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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  
při Základní a Mateřské škole Mšené-lázně 

1. ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. 

2. Ve Školní družině jsou 3 - 4 oddělení podle počtu dětí. V každém oddělení je 

maximálně 27 dětí. Žáci jsou rozděleni dle věku. 

3. Žák je přihlášen do ŠD na základě řádně vyplněného zápisního lístku. 

4. Zákonný zástupce odpovídá za údaje v zápisním lístku a změny aktualizuje v průběhu 

školního roku. 

5. Vychovatelky si přebírají žáky ve třídě. Převedou je do šatny, kde si žáci uloží 

aktovky a společně s vychovatelkou odcházejí do školní jídelny. Ze školní jídelny je 

vychovatelky doprovází do školní družiny. 

6. Žák neopouští svévolně družinu bez omluvy, na toaletu chodí vždy jeden žák. 

7. Poplatek za Školní družinu činní 100,- Kč měsíčně (500,- Kč půlročně). Školné musí 

být uhrazeno za 1. pololetí nejpozději do 31. 10., za 2. pololetí nejpozději do 31. 3. 

Žáci, kteří nemají uhrazené školné, nemohou ŠD navštěvovat. 

8. ŠD je v provozu po celý školní rok, kromě dnů pracovního volna, o vedlejších 

prázdninách podle potřeb rodičů a podle počtu přihlášených žáků. V minimálním 

počtu 10 dětí. 

9. Provoz ŠD je stanoven takto:  

     ranní družina – 6:00 – 7:05 hodin 

     odpolední družina – 11:10 – 17:00 hodin 

     konzultace s rodiči denně 

10. V odpoledních hodinách jsou příslušní žáci uvolňování do zájmových útvarů, které 

probíhají v rámci organizace. Za bezpečný odchod a příchod žáků zodpovídají 

vychovatelky a učitelé. 

Ze školní družiny si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby 

oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze školní 

družiny samo v určenou hodinu. Žáci nebudou uvolňováni na základě telefonického 

požádání. Rodiče jsou povinni své dítě vyzvednout nejpozději do 17:00 hodin. Při 

nevyzvednutí žáka rodiči vychovatelka podle možností informuje telefonicky rodiče 

žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný 

kontaktuje vychovatelka: 

a. pracovníka orgánu péče o dítě 

b. požádá o pomoc Policii ČR 

11. Opakované nevyzvednutí dítěte bude považováno za hrubé porušení Školního řádu a 

Vnitřního řádu školní družiny. 



12. Žák, který úmyslně zničí vybavení oddělení, pomůcky, apod., musí zákonný zástupce 

opravit nebo částečně uhradit (viz. řád školy). 

 

REŽIM DNE 

11:10 – 12:00 hodin – odpočinkové činnosti 

12:00 – 12:00 hodin – rekreační činnosti 

13:00 – 14:00 hodin – zájmové činnosti 

14:00 – 15:00 hodin – rekreační činnosti 

15:00 – 16:00 hodin – sebevzdělávací činnosti (příprava na vyučování, vypracování DÚ) 

16:00 – 17:00 hodin – odpočinkové činnosti (úklid ŠD) 

 

Platnost od 1. 9. 2020                   Helena Kejřová 

Mgr. Renata Paťukova                                                 Vedoucí školní družiny 

Ředitelka školy 
 


