
 

 
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2116  

tel. 312 681 167 
 

Ř Á D  Š K O L N Í  D R U Ž I N Y   
 

(školní rok 2017 – 2018) 
            č. j.:  615/2017/ZŠ 

 

Zdroje informací, kontakty: 
- internetové stránky školy:      http://www.8zsamskladno.cz 
- telefonní čísla do školy:  312 681 167, 724 391 896 (kancelář), 312 668 133 (ředitelna) 
- telefonní čísla do ŠD:  312 687 805 budova školní jídelny (ŠD) – 1. poschodí 

                                                 724 391 895 mobilní telefon (pavilon na školním hřišti) 
 
Řád školní družiny (dále jen ŠD) slouží pro potřeby ŠD a je závazný pro všechny vychovatelky ŠD. Má 
informativní charakter a upozorňuje na důležité údaje o ŠD také rodiče žáků navštěvujících ŠD. Umístění 
žáka do ŠD není nárokové. O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. ŠD mají přednost navštěvovat žáci 
zaměstnaných rodičů nebo žáci dojíždějící z jiných obcí (přednostně  zapisujeme žáky z 1. a 2. tříd). 
 
1) PROVOZ ŠD 
 

- Ve ŠD začíná ranní provoz v 6,00 hod., a to pouze v budově školní jídelny (1. poschodí) a končí 
odchodem žáků do školy na vyučování; v případě potřeby lze využívat ranní prodloužené služby ve ŠD 
do 8,45 hod. (půlené skupinové vyučování) v pavilonu na školním hřišti. 

- Ve ŠD probíhá odpolední provoz od konce vyučování do 17,00 hod. (v pondělí a ve středu, tj. v úřední 
dny až  do 17,15 hodin) v budově školní jídelny, v pavilonu na školním hřišti (provoz do 15,30 hod.),  

     I. oddělení ŠD má své zázemí ve školní budově v učebně třídy I. A (provoz do 15,15 hod.).  
     Pokud  zůstane žák ve ŠD déle, je převáděn vychovatelkou do ŠD v budově ŠJ. 

 
Ranní docházka žáků do ŠD není závazná a slouží rovněž potřebám rodičů žáků, které jinak ŠD nenavštěvují. 
Výjimečně lze do ŠD umístit i nepřihlášeného žáka – např. během polední přestávky před odpoledním 
vyučováním, při dělených vyučovacích hodinách, v době, kdy je neplánovaně přerušena výuka apod. 
 
Vychovatelky odvádějí žáky z ranního provozu ŠD do školy na vyučování a vyzvedávají děti po skončení 
vyučování u šaten jednotlivých tříd. Učitelky předávají žáky vychovatelkám ŠD s informacemi o chybějících 
žácích, o zdravotním stavu žáků nebo o případných změnách v rozvrzích tříd apod. Od převzetí žáků ručí 
vychovatelka za jejich bezpečnost a pořádek při přechodu ze školy do ŠD i během celé své pracovní směny 
ve školní družině.  
Přechod žáků ze ŠD do školy (i zpět) na další mimotřídní aktivity – kroužky flétny, keramiky, cizích jazyků, 
zájmové Tv, odpolední vyučování atd. – zajišťují vyučující daných aktivit. 
 
Volný vstup do prostoru ŠD v budově nad školní jídelnou (v 1. patře) bude rodičům žáků navštěvujících ŠD 
umožněn prostřednictvím čipových (elektronických) karet. Karta bude vystavena na jméno žáka navštěvující-
ho ŠD a bude vydána vychovatelkou příslušného oddělení pouze zákonnému zástupci žáka na období jedno-
ho školního roku. Ztráta karty se musí ohlásit ve ŠD příslušné vychovatelce. Novou kartu obdrží rodiče 
za úhradu! V případě nálezu jiné karty prosíme tuto kartu odevzdat ve ŠD. 
 



2) STRAVOVÁNÍ  
 

- Pokud žák tráví ve škole a následně ve ŠD celý den, musí mít zajištěnu polední stravu, nejlépe formou 
obědů ve školní jídelně.  

- Obědy lze zaplatit (i na více měsíců dopředu) pouze bezhotovostním převodem na účet (7.ZŠ), který 
rodiče obdrží v kanceláři ŠJ u vedoucí stravovny. Důležité informace týkající se provozu ŠJ jsou 
vyvěšeny na nástěnce u kanceláře ŠJ nebo je rodiče najdou prostřednictvím internetových stránek. 
Zaplacením obědů je dobita karta (čip) k vyzvedávání objednaných obědů pro následující měsíc. Pokud 
žák na začátku nového měsíce nebude mít kartu (čip) dobitou (zaplacené obědy) nebo nebude mít oběd 
objednán (naprogramován) na strojku umístěném v hale před vstupem do ŠJ, nebude mu oběd vydán. 
Obědy lze objednávat i prostřednictvím internetu. Vždy je nutná zpětná kontrola dané objednávky. Žák 
má možnost výběru denně ze tří jídel (pokud již nedošlo k vyčerpání limitu počtu jídel). 

