížena nebo prominuta (dle § 11 vyhl. č. 74/2005 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů)  

- žákovi, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který 

pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba 

- žákovi, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. Tento 

příspěvek nebo jeho část je vyplácena, pokud skutečnosti uvede v písmenu a) a 

vyplácení příspěvku v písmenu b) prokáže ředitelce školy. 

 

Informace rodičům předává vychovatelka ŠD osobně nebo písemně do žákovských 

deníčků nebo je vyvěsí na nástěnku ŠD, možno též na Edookit. 
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Náměty a stížností přebírá vychovatelka ŠD, řídí se podle Směrnice o vyřizování 

stížností, oznámení a podnětů, školským zákonem a správním řádem, v  platném znění, a 

předá k vyřízení ředitelce školy.  

 

Bezpečnost 

žáci jsou na začátku školního roku i v jeho průběhu poučeni o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci. Zápis je vždy proveden do třídní knihy. Žák je povinen hlásit 
vychovatelce každé  zranění. 

Pokud dojde k vážnějšímu úrazu, ten je zapsán do Knihy úrazů. Drobná zranění, 

nevolnosti a další zdravotní problémy jsou zapsány v třídních knihách.   

 

Režim ŠD:   

Odpočinková činnost    12.00 – 13.00 

Klidná, pohybově i psychicky nenáročná. 

 

Zájmová činnost    13.00 – 15.00 

Cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování individuálních potřeb, zájmů a  

schopností. 

 

Výchovně vzdělávací činnost    12.00 – 14.00 

Činnosti, které v rámci ŠD tvoří odpočinkové, rekreační, zájmové činnosti.  

 

Rekreační činnost    13.00 - 15.00 

Vydatná na pohybovou aktivitu. Může mít podobu tělovýchovou či manuálně pracovní.  

 

Příprava na vyučování    13.00 - 14.00 

Didaktické hry, soutěže, četba, plnění úkolů uložených školou. 

 

Individuální činnost    15.00 - 16.15  

Žáci jsou pod dohledem vychovatelky, rozvíjí jejich činnosti. 

  

Časy činností jsou orientační a budou přizpůsobovány individuálním potřebám žáků. 

 

Provoz ŠD o prázdninách neprobíhá. Po dobu letních prázdnin se stanovuje výše 

úplaty na 0 Kč.  

 

 

          

V Senticích dne 30. 8. 2021        ředitelka školy 

    Mgr. Helena Veverková 

                                                          


