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PŘIHLÁŠKA  DO  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 
 

Školní rok: 2018 /2019         

 

Nástup do ŠD od:……………………..                                                                                
 

Jméno žáka: 

 

Datum narození: 

Státní příslušnost: 

 
 Třída: 

Matka: 
Bydliště: 

Tel. mobil: 

Otec: 
Bydliště: 

Tel. mobil: 

 

 

RANNÍ DRUŽINA:                        ANO  -   NE 

Odchody žáka ze školní družiny 

Den 
Uveďte čas odchodu ze ŠD 

 
Poznámka  

Po                                                          hodin   sám/a     -   doprovod * 

 

Út                                                          hodin sám/a     -   doprovod * 

St                                                                     hodin sám/a     -   doprovod * 

Čt                                                           hodin sám/a     -   doprovod * 

Pá                                                           hodin sám/a     -   doprovod * 

*/ nehodící se škrtněte 

 

Upozornění na zdravotní problémy žáka  

 

Uveďte osoby, které budou (kromě zákonných zástupců) žáka vyzvedávat: 

Jméno a příjmení Vztah k žákovi 

  

  

  

 

 

V Jaroslavicích dne …………………….              ……………………………………………. 

                                                                                         podpis zákonného zástupce 

mailto:zsjaroslavice@zsjaroslavice.cz
http://www.zsjaroslavice.cz/


 

UPOZORNĚNÍ RODIČŮM: má-li být žák uvolněn ze školní družiny dříve než v hodinu 

určenou v přihlášce do ŠD, musí se předem prokázat písemným vyzváním rodičů. Od této 

doby a po ukončení provozu ŠD přejímají právní odpovědnost za žáka rodiče. Vychovatelka 

není povinna vést žáka domů. 

 
Zařazena bude pouze přihláška, která je řádně vyplněna! 

 

 
Potvrzujeme, že jsme byli seznámeni s vnitřním řádem školní družiny a souhlasíme s jeho 

zněním. 

Jsme si vědomi případných následků a postihů v případě jeho nedodržení. 

 

 

 

V Jaroslavicích dne …………………………… 

 

 

 

………………………………………         …………………………………… 

              podpis matky                                                     podpis otce 

 

 

Příloha č. 1 – výňatek z vnitřního řádu školní družiny při ZŠ Jaroslavice 
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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Poslání školní družiny (ŠD) 
 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v 

rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního 

vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, 

částečně také dohledu nad žáky. 

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 

 

Práva žáků 
1. právo užívat školní družinu .                                                                                                                         

2. právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných 

školní družinou.                                                                                                                                                                    

3. právo na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek.                                                                                                                                 

4. právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 

vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí svůj názor 

vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.                                                                                                                                  

5. právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou 

účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské 

atmosféře. 

 

 Povinnosti žáků 
1. řádně docházet do školní družiny 

2. dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví 

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

3. plnit pokyny pedagogických a provozních zaměstnanců vydané v souladu s právními předpisy a 

školním nebo vnitřním řádem, 

 

Práva zákonných zástupců 

1. zákonní zástupci se mohou o chování žáků informovat při konzultačních hodinách vychovatelky či 

po domluvě kterýkoliv den. 

2. zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelky 

nebo ředitele školy. 

 

Povinnosti zákonných zástupců 

1. zákonní zástupci informují školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

2. dokládají důvody nepřítomnosti žáka v ŠD v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

3. oznamují údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto 

údajích. 

 

 

Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. Docházka do 

školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může kdykoliv během roku.       

Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.      

Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.  

Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí 

vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich 

dohledem.       

Odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů.  
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Provoz a vnitřní režim školy       

Přihlašování a odhlašování 
Ředitel školy stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky 

č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto: 

Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání 

poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

Úplata ve výši 60,- Kč je splatná každý měsíc do 20. dne v měsíci. Výše úplaty je stanovena předem 

na celý školní rok. 

 
 

 
Pokud za účastníka není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí 

ředitele školy. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.  

 

 

Organizace činnosti  
 

Provozní doba ŠD je od 6:30 do 7:45 hodin a odpoledne od 11:40 do 15:30 hodin. 

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení: 

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: (např. 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30).  

 

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje 

telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,  

Požádá o pomoc Policii ČR. 

 

Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 25 účastníků.  

 

 

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z 

družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo 

nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, 

dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. 

 

 

 

Toto je výňatek z vnitřního řádu školní družiny. 

Celý řád je zveřejněn na přístupném místě ve škole (školní družina, ředitelna školy) a je možnost do 

něj nahlédnout. 

 

 

Platnost od: 1. 9. 2016 

 

 

 

Mgr. Romana Kubíková 

ředitelka školy 

 
 


