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Škola                                           ZŠ Kosmonosy, Podzámecká 1 

Provozní řád školní družiny 

Č.j.:                   ZŠ  /16 Účinnost od:       1.9.2016 

Spisový znak:      A Skartační znak:   S-10 

Změny: ke dni 31.8.2016 skončila platnost č.j.ZŠ 01/03 

 

Školní družina je zřízena podle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším a jiném vzdělávání. Ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 o zájmovém 

vzdělávání ze dne 9.2.2005. 

1. ORGANIZACE ČINNOSTI  ŠD 

1.1 Účastníci pravidelné denní docházky jsou zařazeni do oddělení do počtu 25 

(výjimečně do počtu 30). 

1.2 Pro činnosti mimo areál školy se stanovuje maximální počet účastníků na jednoho  

pedagogického pracovníka 25 účastníků. Toto ustanovení se nevztahuje na přesun do 

školní jídelny a výkon dozoru v době oběda. 

1.3  Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6.30 do 7.30 ráno a od konce 

vyučování do 16.30 odpoledne. V době půleného vyučování provoz zajištěn do 8:30. 

1.4 Do ŠD přicházejí žáci 1. a 2. ročníku po skončení vyučování se svojí vychovatelkou, 

která je vyzvedává u jejich třídy. Starší žáci přicházejí do ŠD samostatně.  

1.5 Rozsah denního provozu a rozvrh činností ŠD schvaluje ředitel školy. 

1.6 Družina realizuje příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tématickou 

rekreační činnost nespojenou s pobytem mimo místo školy; pravidelnou výchovnou, 

vzdělávací a zájmovou činnost a využívá otevřené nabídky spontánních činností 

1.7 Družina umožňuje účastníkům vyváženě odpočinkové činnosti a přípravu na 

vyučování. 

1.8 Činností ŠD je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy; 

příležitostných a spontánních činností se mohou účastnit i žáci nezařazení do ŠD,  

pokud to umožní kapacitní možnosti oddělení. 

1.9 V době ředitelského volna v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD v rozsahu 

stanoveném ředitelem školy na základě průzkumu zájmu o provoz ŠD. V době trvání 

prázdnin není zajišťován provoz jídelny ani  ŠD. 

1.10 V době ředitelského volna v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD v  

      rozsahu stanoveném ředitelem školy na základě průzkumu zájmu o provoz ŠD. V  

     době trvání prázdnin není zajišťován provoz jídelny ani  ŠD. 

ŠD využívá následujících prostor: družinu + mezanin, hudebnu, keramickou dílnu, travnatou 

plochu před budovou, park, dětské hřiště. 

 

2. ZAŘAZENÍ ŽÁKA DO ŠD 

2.1 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovně vzdělávací a  

            zájmové činnosti rozhoduje ředitel na základě žádosti zákonného zástupce; její   

            součástí je i písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD. 

2.2 Do ŠD jsou přednostně zařazováni žáci prvních až třetích ročníků s místem bydliště 

Kosmonosy a Horní Stakory; žáci z vyšších ročníků jsou do oddělení ŠD zařazováni 

podle kapacitních možností. Při zařazování žáků je rovněž přihlíženo k sociálním 

podmínkám žadatelů a může být upřednostněn i žák vyššího ročníku (obtížné 

dojíždění, matka samoživitelka, čerpání mateřské dovolené, apod.). 
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2.3.Docházka žáků do ranní i koncové ŠD je evidována v docházkových sešitech.   

      Evidence žáků hl. výchovné činnosti ŠD je vedena v knize přehledu vých. vzděl. práce  

      každého oddělení. 

 

3. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

3.1 Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní  

      družiny; bez vědomí vychovatelky neopouští prostory ŠD. Za žáka, který byl ve škole  

      a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

      3.2 Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku. Mimořádný  

            odchod žáka ze ŠD lze umožnitpouze na písemnou žádost rodičů, ne však na  

            telefonické zavolání nebo SMS. 

3.3 Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení 

vyhlášky o základní škole, tj. udělování opatření k posílení kázně ( napomenutí a 

důtka třídního učitele, důtka ředitele školy i klasifikace sníženou známkou z chování 

na vysvědčení). Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, 

může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. 

 

4 DOKUMENTACE 

4.3 V družině (oddělení ) je povinná tato dokumentace: 

o zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce – uloženy 

            u zástupce ředitele 

o přehled výchovně vzdělávací práce 

o docházkový sešit  

 

5 STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY 

5.1 Výše úplaty se stanovuje na základě skutečně vynaložených neinvestičních výdajů. 

5.2 Skut. neinvest. výdaje jsou stanoveny na základě údajů za uplynulý kalendářní rok. 

5.3 Výše úplaty se stanovuje na120,- Kč měsíčně.  

5.4 Splatnost úplaty je stanovena na období 14 dnů od přihlášení žáka k účasti ve ŠD 

5.5 Úplata může být výjimečně rozdělena do více splátek na základě žádosti zákonného 

zástupce a rozhodnutí ředitele školy. 

5.6 Úplata může být snížena nebo prominuta v případech stanovených zvláštními 

právními předpisy, pokud je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální 

příplatek nebo má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči; 

oprávněnost nároku je třeba doložit řediteli školy platnými rozhodnutími. 

 

 

 

 

 

V Kosmonosech,  30.5. 2016  


