
 Základní škola a Mateřská škola, Deblín 
okres Brno – venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75  Deblín 

  
Vnitřní řád školní družiny 

(výpis hlavních bodů) 
  
1. Žákem školní družiny se dítě stane po odevzdání řádně vyplněného zápisního            
lístku. Dodržuje dobu pobytu ve školní družině podle záznamu rodičů. Změny           
v odchodech či změnu kroužku nahlásí rodiče vychovatelce pro případnou          
opravu odchodu dítěte (nejlépe písemně). 
 
2. Žáky 1. ročníku a žáky končící po 4. vyučovací hodině předává učitel             
vychovatelce s nahlášením počtu chybějících. Žáci dalších ročníků končící         
později mají povinnost přijít po vyučování nebo obědě sami do družiny, nesmí            
opustit areál školy. Při odchodu ze zájmových kroužků přechází rovnou do           
školní družiny. 
 
3. Nevolnost nebo úraz nahlásí žák neprodleně vychovatelce, která zajistí          
ošetření či telefonát zákonným zástupcům dítěte. 
 
4. Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty či větší částky peněz,             
mobily a jiná zařízení se používají jen pro nejnutnější komunikaci s rodiči.            
Škola za jejich ztrátu nenese žádnou zodpovědnost. 
 
5. Žák nesmí v žádném případě opustit školní družinu bez dovolení           
vychovatelky, i cesta na WC nebo pro svačinu je žákem ohlášena pro lepší             
orientaci vychovatelky. 
 
6. Jestliže žák svévolně opustí školní družinu bez omluvení, budou informováni  
rodiče. Při opakovaných odchodech a přestupcích proti vnitřnímu řádu školní          
družiny může být žák ze ŠD vyloučen. 
  
7. Ze ŠD bude žák uvolněn jen na základě záznamů v zápisním lístku nebo na               
základě vyplněné omluvenky v určitý den i hodinu, nebo dřívějšího příchodu           
rodičů. 



V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENÍ MOŽNÁ TELEFONICKÁ NEBO ÚSTNÍ        
DOHODA O ZMĚNĚ POBYTU DÍTĚTE V ŠD. 
  
8. Ve ŠD má žák zajištěn pitný režim, vlastní láhev si může naplnit čistou              
vodou. 
  
9. Žák odchází domů v dobu určenou rodiči na zápisním lístku, a to buď sám,               
nebo v doprovodu rodičů popř. osobou zmocněnou rodiči. 
  
10. Žák se účastní činností v družině a je povinen řídit se pokyny vychovatelek              
a dodržovat Vnitřní řád ŠD. Při jeho opakovaném porušování nebo ohrožování           
zdraví a bezpečnosti sebe i ostatních dětí ve ŠD, může být ze ŠD vyloučen. 
  
11. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka telefonicky         
kontaktuje rodiče a vyčká jejich příchodu ve třídě ŠD. Pokud rodiče žáka            
nevyzvednou, kontaktuje Policii ČR. 
  
12. Měsíční poplatek za ŠD na žáka činí: 

·        Ranní družina od 7:15 do 8:15 – 50Kč 
·        Odpolední družina od 12:00 do 16:30 – 100Kč 

  
Platí se složenkou nebo převodem z účtu 2x ročně: 

·        V září – na období září – prosinec 
·        V únoru – na období leden - červen 

Číslo účtu: 213547755/0600 VS: 77 
  
  
V Deblíně, dne 1. 9. 2016 zpracovala Mgr. Tereza Vítová 

vedoucí vychovatelka  
  
________________________________________________________________ 
Úplné znění celého Vnitřního řádu ŠD je k nahlédnutí ve vestibulu školy. Aktuální informace              
o družině, akcích, potřebách do ŠD jsou vždy uvedeny v týdenním plánu ŠD na webu ZŠ                
Deblín. 
 


