
Vnitřní řád školní družiny

1. Provozní doba školní družiny je od pondělí do pátku v době od 11:40 do 17:00

hodin, ranní družina od 7:00 do 7:45 hodin.

2. Třídy ŠD pro žáky 1. tříd, 2.A,C  a 4. tříd jsou umístěny v 1. patře budovy ve

Fetrovské ulici č.2a/2578. V budově ZŠ jsou umístěny třídy pro žáky 2.B a 3.

ročníků: 6. odd. v učebně č. 19, 7. odd. v učebně č. 28, 8. odd. v učebně č.29,

9. odd. v učebně č.30 .

3. Do ŠD se děti zapisují po odevzdání řádně vyplněného ZÁPISNÍHO LÍSTKU.

Přednost mají děti zaměstnaných matek. Odhlášení se provádí písemně,

s platností nejdříve od prvního dne následujícího měsíce. Dítě může být ze ŠD

vyloučeno za hrubé porušení řádu ŠD (opuštění ŠD bez písemné žádanky,

opakované  hrubé chování k dětem, nebezpečné chování, nevhodné chování

k zaměstnancům školy ).

4. Rodiče se seznámí s provozní dobou ŠD a své děti vyzvedávají včas. Pokud dítě
nevyzvednou do ukončení provozní doby ŠD a nepodaří – li se je kontaktovat,

bude kontaktována třetí osoba uvedená v ZÁPISNÍM LÍSTKU a dítě bude předáno

jí.

5. Poplatek za ŠD je 250 Kč měsíčně. Úhrada probíhá bezhotovostním způsobem

pololetně: platba na 1. pololetí ve výši 1 250 Kč do 20. 9. 2022

na 2. pololetí ve výši 1 250 Kč do 10. 2. 2023

jedenkrát ročně: platba ve výši 2 500 Kč se splatností do 20. 9. 2022

Bankovní spojení: č. ú. 2732061/0100, variabilní symbol je číslo, které bude

každému dítěti přiděleno školou, konstantní symbol: 0308

Výši poplatku může ředitelka školy snížit nebo od úplaty za školní družinu

osvobodit pouze v souladu s §11, odst. 3 vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém

vzdělávání ve znění vyhlášky č.109/2011 Sb. v platném znění.

6. Osoba oprávněná k vyzvedávání dětí si svého svěřence zavolá pomocí služby ve

vstupní hale. Nevstupuje do prostor ŠD.

7. Děti, které mají v zápisním lístku zapsán odchod s doprovodem, mohou

vychovatelky pouštět samotné pouze na základě písemné zprávy od rodičů na



formuláři k tomu určenému s uvedením přesného času odchodu. Od této chvíle

přebírají za dítě plnou odpovědnost rodiče.

8. Případné pravidelné změny v odchodech dětí oznámí rodiče písemně.

9. Žáky přivádí do ŠD třídní učitel(ka) nebo jiný pedagog, který vyučoval v dané

třídě poslední hodinu a má za děti odpovědnost do předání vychovatelce ŠD.

10. Děti z 1. a 2. tříd si do zájmových kroužků ve škole odvádějí vedoucí kroužků,

vyzvedávají je ve školní družině a přebírají za ně veškerou zodpovědnost. Starší

děti  (3.a 4..tř.) odcházejí do kroužků samostatně na základě souhlasu rodičů. Při
návratu z kroužku do ŠD předá vedoucí kroužku děti osobně a sdělí, koho si již
rodiče vyzvedli. Časy začátku zájmových kroužků jsou s ohledem na délku

vyučování, režim ŠD a kapacitě školní jídelny stanoveny na 14.h  a 15.30.

11. S hračkami a zařízením ŠD zacházejí děti šetrně. V případě úmyslného

poškození bude po rodičích požadována náhrada.

12. Aby se předešlo ztrátám či záměně oblečení a obuvi doporučujeme rodičům

věci podepsat. Boty si děti ukládají do botníků a tašky na lavičky nebo do laviček

pod věšáky. Dětem, které mají třídy ŠD v budově ZŠ, je pro odkládání tašek

určen uzamykatelný prostor u školní jídelny.

