
Řád školní družiny 

K zařazení žáka do školní družiny (dále jen ŠD) je nutno: 

• řádně vyplnit zápisní lístek, na zadní stranu hodinu odchodu a vyzvedávání žáka – 

samo či doprovod (rodiče, sourozenci, prarodiče, aj.) a předat zaměstnancům 

SMĚROVKA  

• zaplacení příspěvku ve výši 500 Kč za měsíc  

Podmínky hrazení příspěvku: 

• příspěvek je hrazen i v případě, že využívání ŠD není každodenní 

• termíny zaplacení jsou vždy do 15. září  na 1. pololetí a 15. února na 2. pololetí 

příslušného školního roku 

• o výjimky z podmínek uhrazení příspěvku (např. rozdělení platby ve více termínech) 

je nutno písemně žádat ředitelku školy 

• vrácení příspěvku je možné pouze v případě nepřítomnosti žáka po dobu celého 

kalendářního měsíce nebo ukončení docházky během roku (předtištěný formulář o 

odhlášení lze vyzvednout v ŠD nebo na web. stránkách) 

• pokud nebude poplatek uhrazen ve stanoveném termínu, může ředitelka školy 

rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD 

 Provoz ŠD: 

• ranní provoz: 700- 745 hod. 

• odpolední provoz: 1140 – 1700 hod. 

 

• děti je možné vyzvedávat po obědě od 1230do 1330. Dále od 1500 do 1700 hod. V době 

od 1330 do 1500  je ŠD uzavřena.  Provoz ŠD je ukončen v 1700 hod.  

Příchod do ŠD 

• děti ze ZŠ SMĚROVKA si přebírá vychovatelka po skončení školní výuky a odvádí je 

na oběd 

• děti ze ZŠ Hostivice si vyzvedává asistent pedagoga dle předem domluveného 

harmonogramu na základě ukončené výuky dětí ze ZŠ Hostivice 

Zajištění odchodu žáka ze ŠD 

• čas pravidelného odchodu žáka je zaznamenán v zápisním lístku        

• žák odchází bez doprovodu nebo s doprovodem předem určených osob v případě                   

nepravidelného odchodu je třeba zajistit předložení písemného potvrzení termínu, 

hodiny a formy opuštění ŠD s podpisem zákonného zástupce - na telefonické 

zavolání nelze děti pustit samotné 

• v případě nevyzvednutí žáka do konce provozu ŠD se vychovatelka telefonicky spojí s 

rodiči žáka a vyčká s ním jejich příchodu. Při opakovaném pozdním vyzvednutí 

upozorní vychovatelka vedení školy a žák může být vyloučen ze ŠD.  



Zajištění stravování družinových žáků:  

• žáci ŠD SMĚROVKA obědvají pod dohledem vychovatelky ve školní výdejně 

SMĚROVKA 

• žáci ze ZŠ Hostivice přicházejí až po obědě 

• v případě zájmu rodičů ŠD SMĚROVKA zajistí i odpolední svačinu  

• pitný režim zajišťuje vychovatelka – čaj, voda se šťávou 

Zajištění bezpečnosti:  

• během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní 

zástupci a jimi určené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. 

Žáka lze vyloučit ze ŠD za hrubé porušení řádu ŠD zejména za: 

• hrubé a nevhodné chování k ostatním dětem  

• opakované vyzvedávání dítěte po 17. hodině 

• nezaplacení příspěvku na ŠD v daném termínu 

 

aktualizace k 1. 9. 2017       Olga Spálenka Kühnlova 

ředitelka školy 

 


