
Vnitřní řád školní družiny Jungmannovy základní školy Beroun čj. 243/2017 

Při pobytu ve školní družině platí školní řád čj. 217/2016 v plném rozsahu 

Režim a organizační zajištění školní družiny: 

1. Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků ZŠ v době vyučování a v době školních prázdnin. O 

přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou přijímáni žáci nižších ročníků do naplnění kapacity 

ŠD. Rodiče přihlašují dítě do ŠD písemně na základě řádně vyplněného zápisního lístku. Dítě je možné ze ŠD 

odhlásit kdykoliv během roku (písemná žádost rodičů). 

2. Provoz školní družiny probíhá v učebnách školy.  

Provoz ranní družiny je od 6:15 do 7:35 hod., potom vychovatelky odvádějí žáky do tříd. 

Provoz odpolední družiny začíná ihned po skončení řádného vyučování. Žáky 1. a 2. ročníků předává učitelka 

vychovatelce. Žáci 3. a vyšších ročníků přicházejí do ŠD sami. Od 15:00 hod. se jednotlivá oddělení mohou 

spojovat.  

Provoz ŠD je ukončen v 17:00 hod. 

Pobyt venku je denně od 13:25 hod. do 15:00 hod. Dítě si přinese ve zvláštním sáčku podepsané oblečení na ven. 

Dítě je možné vyzvednout před odchodem ven a následně až po 15té hodině. Během pobytu venku lze dítě 

vyzvednout po předchozí domluvě s vychovatelkou.  

3. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo dítě 

odchází samo, tak jak je uvedeno na zápisním lístku.  

V jiný čas je možno žáka uvolnit opět jen na základě písemné žádosti, která musí obsahovat datum, hodinu 

odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti žák uvolněn nebude. Na telefonické požádání bude dítě uvolněno pouze 

v krajním případě. V tuto chvíli za něj zákonný zástupce přebírá zodpovědnost.  

4. Roční platba za pobyt dítěte v ŠD je stanovena takto: 

Ranní družina 1000,-  Kč  (100Kč,-/měs) 

Odpolední družina 1500,-  Kč 150,-/měs) 

5. Splatnost příspěvku je stanovena do 30. září za příslušný školní rok. V případě neprovedení platby za ŠD do 

jednoho měsíce je informován zákonný zástupce, a pokud nedojde k nápravě je žák ze ŠD vyloučen. Ředitel školy 

může snížit či prominout úplatu na základě § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., na základě písemné žádosti 

zákonných zástupců žáka, zejména v případě žáků se sociálním znevýhodněním. Formulář žádosti je k vyzvednutí 

v ředitelně školy. 

6. Přihlašování a odhlašování obědů si zákonní zástupci žáka zajišťují sami v kanceláři školní jídelny. Pitný režim je 

zajištěn během oběda. Na odpoledne si děti přinesou pití z domova. 

7. Žáci se řídí pravidly školního řádu a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni a důsledně dbají 

pokynů vychovatelek. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. Každý úraz a 

nevolnost hlásí žáci ihned vyučujícímu, který posoudí závažnost poranění, zajistí první ošetření a provede zápis 

do knihy úrazů. 

Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s vnitřním řádem ŠD. Vzniklé problémy řeší s vychovatelkou osobně při 

vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení).  

Ředitel školy může žáka vyloučit z využívání školní družiny. O vyloučení rozhodne na základě návrhu vedoucí 

vychovatelky a po projednání na pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka 

písemně s patřičným odůvodněním. 

8. Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě do 17:00 hod. V případě, že tak neučiní, vychovatelka je telefonicky vyzve a 

domluví se o předání dítěte. Při opakovaném nevyzvednutí dítěte do 17:00 hod. může ředitel školy stanovit za 

každou započatou hodinu práce vychovatelky poplatek ve výši 150,- Kč. Při soustavném nevyzvedávání dítěte do 

17,00 hod. lze dítě ze ŠD vyloučit. 

9. ŠD pravidelně využívá areál Městské hory, hřiště u Manažerské akademie, park u Zábranského kostela a další 

prostory školy – tělocvičnu, počítačovou učebnu, školní dvůr a sportovní areál.  

Jedenkrát za měsíc navštěvuje ŠD představení filmového klubu Bijásek v Městském kině. V kině není povolen 

nákup pití ani jiného občerstvení. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.  

10. Do jednoho oddělení se zapisuje maximálně 33 dětí na pravidelnou docházku. Za bezpečnost dětí v ŠD odpovídají 

pracovníci družiny. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každá nepřítomnost dítěte je vedena v třídní knize a je 

nutno ji řádně omluvit. 

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny  

Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce  

Třídní kniha  

Docházkový sešit  

 

 

Mgr. Ivan Souček       Štěpánka Levová 

   ředitel školy            vedoucí ŠD 


