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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
ZÁKLADNÍ ŠKOLA JANA PALACHA V KUTNÉ HOŘE 

Jana Palacha 166 
 
OBECNÁ USTANOVENÍ: 
Tato směrnice je vydána na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/. Je závazná pro 
pedagogické pracovníky. Má informativní funkci pro rodiče a zákonné zástupce, kteří jsou 
seznámeni s jejím obsahem při zápisu účastníka do ŠD vychovatelkami.  
Seznamuje s režimem a provozem ŠD a stanoví jejich pravidla.                                                   
Je součástí Školního řádu. 
Činnost školní družiny se řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
 
POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY: 
Školní družina /dále jen ŠD/ je základním článkem zařízení výchovy mimo vyučování. 
ŠD umožňuje zájmové vzdělávání. Slouží k odpočinku a  relaxaci. Poskytuje rekreační, 
sportovní a zájmové činnosti účastníkům v době před a po vyučování. Není ale pokračováním 
školního vyučování, má svá specifika. Tvoří mezistupeň mezi školním vyučováním a 
rodinnou výchovou. 
ŠD nabízí doplňkové aktivity formou zájmových kroužků /dále jen ZK/. Volnočasové aktivity 
jsou založeny na principech tvořivosti, samostatnosti, aktivity, budování zdravého 
hodnotového systému a adekvátního sebevědomí, získávání dovedností v komunikaci nejen 
s vrstevníky, ale i s dospělými. Snažíme se u účastníků vybudovat kladný vztah  a respekt ke 
škole, ke spolužákům a pedagogům. Účastníci se učí toleranci a respektu k jinakostem, k 
jedinců ze sociálně znevýhodněných  rodin,  k účastníkům s odlišným mateřským jazykem. 
Všechny činnosti jsou na základě dobrovolnosti.  
 
PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 
      Účastník má právo: 
ü na odpočinek a dodržování psychohygienických podmínek 
ü na ochranu před fyzickým i psychickým násilím, ponižováním nebo příkořím 
ü svobodné  rozhodnutí  na účasti při zájm. činnostech 
ü účastnit se akcí pořádaných i v jiných oddělení ŠD 
ü navštěvovat zájmové útvary ŠD bezplatně, popř. je během šk. roku změnit nebo 

ukončit 
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ü právo požádat o pomoc 

Účastník je povinen: 
ü dodržovat  Školní řád a vnitřní řád ŠD 
ü řádně docházet do ŠD  
ü dbát pokynů pedagogů k ochraně zdraví a bezpečnosti 
ü nenosit do ŠD cennosti, větší obnosy peněz a věci, které nesouvisí s vých. vzdělávací 

činností 
ü chovat se slušně, ohleduplně a kulturně ve ŠD i mimo ni  
ü respektovat práva, osobnost, odlišnost 
ü přezouvat se a mít obuv vhodnou ke sportovním aktivitám v tělocvičně a hřišti 
ü venkovní obuv a ošacení ukládat do šatnové skříňky 
ü hlásit neprodleně úraz svůj nebo jiného účastníka 
ü v případě úrazu přivolat pomoc 
ü nosit do jídelny čip určený k výdeji obědů 
ü zdravit dospělé osoby ve škole 
ü v případě samostatného odchodu dodržovat čas určený zák. zástupcem 
ü udržovat pořádek, čistotu, chránit družinový majetek před poškozením 
ü chovat se šetrně k hrám, hračkám a dalšímu vybavení ŠD 
ü dospělým osobám vykat a slušně je oslovovat 

 
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 

Zákonný zástupce má právo: 
 

