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Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2020

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2020

Organizace dne:

-          vychází z režimu školy

-          školní družina zahajuje činnost v 11.35 hodin, ranní v 6.00 hod.

-          činnost je ukončena v 17 hodin (pokud není dítě vyzvednuto do ukončení provozní 
doby,
     informuje vychovatelka telefonicky rodiče nebo další osoby uvedené na zápisním 
lístku)

-          provozní doba ŠD může být z důvodů cíleného nebo neplánovaného přerušení 
výuky či jiných organizačních důvodů stanovena ředitelem školy dle nutnosti a potřeb

-          o  řádných prázdninách – hlavní: není provoz
     vedlejší: minimum je 20 dětí

        rámcový denní režim: 

6.00  –  7.35       spontánní a odpočinkové činnosti

11.35  – 13.00    sebeobslužné činnosti, spontánní a odpočinkové činnosti

13.00 – 14.00    pravidelné činnosti 

14.00 - 15.30    rekreační činnost  a pobyt venku

14.30                svačina

15.30 - 17:00  příprava na vyučování, odpočinková činnost



Kapacita: šest vychovatelek v šesti odděleních  ( třech ve třídách), počet dětí 175

Podmínky přijímání:

Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. – 5. ročníku ZŠ. Pokud kapacita dovoluje, mohou být 

i mimořádně přijati žáci  2. stupně. O přijímání žáků rozhoduje ředitelka školy. 

Přihlašování dětí:

Zákonní zástupci přihlašují dítě na základě vyplněného zápisního lístku. Údaje jsou 
součástí školní matriky a jsou tedy chráněny podle zákona č.101/2000Sb. o ochraně 
osobních údajů. Platnost lístků je 1 školní rok.

Odchody ze školní družiny:

Jestliže zákonný zástupce požaduje jiný odchod, než je uveden v zápisním lístku, musí 
žák přinést písemnou omluvenku, v níž je nutno uvést čas odchodu, datum, jméno dítěte a
podpis zákonného zástupce. Na základě telefonického hovoru se děti ze ŠD neuvolňují.

Odhlášení:

Provádí se písemnou formou, která obsahuje přesné datum odhlášení a vlastnoruční 
podpis zákonného zástupce.

Vyloučení:

V kompetenci ředitelky školy je vyloučení žáka pro neplnění či hrubé porušení řádu ŠD.

Poplatek:

Platba je prováděna 2 x ročně (na každé pololetí zvlášť) tj. 2 x 750,- Kč.

1. pololetí do konce října, 2. pololetí do konce března.

V případě, že nebude poplatek uhrazen, je v kompetenci ředitele školy dítě po 
předchozím upozornění vyloučit.

Ustanovení pro žáky ŠD:

1. Pro chování ve ŠD platí stejná pravidla jako ve škole.

2. Chová se tak, aby neohrozil zdraví a bezpečnost svoje, ani svých spolužáků.

3. Jakékoliv zranění okamžitě nahlásí vychovatelce.

4. Dodržuje čistotu a šetří vybavení ŠD (způsobí-li škodu, bude jednáno s rodiči o 
úhradě).



5. Žáci po skončení vyučování docházejí do ŠD sami a vychovatelka za jejich příchod 
nenese    odpovědnost.

6. Pedagogický dozor žáků při odchodu i návratu do kroužků a ZUŠ vychovatelka 
nezajišťuje.

7. Žák hlásí každé vzdálení z herny školní družiny (zákaz pohybu po chodbách školy).

8. Na pobyt venku je doporučeno nosit vhodné oblečení a obuv, označené věci si mohou  
nechat ve ŠD nebo v šatně. Ztrátu oděvů nebo obuvi hlásí žáci okamžitě vychovatelce.

9. Žáci si přinesou do ŠD  hrneček na nápoje nebo láhev na vodu.

10. Žák má právo na uplatnění svých nápadů, návrhů na činnosti ve ŠD.

11. Žák má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím

12. Na obědy chodí žáci 1. ročníku s vychovatelkou, ostatní jdou samostatně po poslední
vyučovací hodině.

Školní družina může využívat další prostory školy: tělocvičny, hřiště, školní pozemek, 
multimediální, počítačovou učebnu .

Na začátku školního roku jsou žáci seznámeni s řádem školní družiny a jsou poučeni o 
bezpečnosti a chování ve školní družině při činnostech a akcích ŠD konaných mimo 
budovu. Zákonní zástupci se s ním mohou seznámit na internetových stránkách školní 
družiny nebo vyžádat u vychovatelky.

Telefon: 
733 539 121 - M. Hromková,   
733 539 122 - I. Beránková, S. Pištěková 
739 251 315 – E. Konečná
734 227 539 - L. Dobrovodská, M. Ryšavá
pevná - 547 225 121                                                        

Závěrečná ustanovení

a) Zrušuje se předchozí znění této směrnice.  
b) Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2020

V Ořechově dne 1. 9. 2020

Mgr. Ivana Šmídová

ředitelka školy
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