
Vnitřní řád školní družiny ZŠ Rumburk, Tyršova 1066/2 

 

          O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě písemné 

přihlášky a povoleného počtu 90 žáků. Při naplňování kapacity mají přednost žáci 1. až 3. tříd 

zaměstnaných rodičů. Při uvolnění místa se může přijmout i žák 4. nebo 5. třídy. 

          Své svršky (i aktovky) žáci ukládají v šatnách oddělení školní družiny, rukavice a šály si 

dávají do aktovek, všechny věci mají řádně označeny. Případnou ztrátu či záměnu hlásí ihned 

vychovatelce. V rámci úspěšného plnění všech činností ŠD je třeba, aby každý žák měl ve ŠD 

náhradní převlečení. Žák chodí do ŠD vhodně, čistě a bez výstředností upraven  

 a oblečen, nežvýká. Žáci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci 

v pořádku, nepoškozovat majetek školy ani svých spolužáků. Žák se ve školní družině chová 

tak, aby nezpůsobil zranění sobě ani spolužákům. Všichni žáci jsou si rovnoceni. Agresivní 

chování a šikana nebude tolerována. Nevhodné chování je nutné hlásit vychovatelce. Veškerá 

úmyslná poškození hradí viník. Opouštět místnost družiny bez svolení vychovatelky není 

dovoleno. Žák se řídí pokyny vychovatelky. 

          Docházka přihlášených žáků do školní družiny je povinná. Každou nepřítomnost, která 

není zdůvodněná nepřítomností ve vyučování, je nutno vychovatelce nahlásit. Rodiče každého 

přihlášeného žáka vyplní zápisní lístek do školní družiny. Vyplní i odchody žáků. Každý si 

může vybrat jinou zájmovou činnost dle vlastního přání, pokud se nechce zúčastnit 

organizované činnosti. Rodiče si vyzvedávají žáky přímo u vychovatelky. 

          V zájmu bezpečnosti a realizace zájmového vzdělávání žáci odcházejí ihned po 

obědě nebo v další uvedený čas tj. ve 13.00, ve 14.00, v 15.00 a po 15. hodině sami nebo 

s doprovodem tak, aby se nenarušovala činnost družiny.  V jiný čas mohou žáci odcházet 

výjimečně pouze z vážných důvodů (kroužky, lékař, aj.), a to na základě písemného potvrzení 

s datem a podpisem zákonného zástupce. Žáka nelze uvolňovat telefonicky! 

          Změnu bydliště, zdravotní pojišťovny, telefonu, odhlášku ze ŠD hlásí rodiče 

vychovatelce včas. Rodiče mohou vstupovat do místností a zařízení ŠD v pracovní době pouze 

výjimečně tak, aby nenarušovali probíhající činnosti. Vychovatelka přebírá děti ihned po výuce 

od vyučujícího. Chování a práce ve školní družině se zahrnuje do klasifikace   

chování v závěrečném hodnocení na vysvědčení podle klasifikačního řádu. 

Pokud i po vyčerpání všech možností nápravy a projednání s rodiči žák svým nevhodným 

chováním narušuje soustavně kázeň a chod ŠD nebo jestliže bez omluvy rodičů přeruší 

docházku do ŠD na dobu delší než 30 dnů, lze žáka ze ŠD vyloučit. Žáka lze vyloučit i tehdy, 

nebude-li zaplacen poplatek za ŠD. Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty nebo 

větší částky peněz, hračky, mobilní a elektronické přístroje. Pokud bude mít žák  

u sebe mobilní telefon, musí jej odevzdat vychovatelce a při odchodu domů mu bude vrácen. 

Jinak za něj škola neručí. 

 

          Poplatek za ŠD činí 100 Kč měsíčně. Platí se 2x ročně: v září 400 Kč (září - prosinec)  

 a v lednu 600 Kč (leden - červen). 

 

          Provoz ve školní družině:   ráno 6.00 – 8.00 

                                                      po vyučování do 16.00 

 

Za děti, které jsou u školní družiny před 6. hodinou ranní nemůžeme zodpovídat. Školní družinu 

využívají další žáci školy v přidělených hodinách, při laboratorní práci, pokud tyto hodiny 

nejsou počáteční nebo koncové. 

 

Seznam věcí do ŠD: starší převlečení v látkovém sáčku označený celým jménem a sáček na 

přezůvky. 

 

 

V Rumburku dne 1. září 2021 
 