13. Dítě má ve ŠD přezůvky , podle uvážení může mít i oblečení vhodné pro pobyt

venku, označené a uložené v pevné tašce.

14. Do školní jídelny chodí děti ve venkovní obuvi. Odcházejí společně s paní

vychovatelkou a do tříd se vracejí jednotlivě tak, jak dojídají. Ohlásí se u své

vychovatelky a odevzdají jí čip. Nikdy neopouští samy budovu ŠD. Ve školní

družině zůstává vždy jedna vychovatelka, postupně s dětmi docházejí ostatní

paní vychovatelky. Děti ze 6.- 10.odd. čekají po obědě v hale před školní

jídelnou.

15. Pokud dítě potřebuje opustit svoji třídu, informuje vychovatelku.

16. Děti jsou v hernách ŠD i na terase s dozorem, nesmí volně pobíhat po budově
ŠD.

17. Do prostor ŠD je povolen vstup pouze přihlášeným dětem a zaměstnancům

školy.



18. Každý den se zařazuje do programu ŠD pobyt venku. Pokud jsou nevhodné

klimatické podmínky, je připraven náhradní program.

19. Příprava na vyučování je prováděna formou her, kvízů, soutěží, vycházek a

výletů. Domácí úkoly si může žák po dohodě s rodiči vypracovávat v družině po

15. 30 h. (týká se pouze 3. a 4. tříd). Bude mu zajištěn klid a případná pomoc.

20. Každý žák je povinen ve ŠD dodržovat společenské normy při vzájemných

vztazích mezi vrstevníky (oslovování jménem, ovládání záporných citových

projevů, kultivované vyjadřování a vystupování, odsuzování agresivity, projevů
rasismu, šikany apod.), při sebeobslužných činnostech (osobní hygiena,

používání WC, pořádek v herně, v šatně atd.), při stolování ve školní jídelně a při
styku s dospělými osobami.

21. Každý žák je povinen dbát pokynů p.vychovatelky či asistentky a dodržovat

pravidla bezpečnosti. Jakékoli poranění, úraz, nevolnost bezodkladně hlásí paní

vychovatelce.

22. Pitný režim je ve ŠD dodržován, děti mají k dispozici nápoje.

23. Každý žák má právo k „důvěrným“ rozhovorům s vychovatelkou. Ve ŠD je čas a

více prostoru k vyslechnutí radostí i starostí dětí. Vychovatelé vytvářejí dětem

jakousi „zónu bezpečí“ – pocit důvěry, útočiště před hněvem či trestem.

24. Po 15.30 hod. se děti ze všech oddělení spojují do pěti oddělení v 1. patře
budovy ve Fetrovské ul. č. 2a/2578.  Vychovatelky předávají děti osobně. Děti

ze 6.oddělení se připojují ve 13.30 hod. a ze 7.- 9. oddělení  v 15.30 hod. k dětem

v hlavní budově ŠD (samostatné herny).

25. ŠD využívá pro pobyt venku terasu ŠD, dětská hřiště v okolí školy, školní hřiště
ve dvoře školy (po dohodě s vedením ZŠ) a sportovní areál Hanspaulka. Dále pro

svou činnost využívá školní knihovnu a počítačovou učebnu. Ve všech

zmíněných prostorách se řídí daným řádem.

26. V době pobytu ve ŠD mají děti uloženy mobilní telefony a další elektroniku ve

školní tašce. Použití je možné pouze v akutních případech. Za ztrátu či

poškození nenese ŠD zodpovědnost.

27. Vychovatelka školní družiny má možnost zapsat sdělení rodičům do Bakalářů ,

ŠD je součástí školy.



28. Pokud se do venkovních aktivit ŠD připojí děti, které nenavštěvují ŠD, platí pro

ně stejná pravidla jako pro skupinu dětí ze ŠD. Připojit se mohou pouze se

souhlasem vychovatelky.

29. Tento vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti 1.září  2022

V Praze dne 31. 8. 2022

Věra Váchová Ing. Marie Pojerová

vedoucí vychovatelka ŠD ředitelka ZŠ Hanspaulka