ü Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se zájmového vzdělávání 
ü Být informován o průběhu činností ŠD, účastnit se akcí pořádaných ŠD 
ü Být seznamován s plány /měsíční, roční/ŠD,  
ü Být včas informován o plánovaných mimodružinových akcích, výletech, projektech, 

kulturních programech apod. 
ü Být informován o chování účastníka 
ü Ukončit docházku do ŠD  
ü Na ochranu informací o účastníkovi, které poskytl pedagogickému pracovníkovi 
ü Na osvobození od úplaty za zájmové vzdělávání účastníka při dodržení podmínek 

daných zákonem a předložení patřičných dokumentů 
ü Má právo delegovat k vyzvednutí účastníka i nezletilého /např. sourozence/ 
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Poznámka:  
Zákonný zástupce nemá právo řešit problémy s jiným nezletilým účastníkem 
zájmového vzdělávání bez přítomnosti jeho zák. zástupce 
 

Zákonný zástupce je povinen: 
 

ü Řádně vyplnit přihlášku účastníka k zájmovému vzdělávání a upřesnit jeho odchody 
ze ŠD 

ü Seznámit se s vnitřním řádem ŠD 
ü Uhradit včas úplatu za zájmové vzdělávání 
ü Informovat vychovatelku o změně zdravotního stavu nebo závažných zdravotních 

obtížích účastníka 
ü Zajistit vhodné oblečení, obuv a pomůcky potřebné do ŠD 
ü Sledovat informace na webových stránkách a v info. „Bakaláři“ 
ü Zajistit obědy a čip /pokud se účastník stravuje ve školní jídelně/ 
ü Respektovat režim ŠD a časový rozsah činností a zbytečně je nenarušovat 
 

  
 
     Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany  
     před sociálně patologickými jevy, rizikovým chováním a před projevy    
     diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
Na základě Vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání , § 15 odst.2 ředitelka školy 
stanovuje nejvyšší počet účastníků na jednoho pedagogického pracovníka v ŠD na 30 
účastníků, při exkurzích, výletech a dalších akcích konaných mimo ŠD na 25 účastníků. 
V případě, že počet účastníků na těchto akcích a aktivitách bude překračovat počet 25, 
bude dohled řešen individuálně.  
 
a) Úrazy žáků 
 
ü Účastník se při všech činnostech ŠD chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých 

spolužáků či jiných osob. 
ü Účastník nenosí do ŠD předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních.  
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ü Každý úraz či nevolnost má účastník povinnost neprodleně hlásit vychovatelce, 
případně jinému pedagogickému pracovníkovi nebo vedení školy, a to ihned bez 
zbytečných odkladů.  

ü Zprávu o bolestném zákonní zástupci nebo účastník přinesou hned po skončení léčby 
vyplněnou ošetřujícím lékařem a předají ji v kanceláři školy. 

 
b) Bezpečnost a ochrana zdraví 
 

ü ŠD zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví účastníků při vzdělávání a výchově, 
při činnostech s ním přímo souvisejících a při poskytování školských služeb. 

ü Za bezpečnost účastníků  během jejich pobytu ve ŠD, ale i mimo školu při 
zaměstnání organizovaném ŠD zodpovídá příslušný pedagogický pracovník.  

ü Obuv a oblečení účastníků musí odpovídat zásadám bezpečnosti a ochrany 
zdraví a dodržování hygienických pravidel. 

ü Účastníkům  je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči bez 
dohledu vyučujících. 

ü Z bezpečnostních důvodů se účastníkům zakazuje otevírání oken o přestávkách 
bez dohledu vychovatelek. 

ü Účastníkům je přísně zakázáno sedat si a stoupat na okenní parapety a kryty 
topení. 

ü Při činnostech ve třídách, v odborných pracovnách a v tělocvičně se účastníci 
řídí řádem platným pro tyto pracovny (učebny). Do všech učeben účastník  
přechází způsobem dohodnutým s vychovatelkami 
Na začátku školního  roku jsou účastníci seznámeni vychovatelkami se 
zásadami bezpečnosti při tělesné a pohybové výchově. O poučení je proveden 
zápis v třídní knize.  

