
Vnitřní  řád školní družiny ZŠ a MŠ Palkovice 
 
 
Vnitřní řád upravuje: 
 

a) Školní družina slouží k výchově, vzdělání, zájmové činnosti a rekreaci žáků ZŠ 
Palkovice. Školní družinu jako součást školy řídí ředitel školy. 
Do družiny mohou docházet žáci prvního stupně. Školní družina realizuje výchovně 
vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména odpočinkovou, rekreační a 
zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. 
Školní družina může organizovat společnou činnost pro děti a rodiče, a to i o 
víkendech a školních prázdninách; podle potřeby může zajišťovat individuální nebo 
hromadnou výchovnou a osvětovou činnost pro rodiče a jinou veřejnost. 
Školní družina koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje žákům účast na 
dalších formách zájmových aktivit organizovaných školou. Spolupracuje se zařízeními 
výchovného poradenství, s rodiči, Spolkem rodičů a zájmovými organizacemi dětí a 
mládeže. 

b) Dítě chodící do školní družiny je řádně evidováno dle §28 odst. 3 škol. zákona. 
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do 
družiny, sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; omluvu 
nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka  nebo způsobu odchodu 
sdělí družině písemně ( viz. zmocnění ).  
Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. 
Pokud nebude dítě řádně omluveno zákonným zástupcem, nemůže být uvolněno dřív, 
než jak je uvedeno v zápisním lístku.  
Činnosti družiny  se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této 
činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení. 

c) Přechod žáků ze školy do družiny zajišťuje učitel, který ukončil vyučování. Při 
předání  žáků učitel vychovatelce oznámí jména žáků, kteří se toho dne neúčastnili 
vyučování. Oznámí také jména žáků, kteří se budou dále účastnit individuální přípravy 
s učitelem a budou předáni později. Z důvodu bezpečnosti při zájmových činnostech 
musí žáci mít vhodný oděv a obuv (Vv, Tv, Pč, pobyt venku). 

d) Kázeňská opatření upravuje školský zákon v §31 tj. podmíněné vyloučení , vyloučení 
žáka, pochvala žáka v ŠD. Kázeňská opatření navrhuje vychovatelka ŠD. 
V případě přestupků dává  vychovatelka podklady na kázeňská opatření třídnímu 
učiteli, řediteli školy. V případě podmíněného vyloučení stanoví ředitel zkušební 
lhůtu. Dopustí -li se žák v průběhu  zkušební lhůty  dalšího porušení povinností 
stanovených školským zákonem, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyloučení. 

e) Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění je směrnicí 
stanoven příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní 
družině měsíčně 240 Kč za jedno dítě s účinností od 1. 9. 2019. Tato částka platí i pro 
každé další dítě v případě docházky  sourozenců do školní družiny. Úplata je splatná 
předem do 25. dne v měsíci.(viz. internetové stránky školy) 
 Přihláška je závazná vždy na celý školní rok. Odhlásit se lze jen písemně u ředitele 
školy (žádost o odhlášení). 

 
 
 



Provoz školní družiny začíná  v pracovní dny ráno:od 6.00 hodin do 7.30 hodin a dále 
pokračuje od 11. 20 hodin a končí v 16. 30 hodin. 
 Veškeré informace k provozu školní družiny sdělí zákonným zástupcům  
vychovatelky ŠD, jsou uvedeny také na informační nástěnce ŠD. 
 
Tento provozní řád je součástí Školního řádu školy, platí od 1. 9. 2019. 

 
V Palkovicích dne 22. 8. 2019 
(projednáno a schváleno pedagogickou radou ze dne 29. 8. 2019) 
 
 
 
                                                                    Mgr. Milan Šponer, ředitel školy 
 
……………………………………………………………………………………… 

 
 

Jméno a příjmení žáka:……………………………………………………………. 
 
Třída:………………………………………………………………………………. 
 
Zákonní zástupci žáka byli seznámeni s tímto provozním řádem dne:…………… 
 
Podpis zákonných zástupců: ………………………………………………………   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základní škola a mateřská škola  Palkovice, okres Frýdek-Místek, 
příspěvková organizace 

 

PROVOZNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 

Č. j.:  SP/2c/2019  

Vypracoval: Mgr. Milan Šponer, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Milan Šponer, ředitel školy  

Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2019 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:  

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2019 
 
 
Obecná ustanovení 
 
Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán 
školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, 
stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro 
rodiče. Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto řádem provede vychovatelka ŠD 
neprodleně po zahájení činnosti ŠD.   
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu- 
vyhláškou č. 163/2018 Sb. o zájmovém vzdělávání, v platném znění. 

 
 


