
VNIT ŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900 

1. Školní družina (dále ŠD) je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání, umožňuje zájmové            
i odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka 
školy, přijetí není nárokové. 

2. Žák je do ŠD přihlášen zákonnými zástupci vyplněným a podepsaným Zápisním lístkem 
s vyplněnými telefony a podmínkami odchodů ze ŠD (vyplněná plná moc). Odhlášení ze ŠD se 
provádí vždy písemnou formou. 

3. Všichni žáci Základní školy, Praha 10, Švehlova 12/2900, kteří navštěvují školní družinu, jsou 
seznámeni s pravidly bezpečného chování. 

4. Školní družina je otevřena od 6:30 do 18:00 (18:00 se zamyká škola). Provoz je od 6:30 do 7:40 
(7:30 se zamyká škola). Odpolední provoz začíná v 11:40 nebo ve 12:35. Následuje oběd a polední 
klid (odpočinková a rekreační činnost, společná četba, poslech CD, hry s kračkami, individuální hry 
ve skupinách). V době vedlejších prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní a velikonoční 
prázdniny) musí zákonný zástupcem čtrnáct dní předem písemně oznámit, zda bude žák do ŠD 
docházet. Při malém zájmu (přihlásí-li se celkem 7 žáků a méně) bude školní družina uzavřena. 
Provoz školní družiny o vedlejší prázdninách je od 7:00 do 16:00 hodin. V 16:00 se zamyká škola. 
Jídelna pro přihlášené žáky nevaří. 

5. Z oddělení ranní družiny odcházejí žáci po zvonění v 7:40 hod. samostatně pod dohledem 
pedagogického dohledu na chodbách do svých tříd. 

6. Po vyučování přicházejí žáci do družiny za doprovodu vyučující/ho, která/ý měl/a ve třídě 
poslední hodinu. Učitel/ka předá žáky vychovatelkám ŠD. Po převzetí dětí následuje společná 
hygiena a odchod do školní jídelny podle předem stanoveného rozvrhu, který je přizpůsoben 
provozu školní jídelny. 

7. Žáci stolují společně pod dohledem vychovatelky, chovají se slušně a dbají pokynů 
vychovatelky, pedagogů školy i zaměstnanců školní jídelny. Během oběda i po jeho skončení 
zůstávají žáci na svých místech, dokud ostatní nedojedí. Zákusky či ovoce jedí žáci buď v jídelně, 
nebo si je pod dohledem vychovatelky přenesou do družinové třídy. 

8. Za žáky dočasně umístěné ve školní družině přebírá odpovědnost vychovatelka až do jejich 
obvyklého ukončení vyučování. 

9. Školní družina vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při jejích akcích. Žák 
neopouští družinu bez vědomí vychovatelky. Žáci dodržují Školní řád Základní školy, Praha 10, 
Švehlova 12/2900. 

10. Ve školní družině jsou žákům nabídnuty zájmové útvary. 

11. Na odpolední kroužky odcházejí žáci společně 5 minut před začátkem lekce pod dohledem 
lektora/ky, který/á je po skončené lekci předá zpět vychovatelkám. Pokud se školní družina zúčastní 
některých sportovních, kulturních či jiných akcí konaných mimo školní budovu, platí veškeré 
pokyny uvedené ve Školním řádu Základní škola, Praha 10, Švehlova 12/2900. V ostatních 
prostorách školy využívaných školní družinou se žáci řídí pokyny vychovatelek (např.: chodba při 
ŠD, terasa ŠD…). 

 



12. V odpoledních hodinách je ve školní družině zaveden pitný režim. 

13. Při nástupu do školní družiny se vybírá 100,- Kč na fond ŠD (pitný režim, odměny pro děti, 
drobné papírenské potřeby…). 

14. Před pobytem na terase školní družiny si žáci ukázněně dle pokynů vychovatelky vyzvednou 
v šatně oblečení a boty, po návratu je stejným způsobem uloží zpět. 

15. Na terase jsou žáci pod stálým dohledem vychovatelek, zdržují se pouze ve vymezeném 
prostoru a dodržují pravidla bezpečného chování. 

16. V případě nevolnosti nebo úrazu žáka vychovatelka telefonicky vyrozumí rodiče nebo 
zákonného zástupce. V případě zranění je žák ošetřen vychovatelkou, která při předávání žáka 
dostatečně informuje zákonného zástupce o jeho stavu. Jde-li o vážnější zranění, jsou rodiče 
informováni ihned a vychovatelka spolupracuje s lékaři. 

17. Způsob vyzvedávání (případně samostatné odchody žáka) proberou osobně zákonní zástupci 
s vychovatelkou vždy na začátku docházky dítěte do ŠD. Jakékoli změny oznamují zákonní 
zástupci vždy písemnou formou (plná moc je uveřejněna na web. Stránkách školy: 
www.zssvehlova.cz). 

18. Odchod žáků ze školní družiny probíhá průběžně podle potřeb rodičů s výjimkou úterý, středy                 
a čtvrtka, kdy je žáky možno vyzvednout od 11:40 do 14:00 a pak od 15:00. V době od 14:00 do 
15:00 není možné v uvedených dnech na zazvonění žáky vyzvedávat. Časy odchodů jednotlivých 
žáků jsou zaznamenány v Přehledu výchovně vzdělávací práce ŠD. Změny v odchodech žáků 
oznamují zákonní zástupci VÝHRADNĚ písemnou formou. Žáci odcházející domů po sobě uklidí 
pomůcky či hračky apod. z právě probíhající činnosti. Osobní vyzvedávání probíhá pomocí 
domácího telefonu umístěného ve vrátnici školy a jednotlivých oddělení. 

19. Při nevyzvednutí žáka do 17:30 budou nejdříve kontaktováni zákonní zástupci na telefonních 
číslech uvedených na zápisních lístcích do školní družiny. Vychovatelka se domluví na způsobu 
vyzvednutí žáka ze školní družiny. Pokud nezastihne nikoho z uvedených zákonných zástupců                    
na zápisním lístku na telefonu, informuje o situaci vedení školy. Zatelefonuje na okrskovou 
služebnu – Městská Policie Praha 10, Jabloňová 2992/8, 10600 Praha, Záběhlice. 

20. Při spojování oddělení přechází odpovědnost za žáky na vychovatelku, která je přebírá. 

21. Pobyt žáka ve školní družině se hradí měsíční částkou 300,- Kč hrazenou na účet Základní 
škola, Praha 10, Švehlova 12/2900. Platby se provádí vždy na celé pololetí (1. platba do 20. 9., 2. 
platba do 20. 1.). Číslo účtu a var. symbol obdrží zákonní zástupci při nástupu do ŠD. Opoždění 
platby může být důvodem k vyloučení žáka z docházky do školní družiny při Základní škole, 
Praha 10, Švehlova 12/2900. 

 

 

 