ü Účastník, který má zdravotní omezení, předloží vychovatelce lékařské vyjádření 
o případném částečném, nebo úplném zákazu provádění tělesných cvičení a 
danou skutečnost oznámí třídní učitelce. Účastník, který má krátkodobé 
zdravotní potíže, předloží vychovatelce písemné vyjádření od zákonného 
zástupce, případně od lékaře.  Účastník, který se před nebo  během cvičení a 
pohybových aktivit necítí zdráv nebo má jiné zdravotní potíže, upozorní 
vychovatelku, která přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další účasti na 
cvičení a pohybových činnostech. 

ü Účastníci jsou podle pokynů vychovatelek povinni zúčastňovat se činností v 
tělesné výchově ve cvičebním úboru a ve vhodné sportovní obuvi. 

ü Zaměstnanec školy vykonává podle pokynů ředitele dohled i mimo školu a 
školské zařízení, zejména při kurzech, exkurzích a jiných činnostech 
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vyplývajících z ŠVP ŠD nebo učebních dokumentů, při účasti na soutěžích, 
přehlídkách, popřípadě při jejich přípravě a na jiných akcích organizovaných 
družinou. 

ü Zákonní zástupci účastníků jsou povinni poskytnout vedoucímu akce údaje o 
zdravotním stavu dítěte.  

ü Účastníci v průběhu exkurze hlásí okamžitě vedoucímu změnu zdravotního 
stavu, úraz. Podle závažnosti úrazu zabezpečí dozírající lékařskou pomoc. O 
události a provedených opatřeních informuje zákonné zástupce účastníka. 

ü ŠD zabezpečí poučení účastníků před konáním akce, seznámí je se zásadami 
bezpečného chování a upozorní na možná rizika, včetně následných opatření. 
Dokladem o provedeném poučení účastníků je záznam v třídní knize. 
Účastníky, kteří nebyli v době poučení přítomni, je třeba poučit v nejbližším 
možném termínu. 

 
c) Prevence rizikového chování a řešení šikany ve ŠD 
 
Rizikové chování je takové chování, v jehož důsledku dochází k prokazatelnému nárůstu 

zdravotních, sociálních, výchovných a dalších rizik pro jedince nebo společnost. 
Návyková látka- alkohol, omamná látka a ostatní látky (např. syntetické drogy) způsobilé 

nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, nebo jeho ovládací nebo rozpoznávací schopnosti 
nebo sociální chování. 

Škodlivé užívání- způsob užívání tabákových výrobků, alkoholu nebo jiných návykových 
látek, vedoucí k poškození tělesného nebo duševního zdraví uživatele. 

§ Ve všech prostorách ŠD platí přísný zákaz kouření. Pro 
účastníky platí přísný zákaz vnášení tabákových výrobků a 
všech výrobků napodobujících funkci tabákového výrobku nebo 
tabákové potřeby, jejichž účelem je vdechování nikotinových 
výparů, včetně příslušenství takových výrobků, do celého areálu 
školy. 

§ Ve všech prostorách  ŠD platí přísný zákaz pití alkoholických 
nápojů. Pro účastníky platí přísný zákaz vnášení alkoholických 
nápojů a všech výrobků je napodobujících (např. nealkoholické 
pivo) do celého areálu školy. V případě, že ucítíme alkohol z 
dítěte, zavoláme zákonné zástupce, případně záchrannou službu. 

§ Ve všech prostorách ŠD platí přísný zákaz vnášení a požívání 
omamných látek a všech výrobků je napodobujících. V případě 
podezření na požití omamných látek zavoláme zákonné 
zástupce, případně záchrannou službu. 
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§ Účastník  je povinen respektovat Minimální preventivní 
program školy, kterého součástí je i program proti šikanování, 
kdy cílem je vytvořit ve škole bezpečné, respektující a 
spolupracující prostředí. Důležité je posilovat oblast 
komunikace a vztahů mezi účastníky ve třídách, v kolektivech. 