- Zakoupené karty (čipy) slouží k odběru obědů a platí po celou školní docházku. Oběd bude žákovi 
vydán po označení karty (čipu) ve strojku umístěném u výdejového okénka ve ŠJ. 

- Žáci navštěvující ŠD nosí kartu (čip) každý den u sebe (nejlépe v taštičce – peněžence na krku). 
Doporučujeme kartu podepsat nebo jinak označit (ne do čtecí zóny), aby si žák svou kartu poznal.  

- Vychovatelka nepřebírá zodpovědnost za ztrátu nebo poškození karty (čipu). Pokud žák kartu (čip) 
ztratí, je nutné nahlásit ztrátu v kanceláři ŠJ. Zablokování karty (čipu) je nutné, aby nedošlo k jejímu 
zneužití další osobou. Pokud žák kartu (čip) zapomene doma, bude mu na požádání vydána v kanceláři 
ŠJ náhradní stravenka (má-li oběd řádně zaplacený a objednaný). 

- Obědy se odhlašují vždy do 14,00 hodin předchozího dne nebo do 7,30 hodin odhlašovaného dne.  
     Po této hodině již oběd nebude odhlášen. 
- Oběd lze odhlásit jedním z následujících způsobů:  

a) telefonicky do kanceláře ŠJ – tel. číslo 312 547 385, 722 407 042; 
b) osobně v kanceláři ŠJ; 
c) prostřednictvím objednávkových boxů umístěných v hale před ŠJ; 
d) v krajním případě ve ŠD po domluvě s vychovatelkou svého dítěte (pouze od následujícího dne!)  

Pro odhlašování obědů není karta (čip) nutná. Neodhlášené obědy propadají!  
- Obědy jsou vydávány po skončení vyučování od 11,35 do 14,00 hodin. Ze ŠD do školní jídelny 

doprovází žáky vychovatelka v 11,35 hodin (1. skupina - oběd) nebo ve 12,30 hodin (2. skupina - oběd) 
a ve 13,30 hodin (3. skupina - oběd). 

 
 
3) ROZDĚLENÍ ŽÁKŮ DO JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ ŠD A JEJICH UMÍSTĚNÍ 

 
  I. oddělení - Helena Kopecká I.A školní budova (učebna I. A) 

 II. oddělení - Marie Vinařová I.B pavilon na školním hřišti 

III. oddělení - Lenka Košnářová II.A, III.C  budova školní jídelny (1. poschodí) 

IV. oddělení - Lenka Janoušková II.B, popř. 4. roč. pavilon na školním hřišti 

 V. oddělení - Dita Kolingerová II.C, III.A budova školní jídelny (1. poschodí) 

VI. oddělení - Iveta Balánová III.A, III.B, III.C budova školní jídelny (1. poschodí) 

V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD (např. z důvodu nemoci nebo z důvodu organizačních změn   
ve školní družině i ve škole - školy v přírodě, zastupování chybějících učitelek apod.) může dojít ke 
spojování žáků do ostatních oddělení ŠD nebo k zastupování ve ŠD učitelkami ze školy. Rodiče budou na 
tyto změny upozorněni. 



4) ÚHRADA PŘÍSPĚVKU NA NEINVESTIČNÍ VÝDAJE ŠD 

Měsíční poplatek za umístění žáka ve ŠD činí 150,- Kč. Poplatek za ŠD hradí rodiče žáka bezhotovostním 
převodem na běžný účet školy (18232141/0100) v následujících termínech: 

1. platba - do 29. 9. 2017 (za září, říjen, listopad, prosinec 2017)   600,- Kč 
2. platba - do 31. 1. 2018 (za leden, únor, březen, duben, květen a červen 2018)   900,- Kč 

 
Ve výjimečných opodstatněných případech může ředitel školy povolit zákonnému zástupci žáka rozdělení 
úhrady těchto nákladů na více splátek (splátkový kalendář). 
 
Neuhrazení poplatku za umístění žáka ve ŠD do data splatnosti může být důvodem k jeho vyloučení 
z docházky do ŠD. 
 
 
5) POTŘEBY DO ŠD 
 

- Pantofle (jiné vhodné přezůvky), převlečení pro pobyt venku (starší tepláky, hrací kalhoty atd.), vše  
v označené pevné tašce nebo sáčku (nikoli v igelitové tašce). 

- Uvítáme sáček bonbónů pro děti na odměny, případně sirup na zajištění pitného režimu. Dále 
papírové kapesníčky, popř. ubrousky nebo papírové utěrky. 

