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PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Provoz školní družiny:  6,00 – 8,00 ranní družina 

  10,30 – 16,30 odpolední družina 

Režim školní družiny: 6,00 – 8,00 spontánní aktivity 

 10,30 – 12,30 školní jídelna 

 12,30 – 13,00 odpočinkové činnosti 

 13,00 – 14,30 pravidelná činnost 

 14,30 – 16,30 příprava na vyučování, spontánní aktivity 

Školní družina se ve své činnosti řídí a postupuje zejména podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, platného Školního řádu, Vnitřního řádu školní družiny a 

Vnitřního řádu školní jídelny. 

Žáci jsou do školní družiny přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky zákonnými zástupci. 

Vychovatelky nesmí uvolňovat účastníky ze školní družiny na základě telefonického rozhovoru, ústní 

dohody, SMS nebo e-mailové zprávy. 

Při uvolnění mimo dobu, uvedenou na přihlášce do školní družiny, musí mít účastník písemnou 

omluvenku  

Účastníci jsou odhlašováni ze školní družiny zákonnými zástupci písemně s uvedeným datem ukončení 

docházky do školní družiny. 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní družině, ihned ohlásí 

vychovatelce 

Do školní družiny nemají účastníci přístup bez vychovatelky. 

Do školní družiny je povolen vstup pouze v přezůvkách.  

Účastník nenosí do družiny cenné věci a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho 

nebo jiných osob. 

Účastník zachází s vybavením školní družiny  šetrně, udržuje místnosti školní družiny i své místo v 

čistotě a pořádku. 

U každého úmyslného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada škody 

od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. 

Účastník se chová slušně a ohleduplně ke spolužákům a dospělým. Dodržuje bezpečnostnípředpisy a 

Vnitřní řád školní družiny. 

Pokud účastník soustavně narušuje činnost školní družiny nebo nějakým významným projevem porušil 

kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu 

nebo z jiných zvláště závažných důvodů může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. 

 

Provozní řád školní jídelny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2018. 

 

  .................................................................  

 Mgr. Tomáš Linhart 
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