§ Vychovatelky  musí vést důsledně a systematicky účastníky  
k osvojování norem mezilidských vztahů založených na 
demokratických principech, respektujících identitu a 
individualitu účastníků. Účastníci musí tyto snahy a postupy 
respektovat a plnit je nejen    vůči dospělým osobám, ale hlavně 
vůči svým spolužákům, vrstevníkům. 

§ Účastníci mají po vlastní úvaze možnost využít elektronickou 
anonymní schránku důvěry na webových stránkách školy pro svá 
sdělení související s problémy alkoholu, drog, šikany, 
gamblerství, xenofobie, rasismu či násilí, vnášení zbraní a 
nebezpečných látek do školy. Schránku mohou účastníci využít i 
pro svá sdělení o trestné činnosti nebo ničení majetku ŠD, 
případně i osobních problémech. Informace ze schránky jsou 
určeny pracovníkům školního poradenského střediska. 

§ Projevy šikanování mezi účastníky, tj. násilí, omezování osobní 
svobody, ponižování apod., kterých by se dopouštěli jednotliví 
účastníci nebo skupiny účastníků vůči jiným účastníkům nebo 
skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi 
účastníci mladší a slabší), jsou v prostorách ŠD a při akcích ŠD 
přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti 
Vnitřnímu řádu ŠD. Podle okolností ředitel školy uváží možnost 
dalšího postihu účastníků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude o 
svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

 
d) Prevence šíření infekčních onemocnění 
 

ü Onemocní-li účastník  nebo dostal-li se do styku s infekční chorobou, oznámí 
to   jeho    zákonný zástupce neprodleně třídnímu učiteli nebo řediteli školy, takový 
účastník se může zúčastnit činností ŠD jen po rozhodnutí příslušného ošetřujícího 
lékaře. 
ü Účastníci nebo jejich zákonní zástupci mají povinnost oznámit neprodleně řediteli 

školy případný výskyt infekční choroby ve svém okolí. 
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e) Zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky vnášení a 
nakládánís běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s činností ŠD 

 
ü Účastníkům  není dovoleno vnášet do ŠD jakékoliv zbraně (včetně nožů), výbušniny a 

jinak nebezpečné látky a předměty. Toto ustanovení se vztahuje i na všechny akce 
pořádané ŠD nebo pořádané ve spolupráci se školou. 

ü Do ŠD účastníci nosí pouze věci potřebné k činnostem, cenné věci do ŠD nenosí. 
Hodinky, šperky nosí neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z 
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich 
úschovu. 

ü Účastníci mohou nosit do ŠD mobilní telefony, platí však zákaz používání během 
činností včetně přestávek (posílání či přijímání SMS, MMS, zvukové či obrazové 
nahrávání, fotografování či využívání jiných služeb svého mobilního telefonu). 
Účastník přichází do ŠD, vypíná telefon, ukládá ho do tašky. 

ü Z tašky mobil vybere až při odchodu ze ŠD. Rušení či narušování činností mobilním 
telefonem (případně jinou technikou), bude hodnoceno jako přestupek proti 
Vnitřnímu řádu ŠD.  

ü V tomto případě bude mobil (případně jiné zařízení) uložen v popsané obálce v 
kanceláři školy a zákonný zástupce  bude telefonicky nebo písemně přes elektronický 
komunikační systém vyzván, aby si zařízení vyzvedl. 

ü Zjistí- li účastník ztrátu osobní věci, je povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit 
vychovatelce nebo třídnímu učiteli, popř. vedení školy. Škola nebude brát zřetel na 
pozdě ohlášenou ztrátu osobní věci. 

 
           PŘI VŠECH ČINNOSTECH JE TŘEBA DODRŽOVAT OBECNĚ  PLATNÉ    

PŘEDPISY  OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI.  
 