 
 
6) UVOLŇOVÁNÍ ŽÁKŮ ZE ŠD 
 

- Pravidelný odchod ze ŠD probíhá podle údajů na zápisovém (přihlašovacím) lístku  
- Nepravidelný odchod: a) osobní vyzvednutí žáka ze ŠD - rodiče, zplnomocněná osoba uvedená 

na zápisovém lístku; 
 b) na základě písemné omluvenky s uvedením data, přesné hodiny odchodu 

a s podpisem rodičů, žák odchází sám bez doprovodu. 
Z bezpečnostních důvodů nelze žáka (ani mimořádně) uvolňovat ze ŠD na základě ústního vzkazu, telefo- 
nické žádosti ani SMS zprávy. Ve výjimečných případech lze žáka uvolnit ze ŠD prostřednictvím e-mailové  
zprávy (po předchozí domluvě). 
 
Vyzvedávat žáky ze ŠD doporučujeme do 13,30 hodin nebo po odpoledním zaměstnání od 15,00 hodin  
do 17,00 hodin (v pondělí a ve středu do 17,15 hodin). V době mezi 13,30 hodin až 15,00 hodin může být 
vychovatelka ŠD s žáky mimo areál školy, respektive ŠD (vycházky, tělocvična apod.) 
 
 
7) PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ, VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠD 
 

- Žáka přihlašují do ŠD rodiče vždy na začátku každého nového školního roku, a to v jeho první školní 
den.  

- Odevzdáním řádně vyplněného zápisového (přihlašovacího) lístku vychovatelce ŠD je žák přihlášen a 
je zahájena jeho docházka do ŠD. Docházka přihlášeného žáka je povinná a trvá obvykle celý školní 
rok. Končí buď písemným odhlášením žáka ze ŠD jeho zákonným zástupcem, nebo ukončením 
školního roku, případně vyloučením z rozhodnutí ředitele školy (viz níže). 

- V průběhu školního roku jsou přijímáni do ŠD žáci pouze v případě, pokud to kapacita ŠD dovolí.  
- Vedoucí vychovatelka oznámí rodičům, zda bylo jejich dítě do ŠD přijato. 
- Odhlašování žáka ze ŠD provádějí rodiče žáka písemnou formou; po domluvě s vychovatelkou svého 



dítěte písemně potvrdí konec docházky do ŠD (přesné datum); písemná odhláška se přikládá 
k zápisovému lístku žáka. 

- O vyloučení žáka z docházky do ŠD rozhoduje ředitel školy. Toto krajní opatření je možné provést, 
pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje 
zdraví a bezpečnost ostatních, nemá dlouhodobě zajištěné stravování ve školní jídelně, dlouhodobě 
svévolně nenavštěvuje ŠD, pokud zákonní zástupci neuhradí do termínu splatnosti poplatek za 
docházku jejich dítěte do ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. 

- Často se opakující nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD může být rovněž důvodem k jeho 
vyloučení z docházky do ŠD. Rozhodnutí o vyloučení žáka musí být předem projednáno se 
zákonnými zástupci žáka a má charakter správního řízení. 

 
 
8) POSTUP VYCHOVATELKY PŘI NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA 
 

1. Navázání telefonického kontaktu s rodiči žáka nebo s dalšími rodinnými příslušníky. 
2. Vyčkání s nevyzvednutým žákem nejdéle 1 hodinu po skončení provozní doby ve ŠD. 
3. Informování vedení školy a následně pak kontaktování orgánů sociální péče o děti a mládež. 
4. Po domluvě s vedením školy a předáním žáka těmto orgánům vychovatelka ŠD již nenese 

zodpovědnost za svěřeného žáka. 
 
 
9) PITNÝ REŽIM 
 

- Žák má možnost napít se v průběhu společného stravování ve školní jídelně (teplé nebo studené 
nápoje), žáci si nosí do ŠD vlastní nápoje v nerozbitné lahvičce; možnost přípravy nápoje z přinesené 
šťávy do ŠD. 

- Žáci mají možnost nákupu nápojů ve škole (nápojové automaty) pouze v doprovodu vychovatelky 
ŠD, pokud to provoz ŠD umožní. 

 
 
10) ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
 
Žáci navštěvující ŠD mají možnost využívat areálu školního hřiště, asfaltové hřiště a obě dětská hřiště, stejně 
tak  obě školní tělocvičny, a to v doprovodu vychovatelky ŠD. Pokud se žák v těchto prostorách pohybuje 
v době, kdy byl ze ŠD uvolněn v souladu s instrukcemi zákonných zástupců nebo do ŠD svévolně nepřišel, 
nenese za něj vychovatelka ŠD zodpovědnost. 
 
 
 
 
  ……………………………                                                       ……………………............... 
  vedoucí vychovatelka                                                                        ředitel školy 
 
 
 
 
Projednáno na pedagogické radě dne 4. září 2017 
pod č.j.:  615/2017/ZŠ 


