
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BARRANDOV  
Praha 5 – Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615, 152 00, příspěvková organizace  
t 733643895 / e reditel@zsbarr.cz / w www.zsbarr.cz / DS hpdjrgr / IČ 65993527 / DIČ CZ 65993527  

 

 

  

Vnitřní řád školní družiny  

  

Platnost: od 1. 1. 2023  

Závaznost: zaměstnanci školní družiny, zákonní zástupci, žáci  

  

1. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. až 4. ročníku v případě volných míst i žáci 5. ročníku, na 

základě řádně vyplněného zápisního lístku a zaplaceného měsíčního poplatku. Z kapacitních 

důvodů můžou být žáci nižších ročníků upřednostněny před žáky vyšších ročníků.  

2. Pobyt dítěte ve školní družině je zpoplatněn částkou 500,- Kč měsíčně.   

      Platební termíny:   

a) platba musí být provedena (připsána na účet) nejpozději do 15. každého kalendářního 
měsíce (500,-Kč) - platí pouze v případě měsíční docházky   

b) platba je realizována ve 3 termínech:    září–prosinec    2000,- Kč  

 platební termín: do 15. 9.   

 leden–březen   1500,- Kč  platební termín: do 25. 12.  

 duben–červen   1500,- Kč  platební termín: do 25. 3.  

c) roční platba     5000,- Kč  platební termín: do 15. 9.  

Nezaplacení poplatku je kvalifikováno jako hrubé porušení vnitřního řádu školní družiny (vyloučení 

žáka ze školní družiny).  

Částka za pobyt dítěte ve školní družině může být v průběhu školního roku upravena.  

3. Školní družina je v provozu ráno před zahájením vyučování od 6:30 hod. do 7:50 hodin, odpoledne 

po vyučování od 11:40 hod. do 17:30 hodin.  

4. Nástup žáků do ranní družiny probíhá v čase od 6:30 do 7:30 hodin. Vstup do školy pro všechny 

žáky je umožněn od 7:40 hodin.  

5. Ze školní družiny lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti zákonných zástupců, popřípadě 

pomocí školního informačního systému. Při změně odchodu žáka ze školní družiny nebude brán 

zřetel na výzvu, která bude podána e-mailem, SMS zprávou ani telefonickým upozorněním.  

6. Docházka pro zapsané žáky je povinná, zákonní zástupci omlouvají nepřítomnost žáka písemně, 

popřípadě pomocí školního informačního systému.  

7. Žáky do školní družiny přejímá po dopoledním vyučování vychovatelka od vyučujícího.   

8. Žáky ze školní družiny přebírají zákonní zástupci či jiné oprávněné osoby od vychovatelky, nebo 

žáci mohou odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti zákonných zástupců v každou 

půlhodinu (12.00 h., 12.30 h. atd.) až do 17:30 hod. V čase 14.00 h. – 15.00 h. děti tráví čas venku 
a je možné je vyzvednout nebo mohou odejít pouze ve 14h. a v 15h. Žáky odvádějí na vrátnici a 

předávají vychovatelky, není třeba zvonit.  

9. Zákonní zástupci jsou povinni si vyzvednout žáka nejpozději do 17:30 hodin. V případě 

nevyzvednutí žáka do stanovené doby, zůstává vychovatelka s žákem až do příchodu zákonných 

zástupců. Škola může v tomto případě požadovat úhradu nezbytných nákladů, při opakovaném 
nevyzvednutí žáka do 17:30 hod. může škola ze školní družiny žáka vyloučit.  

10. V případě zájmu o docházku do školní družiny během letních prázdnin je třeba o ni požádat 

nejpozději 30 dnů před jejich zahájením.   

11. Žáci se chovají ukázněně a respektují pokyny zaměstnanců školy. Na oběd odcházejí pouze v 

doprovodu pedagogických pracovníků.  
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12. Školní družina využívá i následující prostory školy: herny, tělocvičny, hřiště, kinosál, odborné 

učebny. Žák nesmí v žádném případě v průběhu pobytu svévolně opustit oddělení školní družiny 
bez vědomí vychovatelky.  