ü  Účastník nesmí svévolně opustit ŠD 
ü Odchod na toaletu vždy oznámí vychovatelce a zdržuje se zde jen po dobu nezbytně 

nutnou 
ü Účastník je povinen chránit zdraví své a neohrožovat zdraví ostatních 
ü Účastník nenechává své věci své věci bez dozoru, odkládá je do aktovky nebo skříňky 
ü Účastník respektuje pravidla provozu ŠD a pokyny vychovatelek 
ü Účastník nesmí ze ŠD odejít s osobou, která není uvedena v přihlášce 
ü Účastník nesmí vpouštět cizí osoby do budovy 
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ü Pokud účastník opakovaně a závažně porušuje řád školy nebo školní družiny, může 
být ze ŠD vyloučen. Vychovatelka je povinna informovat řed. školy a  upozornit zák. 
zástupce. 

ü Vyloučení musí být s rodiči projednáno a schváleno ředitelkou školy 
ü  Záznamy o poučení BOZP jsou vedeny v Přehledech vých. vzděl. práce 

 
VZHLEDEM K NUTNOSTI ZAJISTIT BEZPEČNOST ÚČASTNÍKŮ 
ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘEDCHÁZET ÚRAZŮM JE POTŘEBNÉ, 
ABY ÚČASTNÍCI RESPEKTOVALI STANOVENÁ PRAVIDLA A POKYNY 
 

Podmínky zacházení s majetkem školní družiny 
ü Ničení a úmyslné poškozování  nábytku, her, hraček a jiného vybavení není přijatelné 
ü Při prokazatelném zničení výše uvedeného je zákonný zástupce povinen škodu uhradit 
ü V případě neúmyslného poškození je účastník povinen  ihned informovat 

vychovatelku nebo jiného zaměstnance školy 

                  I. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠD 
                  Přihlašování, odhlašování a vyzvedávání 
ü Účastník je přijat na základě řádně vyplněné přihlášky 
ü Čas, způsob a osoby oprávněné k vyzvedávání uvedené v přihlášce jsou závazné 
ü Docházka a odchody ze ŠD jsou pro účastníka závazné dle údajů v přihlášce 
ü Změnu údajů v přihlášce má právo měnit jen rodič nebo zákonný zástupce účastníka 
ü O přijetí účastníka rozhoduje ředitelka školy 
ü Do ŠD mohou být dočasně umístěni i účastníci, kteří nejsou k pravidelné docházce 

přihlášeni /např. v době ředitel.volna/ 
ü Po projednání se zřizovatelem se činnost v době  prázdnin přerušuje 
ü ŠD a ZK může navštěvovat i účastník jiné školy 
ü Ukončení docházky do ŠD může být pouze na základě řádně vyplněné žádosti o 

ukončení a podepsané rodiči nebo zák. zástupcem 
ü Aktuální zprávy jsou zveřejňovány na nástěnce u vchodu do ŠD a na webových 

stránkách 
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 Provozní doba:  
 Před vyuč.: 600-745hod.                 Po vyuč.:   1130 - 1700  hod.         
 
           
Ranní ŠD:  
Každý účastník, který je řádně zapsán do ŠD, má možnost navštěvovat ranní družinu dle 
potřeby rodičů. Účastníci mohou  přicházet od 600 do 735 hod. Na základě zazvonění na 
příslušný zvonek u vstupních dveří ŠD / boční vhod/ je vpuštěn do chodby, zavírá za sebou 
dveře, odchází se přezout do šatny a neprodleně přichází do třídy ŠD. Vychovatelka jej zapíše 
do Ranního docházkového sešitu. Před začátkem vyučování odcházejí účastníci na pokyn 
vychovatelky do svých učeben. 
 
