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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Obecná ustanovení
Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu
školní družiny, stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má
informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádějí
vychovatelky školní družiny (dále jen ŠD). ŠD se při své činnosti řídí zejména zákonem č.
561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Všeobecné informace
Činnosti organizované školní družinou budou vždy včas oznámeny rodičům (e-mailem,
ústně).
Do ŠD si žáci přinesou obuv na přezutí a náhradní věci na převlečení.
Ve ŠD je po celý den zajištěn pitný režim.
Za poškození majetku nebo vybavení ŠD žákem, bude požadováno po rodičích uvedení do
původního stavu nebo náhrada škody.
Žákům je doporučeno do ŠD nenosit drahé věci a hračky. Za jejich ztrátu nebo poškození ŠD
nezodpovídá.
Žáci nesmí nosit do ŠD věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat
mravní výchovu dětí.
Přihlašování dětí do ŠD
O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel ZŠ – zákon 564/1990 s.. část 1 § 3 ( 2c).
Způsob přihlášení i odhlášení dítěte projednává vychovatelka s rodiči dítěte.
Případné porušení řádu ŠD projednává vedení ŠD nebo ZŠ s rodiči žáka. Oznámení o
vyloučení dítěte ze ŠD je rodičům zasláno doporučeným dopisem.
Platby za pobyt dítěte ve ŠD
Poplatek za ŠD činí : měsíčně 2000 Kč, za jeden den 150 Kč – děti ZŠ Petrklíč
: měsíčně 2500 Kč, za jeden den 200 Kč – děti mimo ZŠ Petrklíč
Platby se provádí na účet školy. Období pro provedení platby je dle dohody vychovatele
s rodiči řešeno individuálně.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Bezpečnost je zajištěna dle obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost žáků.
Rozsah docházky žáka
Zákonný zástupce dítěte uvede v přihlášce rozsah docházky dítěte a bude-li přicházet nebo
odcházet samo nebo v doprovodu.
V případě nevyzvednutí dítěte po ukončení provozu ŠD:
- Čekání 15 min. po ukončení provozu ŠD.
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Telefonické kontaktování rodičů po 15 min po ukončení provozu ŠD
Telefonické kontaktování ředitele školy
Telefonické kontaktování městské policie v případě, že se nepodaří kontaktovat rodiče
do 1 hod.

Provoz ŠD
Ranní povoz od 7:00 – 8:30
Od 7:00 do 8:00 je pro děti zajištěn pobyt v prostoru mateřské školy. Po 8:00 hod. budou děti
převedeny do ZŠ.
Odpolední provoz od 12:00 – 17:00. Pro děti nenavštěvující ZŠ Petrklíč je zajištěn doprovod
ze ZŠ Radotín.
V době od 14:00 do 15:30 jsou děti zaměstnány činnostmi. V tuto dobu nejsou děti vydávány
rodičům. V ojedinělých případech dle domluvy s vychovatelem.

Mgr. Larysa Vursta
ředitelka školy
Projednáno na pedagogické radě dne 28. 8. 2018
Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018
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