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Řád   Školní   družiny   při   ZŠ   a   MŠ   Němčičky  

 

1. ŠD  je  určena  přednostně  pro  žáky  1.,  2.,  3.  a  4.  ročníku  ZŠ  Němčičky.  V případě  volných  míst                  
mohou   být   do   ŠD   přija�   i   žáci   vyšších   ročníků.  

2. ŠD  je  v  provozu  od  ukončení  výuky  do  15.00  hodin.  O  provozu  ŠD  v době  prázdnin  nebo  o                  
jejím   uzavření   v průběhu   školního   roku   rozhoduje   ředitel   školy.  

3. Žáci   jsou   do   ŠD   přijímáni   na   základě   řádně   vyplněného   zápisního   lístku.  
4. Pro  žáky  přihlášené  k pravidelné  docházce  je  docházka  do  ŠD  povinná.  O  uvolnění  žáka  nebo               

o  jeho  odchod  v jiném  čase,  než  je  uvedeno  v zápisním  lístku,  žádá  zákonný  zástupce  písemně               
nebo  formou  SMS.  Žádost  musí  být  opatřena  datem,  přesným  časem  odchodu  a  podpisem              
zákonného   zástupce.  

5. Žáci  přihlášení  k nepravidelné  docházce  musí  každou  návštěvu  ŠD  dokládat  písemnou  žádos�            
zákonného  zástupce,  opatřenou  datem,  přesným  časem  odchodu  a  podpisem  zákonného           
zástupce.  

6. Ze   ŠD   odchází   dítě   samo   nebo   v doprovodu   pověřené   osoby   -   podle   zápisu   na   zápisním   lístku.  
7. Vyzvedávání  žáků  zákonným  zástupcem  v jiném  čase,  než  je  uvedeno  na  zápisním  lístku,  je              

z organizačních   důvodů   omezeno   na   dobu   do   13.00   hodin.  
8. Pro  žáky  ŠD  je  závazné  dodržování  školního  řádu.  Chování  žáka  ve  ŠD  ovlivňuje  hodnocení               

chování  na  vysvědčení.  V případě  vážného  opakovaného  porušování  školního  řádu  rozhoduje           
o   vyloučení   žáka   ze   ŠD   na   návrh   vychovatelky   ředitel   školy.  

9. Úmyslné  poškození  vybavení  ŠD,  nebo  jiných  využívaných  prostor,  hradí  v plném  rozsahu            
rodiče.  

10. Žáci  jsou  poučeni  o  bezpečnos�  a  chování  ve  všech  prostorách,  které  ŠD  při  svých  činnostech                
využívá.  

11. Zákonní  zástupci  žáků  jsou  s Řádem  školní  družiny  seznámeni  na  webu  školy.  ŠVP  pro  školní               
družinu   a   Řád   školní   družiny   je   vyvěšen   na   informační   nástěnce   v budově   školy.  

12. Vzdělávání   ve   školní   družině   je   (po   dohodě   se   zřizovatelem)   poskytováno   bezplatně.  
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Schváleno   ped.   radou   dne   28.8.   2019  
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