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ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA – BĚCHOVICE 
Mýtní  73 
190 11  Praha – Běchovice 

směrnice ZŠ 04 - Řád školní družiny 
číslo jednací: 155 / 2016 účinnost od. 1.10.2016 
spisový znak:  skartační znak:  
změny:  
 
1. Provoz ŠD 

a. Školní družina sídlí na adrese Za poštovskou zahradou 479, Praha – Běchovice. 
b. Školní družina je otevřena v pondělí až pátek ráno od 6:30 hod. do 7:40 hod. a odpoledne od 

konce vyučování do 17:00 hod. 
c. Školní družina je zřizována pro děti 1. – 5. třídy, přednost mají mladší ročníky a dojíždějící 

děti (bodový systém). 
d. V době školních prázdnin a mimořádného volna je školní družina mimo provoz. 
e. Rodiče a návštěvy školní družiny mohou do budovy vstupovat pouze na vyzvání pracovníka 

školy. Opatření slouží k zajištění bezpečnosti dětí. 
 

2. Přihlášení do ŠD 
a. Žák se do ŠD přihlašuje formou zápisního lístku v určeném čase, zpravidla na konci 

předchozího školního roku.  
b. V případě převisu poptávky rozhoduje bodová tabulka o přijetí dítěte do ŠD. 
c. Na zápisním lístku jsou udány osobní údaje, zdravotní stav (má-li nějaké potíže), zdravotní 

pojišťovna, spojení na rodiče, odchody žáka a osoby, které mohou dítě vyzvedávat  
d. Odhlášení žáka ze  školní družiny  je nutné písemnou formou – úřední doklad. 
e. Pokud není naplněna kapacita ŠD je možné přihlásit žáka i během školního roku. 
f. Pro pobyt ve školní družině žák potřebuje sportovní převlečení (tepláková souprava nebo starší 

kalhoty a bunda, starší boty nebo tenisky ). 
g. Žáci, kteří opakovaně hrubě porušují Školní řád, Řád školní družiny a nedodržují pokyny                

vychovatelek, mohou být ze školní družiny rozhodnutím ředitele školy dočasně nebo trvale 
vyloučeni. 

 
3. Placení ŠD 

a. Příspěvek rodičů zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD viz vnitřní směrnice Ek 03 Placení 
poplatků škole a Ek  04 Výše poplatků ve školním roce.  

 
4. Příchod dětí do ŠD 

a. Rodiče přivádí žáka do ranní družiny v čase 6.30 – 7.20, kde si je přebírá vychovatelka.  
b. Po vyučování si vyzvedává děti od vyučujícího poslední hodiny vychovatelka  
c. Žák, který ten den nejde do školní družiny, musí mít uvolněnku na příslušném formuláři, kterou 

předá paní vychovatelce při příchodu do školy. 
 

5. Pobyt ve ŠD 
a. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, Školním řádem a Řádem školní družiny 

pro žáky, který je vyvěšen v učebně. 
b. Žáci školní družiny se při pobytu ve školní družině chovají tak, aby neohrozily zdraví svoje, 

ani svých spolužáků. Každý úraz, poranění k němuž došlo na hřišti, ve škole, na chodbách jsou 
žáci povinni ihned hlásit p.vychovatelce. Do školní jídelny a šaten odchází společně 
s vychovatelkou.  

c. Mimo třídu školní družiny odchází žáci vždy na pokyn vychovatelky. 
d. Vypůjčené hračky, hry, stavebnice, časopisy uklízí na své místo. 
e. Žáci dodržují pitný režim 
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6. Vyzvedávání dětí ze ŠD. 

a. Děti si ze ŠD vyzvedávají rodiče, osoby uvedené z zápisovém lístku, případně odcházejí podle 
údajů uvedených v zápisovém lístku. 

b. Odpolední vyzvedávání žáků : 12:30 – 13.30 hod., 15.00 – 17:00 hod. 
c. Čas odchodu dítěte zapisuje vychovatelka do určeného formuláře. 
d. Předčasný odchod  ze školní družiny (v jiném čase než je uvedeno na zápisním lístku), je 

možný pouze na určeném formuláři s datem, časem a podpisem rodičů. 
e. Při nevyzvednutí žáka ze školní družiny do stanovené doby tj. 17:00 hod., je vychovatelka 

povinna se telefonicky spojit s rodiči a domluvit se na způsobu předání.  
f. Při opakovaném pozdním vyzvednutí žáka, může být žák  rozhodnutím ředitele školy vyloučen 

ze školní družiny. 
 

7. Každý má možnost podat vedení školy písemné připomínky k této směrnici. 
 
 
 
V Praze – Běchovicích  30. září 2016 

 
 
 
 

Jaroslav Svátek 
Ředitel školy 

 


