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tel.: 554 231 199, IČ: 75026961, ID dat. schránky: zvzmj4z 
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                                        VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY  
                                           při ZŠ Bruntál,Okružní 38, p.o. 
 
Adresa školy:                        Základní škola Bruntál, Okružní 38, p.o. 
 
Telefonní spojení:                I.  odd. ŠD Bc. Iveta Radílková Kašpaříková – 554 231 189  
                                                II.  odd. ŠD Mgr. Věra Kolková – 554 231 193 
                                                III. odd. ŠD Pavlína Škárková – 554 231 190 
                                                IV. odd. ŠD Radka Zlámalová – 554 231 175 
                                                V.  odd. ŠD Helena Rohnerová – 554 231 186  
 
Email:                                     iveta.radilkova-kasparikova@zsbrok.cz 
 
Vedoucí vychovatelka ŠD:  Bc. Iveta Radílková Kašpaříková 
 
1.  Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdnináchV době řádných      
prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem.  
ŠD je určena žákům 1. - 5. ročníku a je naplňována dle kapacity – maximálně 30 žáků v oddělení. Denní 
provoz družiny je ráno od 5.45 hodin do 7.45 hodin, odpoledne od 11.40 hodin do 16.30 hodin, v pondělí 
a ve střdu do 17.00 hodin. 
 
2.  Hlavním posláním ŠD je naplňovat cíle Školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání; družina 
realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, 
rekreačních a zájmových činností, příprava na vyučování probíhá spíše formou didaktických her. Podle 
daného rozvrhu a zájmových činností jsou děti dle potřeby spojovány do ostatních oddělení. Při děleném 
vyučování je provoz školní družiny dle rozvrhu 1. a 2. tříd. Po ranní družině i dělených hodinách odvádí 
vychovatelky žáky 1. A, B a 2. A, B k jejich třídám. 
 
3.  Do družiny přihlašují rodiče žáka písemně. Docházka žáků je povinná, nepřítomnost je nutno písemně 
nebo osobně omluvit. Je-li žák omluven z vyučování, sdělí tuto skutečnost tř. učitel / ka vychovatelce. Žáci 
odcházejí do družiny po ukončení vyučování společně s vychovatelkou, případně s učitelkou nebo učitelem. 
Starší žáci mohou přijít do družiny i sami. Vychovatelka nepřebírá zodpovědnost za dítě, které do školní 
družiny nedorazí nebo ji bez povolení svévolně opustí.  Jakmile žák vstoupí do prostoru družiny, nesmí jej 
bez dovolení vychovatelky opustit.  
 
4.  Během pracovní doby není povolen vstup do prostoru družiny nepovolaným osobám. Odchod žáků ze ŠD 
je nutno volit pokud možno po půl třetí odpoledne, aby nebyl narušován celodenní provoz družiny. Do 
kroužků ve škole odcházejí žáci dle dohody vyučujících s vychovatelkou. Ostatní odchody se řídí dle 
přihlášky do ŠD. Každá změna musí být vychovatelce oznámena písemně. Z bezpečnostních důvodů nelze 
uvolňovat děti na základě telefonátu. Žák, který odchází domů s doprovodem, musí být ze družiny 
vyzvednut nejpozději v 16.30 hodin, v pondělí a ve středu nejpozději v 17.00 hodin. Nedostaví-li se 
doprovod, bude žák poučen a poslán domů sám. 
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5.  Pobyt žáka ve školní družině je organizovaný. Za správné využití volného času odpovídá vychovatelka, 
která má přehled o činnosti a zaměstnání žáků a dbá o jejich bezpečnost a zdraví a vytváření vzájemných 
přátelských vztahů. Odhlašování žáků ze ŠD během školního roku lze provést na základě písemných žádostí 
rodičů žáka (např. dlouhodobá nemoc, přestěhování, apod.). 
 
6.  Své osobní věci, řádně označené, si ukládá žák na předem určené místo. Případnou ztrátu nebo záměnu 
ihned ohlásí vychovatelce. Žák okamžitě hlásí vychovatelce i zranění, úraz nebo nevolnost. Každý úraz je 
třeba zapsat do knihy úrazů a informovat zákonného zástupce dítěte. 
 
7.  Za zapůjčené hry, hračky a pomůcky během výchovné práce odpovídá žák. Jejich svévolné poškození 
uhradí rodiče žáka, který škodu způsobil.  Do školní jídelny žáci odcházejí společně pod vedením 
vychovatelky a chovají se podle řádu školní jídelny. Stravu vychovatelka žákům nepřihlašuje ani 
neodhlašuje.  
 
8.  Žák je povinen řídit se pokyny všech vychovatelek a dodržovat řád družiny a žákovský školní řád. Ve 
školní družině není přípustná šikana a užívání návykových látek. Za hrubé a soustavné porušování kázně a 
řádů, může být žák z družiny vyloučen. Tomu předchází pohovor s rodiči, návrh na třídní, případně 
ředitelskou důtku.  
 
9.  Ředitel školy rozhoduje o výši úplaty za družinu, případně o jejím snížení či prominutí. Pro školní rok 
2021/2022 je stanoveno školné na 100,- Kč, platba se provádí bezhotovostně do 15. dne v každém měsíci. 
Rodič má možnost uhradit úplatu za školní družinu měsíčně, čtvrtletně, pololetně i jednorázově. 
 

Číslo účtu pro platbu ŠD:   181 155 297/0300  

                                                        VS – identifikační číslo žáka ( přiděleno na začátku docházky) 
                                                        KS 0558 
 
 
 
 
Datum aktualizace 1. září 2021 
 
 
Bc. Iveta Radílková Kašpaříková 
vedoucí vychovatelka ŠD 
                                                                   
 
 