Odpolední a koncová ŠD: 
ü Po skončení vyučování si vychovatelky účastníky přebírají od učitelek  
ü Za účastníka, který se do ŠD nedostavil, vychovatelka nenese odpovědnost 
ü Vychovatelky zajišťují přechod účastníků do jídelny a zpět 
ü Po obědě jsou účastníci ve svých odděleních a probíhá odpolední výchovně vzdělávací 

činnost, akce, vycházky apod. Tyto činnosti končí zpravidla v 1430 hod.  
ü 1430-1530 hod.  - odpočinek, svačina, úklid, převlečení, příprava na ZK 
ü V 1530 hod. převádí vychovatelka účastníky do tzv. „koncové družiny“ 
ü Zde je přebírá vychovatelka, která je zaznamená včetně odchodů do Odpoledního 

docházkového sešitu a zároveň zaznamenává účast v aktuálním zájmovém útvaru 
/ZK/ 

ü Účastníci, kteří přicházejí do ZK z domova nebo navštěvují pouze ZK jsou povinni se 
také zapsat 

ü Vedoucí ZK si účastníky odvádí a zase je přivádí zpět a předává do koncové ŠD 
ü ZK probíhají v době 1530 -1630 hod. 
ü Účastníci, kteří nemají ZK, zůstávají v herně 

 
 
II. VYZVEDÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
 

ü K vyzvedávání účastníků slouží boční vchod školy, který je určen výhradně 
k potřebám školní družiny 

ü Pro vyzvednutí používejte zvonky u vchodu. Nahlaste, prosím, celé jméno účastníka. 
popř. třídu 

ü Zvonky jsou do každého oddělení 
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ü Do 1530 hod. zvoňte na příslušné oddělení. Po 1530 hod. na třídu „DOZOR – RANNÍ“ 
ü Účastník je povinen před odchodem uklidit své věci a místo a rozloučit se pozdravem 
ü Vyčkejte v prostoru chodby a vyčkejte příchodu účastníka, z hygienických důvodů 

nevstupujte do heren ŠD.  
ü Rodič, který si účastníka vyzvedává např. ihned po vyučování nebo v jídelně, je 

povinen to nahlásit vychovatelce 
ü Jakoukoli změnu týkající se odchodů účastníka nebo mimořádného odchodu bez 

doprovodu, je rodič povinen písemně sdělit vychovatelce 
ü Telefonické ani e-mailové výzvy k samostatnému odchodu účastníka ze ŠD nelze 

akceptovat!! 
ü Pokud účastníka vyzvedává osoba neuvedená v přihlášce, musí mít písemný souhlas 

zák. zástupce /tiskopis je k dispozici u vychovatelek nebo ke stažení na web. 
stránkách/ 

ü Pokud účastníka vyzvedává nezletilý, musí mít rovněž souhlas zák. zástupce a zároveň 
potvrzení o převzetí právní odpovědnosti za děti 

ü Pokud je jednomu z rodičů omezen styk s dítětem na základě výroku soudu, je zák. 
zástupce o tomto informovat vychovatelku 

ü Zák. zástupce je povinen si účastníka vyzvednout nejpozději do 1700 hod. 

Pokud si zák. zástupce účastníka nevyzvedne, vychovatelka zůstává s účastníkem v ŠD, snaží 
se kontaktovat rodiče, popř. osoby oprávněné k vyzvedávání účastníka. Po vyčerpání 
možností a v případě, že se vychovatelce /pedagogickému pracovníkovi/ opakovaně nepodaří 
telefonicky kontaktovat zákonného zástupce ani jím pověřenou osobu, anebo že zákonný 
zástupce nebo jím pověřená osoba při telefonickém kontaktu sdělí, že zákonný zástupce ani 
jím pověřená osoba nemůže dítě v přiměřené době z družiny vyzvednout, kontaktuje 
pedagogický pracovník za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu 
jako orgán sociálně-právní ochrany dětí, v jehož obvodu se školské zařízení /družina/ nachází. 
O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam. 