13. Žáci musí mít zajištěn dostatečný přísun tekutin. Tekutiny si nosí žáci z domova, případně si je 

mohou zakoupit v automatu umístěném ve škole.  

14. Při úmyslném poškození inventáře žákem bude náhrada škody požadována v plném rozsahu po 

zákonných zástupcích žáka.  

  

15. Při hrách ve školní družině se žáci chovají tak, aby neohrožovali bezpečnost svou ani ostatních žáků 

a snaží se předcházet konfliktním situacím.   

16. Používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení žáky ve školní družině je zakázáno. 
V případě ztráty škola nenese žádnou zodpovědnost.  

17. Žáci školní družiny budou poučeni o zásadách bezpečnosti při pobytu ve školní družině, které musí 
dodržovat.  

18. Žák je povinen každý úraz, ztrátu a poškození věci ihned ohlásit vychovatelce.  

19. Stane-li se žákovi úraz ve školní družiny, který bude nutno ošetřit lékařem, je zákonný zástupce 

povinen uhradit poplatek požadovaný lékařem. Zákonný zástupce o úrazu bude informován 

vychovatelkou nebo vedením školy.  

20. Za žáka, který v době pobytu ve školní družiny přechází do kroužku, který není organizován školní 
družiny, přebírá plnou odpovědnost lektor kroužku od převzetí do předání žáka zpět vychovatelce 
do školní družiny.  

21. Dle ustanovení § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění může 

ředitelka školy po projednání se zřizovatelem školy přerušit provoz školní družiny v době školních 
prázdnin. V této době zákonní zástupci žáků nemusí žáky ze školní družiny na dobu přerušení 

činnosti školní družiny odhlašovat.   

22. Je zcela nepřípustné, aby se žák dostavil do školní družiny nebo k jiné akci pořádané školní družinou 
pod vlivem návykové látky (viz školní řád ZŠ). Při podezření, že žák toto nařízení porušil, řeší 

vzniklou situaci pedagogičtí pracovníci školy bezodkladně v součinnosti se zdravotnickou službou, 
Policií ČR a odborem sociálně právní ochrany dětí Městské části Prahy 5. Současně jsou vyrozuměni 

zákonní zástupci žáka. Takové jednání žáka bude považováno za hrubé porušení vnitřního řádu 

školní družiny.  

23. V době pobytu ve školní družině a na všech akcích pořádaných školní družinou žáci dodržují pravidla 

slušného chování vůči všem zaměstnancům školy, ostatním osobám a vůči spolužákům. 

Nedodržení pravidel slušného chování se považuje za porušení vnitřního řádu; hrubé neslušnosti, 
urážlivé chování i fyzické napadení se považuje za hrubé porušení vnitřního řádu.   

24. Žák nesmí nosit do družiny předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 
bezpečnost jeho nebo jiných osob.   

25. Pokud žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje 

zdraví a bezpečnost ostatních, nebo z jiných závažných důvodů může ředitel školy rozhodnout o 
jeho vyloučení ze školní družiny. Vyloučení žáka bude předem projednáno s jeho zákonnými 

zástupci. O vyloučení bude vyhotoven zápis.  

26. Příprava na vyučování a vypracování písemných domácích úkolů je možné (se souhlasem 
zákonných zástupců) po 15. hodině. Vychovatelky žákům úkoly neopravují – nezodpovídají za 

správnost.   
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27. Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žák ve školní družiny měl vhodnou obuv a oděv s ohledem 
na plánované činnosti. Vychovatelka nenese odpovědnost za znečištění a poškození oděvu.  

28. Na informační schůzce jsou zákonní zástupci seznámeni s řádem školní družiny a organizací 

vnitřního chodu družiny, což stvrdí svým podpisem. Tímto podpisem zároveň souhlasí s výše 
uvedenými pravidly a vnitřním chodem družiny.  

  

  

  

  

Bc. Veronika Kubů                                                                

vedoucí vychovatelka ŠD                                                                            Mgr. Veronika Urban Volfová  

                                                                                           ředitelka školy                                                         
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