
Základní škola Škvorec, okres Praha – východ

Příspěvková organizace se sídlem ve Škvorci, Tyršova 130

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
platný pro školní rok 2018/2019

Předkládá: Šimůnková Romana

Schvaluje: Mgr. Marcela Šeblová - ředitelka školy

Dne : 31. 8. 2018
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Provoz a vnitřní režim školní družiny

1.   Zařazování žáků do školní družiny

 Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.
 Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou 

přijati k pravidelné denní docházce do družiny (např. ranní družina).
 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
 Předem známou nepřítomnost žáka, následnou omluvu nepřítomnosti 

žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze 
školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na 
zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Na písemné 
omluvence bude uvedeno datum, doba odchodu a podpis rodičů.

 Předání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní 
družiny zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

2.   Provoz školní družiny

Denní doba provozu školní družiny je stanovena:

 před zahájením vyučování:

Třebohostice -  pondělí – pátek od 6:40 hod. do 7:40 hod.
Škvorec – pondělí – pátek od 6:40 hod. do 7:40 hod.

 po skončení školního vyučování: 

Třebohostice - pondělí – pátek od 11:35 do 17:00 hod.
Škvorec – pondělí – pátek 11:35hod. do 17:00 hod.

Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.

3.   Místnosti užívané pro provoz školní družiny

 oddělení A – v 1. patře ve třídě 1.A v budově ZŠ Škvorec (Třebohostice
 oddělení B – v přízemí ve třídě ŠD B v budově ZŠ Škvorec (Třebohostice)
 oddělení C – v 1. patře ve třídě 3.A v budově ZŠ Škvorec (Třebohostice)
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 oddělení D - v přízemí v učebně 4.A v budově ZŠ Škvorec 
 oddělení D – v mezipatře v učebně 6.A v budově ZŠ Škvorec
 oddělení E – v přízemí ve třídě ŠD B v budově ZŠ Škvorec (Třebohostice)

              Školní družina nemá vlastní prostory, využívá učebny ZŠ Škvorec. 
Další prostory školy možné k využití školní družinou: počítačová učebna na ZŠ ve 
Škvorci, sokolovna ve Škvorci, hřiště u sokolovny.

4.   Vychovatelky jednotlivých oddělení

 oddělení A – Cuce Romana
 oddělení B –  Šimůnková Romana
 oddělení C – Gramanová Božena
 oddělení D – Markéta Kulhavá, Věra Šloufová
 oddělení E – Šimůnková Romana

5.   Příchod žáků do ŠD

  Ranní provoz: 

Žáci přicházejí do ranní družiny s doprovodem. Z ranní družiny odcházejí do svých  
             tříd. 

 Odpolední provoz: 

Po skončení vyučování přebírá vychovatelka žáky od vyučujícího v kmenové třídě. 
Za žáka, který se bez omluvy nedostaví do ŠD, vychovatelka nezodpovídá. 

6.   Doba odchodu a způsob vyzvedávání žáků

Vzhledem k nerušenému odpolednímu programu je možné žáky vyzvednout v době po obědě
do 13:00 hod. a pak až po 15:00 hod. zazvoněním na zvonek určený pro ŠD umístěný u 
hlavních dveřích základní školy. 
V době od 13:00 hod. do 15:00 hod.  je vyzvednutí povoleno pouze po předešlé vzájemné 
domluvě, a dále pak za mimořádných okolností. 
Rodiče do prostor základní školy a družiny nevstupují.

Žáci odcházejí ze ŠD tak, jak je uvedeno v zápisním lístku. Pokud je třeba, aby žáka vyzvedla 
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osoba, která není uvedena v zápisním lístku, napíše zákonný zástupce žádost se jménem žáka,
uvedeným datem, jménem osoby pro vyzvednutí a vlastnoručním podpisem. Stejným 
způsobem zákonný zástupce postupuje v případě, kdy má žák samostatně odejít v jinou 
hodinu, než je uvedeno v zápisním lístku. ŠD nebude brát zřetel na změny, které budou 
vyžadovány telefonicky, prostřednictvím zpráv SMS nebo e-mailem.

V případě, že žák nebude vyzvednut po ukončení pracovní doby ŠD, tedy nejdéle v 17:00 h. a 
službu vykonávající vychovatelce se nepodaří kontaktovat zákonné zástupce, bude nutné 
kontaktovat Policii ČR, ta následně kontaktuje pracovníka OSPOD (orgán sociálně-právní 
ochrany dětí), který je oprávněn s dětmi nakládat a přebírat práva rodičů. V případě, že bude 
žák opakovaně vyzvedáván ze ŠD po ukončení provozu, bude toto oznámeno ředitelce 
základní školy, která rozhodne o případném ukončení docházky pro nerespektování řádu ŠD.
 

7.   Zájmové kroužky

Základní škola spolupracuje s několika organizacemi zajišťujícími využití volného času žáků. 
Vychovatelé uvolní žáka ze ŠD na kroužek na základě písemné žádosti zákonných zástupců o 
uvolnění ze školní družiny. Pokud žáci navštěvují zájmové kroužky ve škole, lektoři kroužků je 
vyzvedávají v odděleních družiny, kam je po skončení kroužku doprovázejí. 
Na základě písemné žádosti zákonného zástupce mohou žáci samostatně opustit družinu za 
účelem návštěvy kroužků. Po skončení činností se neprodleně nahlašují ve ŠD. 
Kroužky, které vedou vychovatelky ŠD, jsou pro žáky bez poplatku. 

8. Činnost ŠD

Činnost školní družiny se zpravidla odehrává do 13:00 hod. ve třídách, v době mezi 13:00 
hod. a 15:00 hod. jsou děti za příznivého počasí venku – na školní zahradě nebo na vycházce. 
Po 15. hodině se dvě oddělení slučují, žáky z  oddělení C převede vychovatelka do oddělení A 
(Třebohostice), po 16. hodině se slučují všechna oddělení v (Třebohosticích)do jednoho 
oddělení B žáci z oddělení  D zůstávají ve třídě 4.A  (Škvorec). Obě oddělení (B, D) končí 
provoz v 17:00 h.

Oddělení se naplňují do počtu 30 žáků. 
Počet žáků při pobytu venku stanovuje ředitelka školy na 25.

Vnitřní řád doplňuje Řád školní družiny a je platný pro školní rok 2018 / 2019.

Ve Škvorci dne 31.8.2018

Zapsala : Šimůnková Romana  

               vedoucí vychovatelka                                                                                                                 
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