 

 
ü Opakující se pozdní příchody zák. zástupců jsou evidovány 
ü Odchází-li účastník ze ŠD sám, je povinen dodržet čas uvedený v přihlášce a 

nezdržovat se v prostorách školy nebo družiny 
 

mailto:skola@zsjp.kutnahora.cz
http://www.zsjp.kutnahora.cz


Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře 
Jana Palacha 166 

284 01 Kutná Hora, 
příspěvková organizace 

 
 
 

Tel. +420327562121; 327562136; Fax : +420327524643;  
E-mail: skola@zsjp.kutnahora.cz; Home pages : www.zsjp.kutnahora.cz; 

IČO : 71001131 
Č.ú : 27-2110640227/0100 

 

III. STRAVOVÁNÍ A PITNÝ REŽIM 
 

ü Účastníci se stravují ve školní jídelně, která je samostatný právní subjekt a je umístěna 
v areálu školy 

ü Účastníci ŠD chodí do jídelny v doprovodu vychovatelek výhradně vnitřními prostory 
ü Každý strávník má svůj čip 
ü Přihlašování a odhlašování obědů si zajišťují rodiče sami 
ü S výběrem jídel dle volby I. nebo II. pomáhají především mladším účastníkům 

vychovatelky 
ü Pitný režim zajišťují účastníkům vychovatelky formou nalévání sirupu do lahví 

účastníků 
ü Účastníci si mohou nosit ranní a odpolední svačinu, popř. si ji dopoledne koupit ve 

školním bufetu 
 
IV. ORGANIZACE ČINNOSTÍ 
 

ü Činnost probíhají v jednotlivých odděleních v prostorech heren ŠD/ přízemí školy U 1/ 
ü ŠD může využívat se souhlasem vedení školy tělocvičny, divadelní sál, hudebnu, 

hřiště s umělým povrchem, kuchyňku, venkovní prostory,  PC učebnu, atletické 
hřiště. Za bezpečnost účastníků vždy zodpovídá vychovatelka a řídí se provozním 
řádem příslušné pracovny 

ü ŠD může se schválením vedení školy pořádat výlety, sportovní akce, exkurze i mimo 
provozní dobu  

ü Na některé činnosti /celodruž. akce, projekty, soutěže apod./ lze spojovat více 
oddělení. Jsou to akce plánované a pro činnost účelné a vhodné 
 
 
V. ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU A ZÁJMOVÉ KROUŽKY 
 

ü Úplata činí 200,- Kč/měsíc 
ü Komerční banka Kutná Hora 
ü Číslo účtu: 27-2110640227/0100 

Termíny splatnosti: I. platba  -    30.9. 
                                 II. platba  -    30.1. 
Úplata se vrací pouze v případě definitivního ukončení docházky do ŠD na 
základě písemné žádosti a to jen za celé měsíce.       
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VII. DOKUMENTACE  
 

ü ŠVP 
ü Přihláška k zájmovému vzdělávání 
ü Přehled výchovně vzdělávací práce 
ü Docházkové sešity /ranní a koncová družina/ 
ü Docházka a záznamy práce v zájmových útvarech 
ü Roční plán práce, měsíční plány práce, týdenní skladby 
ü Kniha úrazů 

 
 
VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
ü Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy vedoucí 

vychovatelka školní družiny 
ü Účastníci školy byli s tímto řádem seznámeni vychovatelkami, seznámení je 

zaznamenáno v přehledech výchovně vzdělávací práce 
ü Zákonní zástupci účastníků byli informováni o vydání řádu ŠD, řád je pro ně 

zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy 
ü Platnost řádu je na dobu neurčitou 
ü Změny lze navrhovat a doplňovat průběžně dle naléhavosti 
ü Cílem pedagogických pracovníků je vytvořit společně s účastníky a rodiči ve ŠD 

bezpečné, respektující a spolupracující prostředí 
 

        Vypracovala:   Lenka Kalfiřtová, vedoucí vychovatelky ŠD 
        Schválila:   Mgr. Jaroslava Drabešová, ředitelka školy 
        Směrnice nabývá platnosti: 1.9. 2019 
        Směrnice nabývá účinnosti:    2.9.2019  

 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 
Ved. vychovatelka      Ředitelka školy 
 
 
V Kutné Hoře 1.9.2019. 
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Dne: 1.9. 2019 
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