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Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. Provozní doba
Školní družina je otevřena ráno od 7:00 do 7:45 hod. a odpoledne od 11:40 do 15:00 hodin.

2. Kapacita
Kapacita školní družiny je 15 žáků.

3. Přihlášky a odhlášky
Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci pracujících rodičů z prvního stupně. Žáci jsou do školní
družiny přijímáni pouze do naplnění kapacity školní družiny, to je 15 žáků. Žáka do školní družiny
přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu
docházky, způsobu odchodu žáka z družiny, včetně jmenovitého uvedení, kdo žáka ze školní družiny
vyzvedne. Odhlášení či změnu v docházce žáka, oznámí zákonný zástupce vždy písemně. Žáka nelze
uvolnit na základě telefonické žádosti.

4. Vyloučení žáka
Vyloučení žáka ze školní družiny je možné jen po projednání s ředitelem školy, a to zejména pro závažné
porušení kázně a pořádku, pokud žák ohrožuje bezpečnost ostatních dětí, dlouhodobě svévolně
nenavštěvuje školní družinu, při nezaplacení úplaty školní družiny v řádném termínu, při opakovaném
pozdním vyzvednutí žáka ze školní družiny.

5. Úplata za vzdělávání ve školní družině
Výši úplaty za vzdělávání ve školní družině na daný školní rok stanovuje ředitel školy. Úplata za
vzdělávání ve školní družině pro školní rok 2021/2022 činí 200 Kč na pololetí a od školního roku
2022/2023 činí 300 Kč na pololetí. Úplatu je nutno uhradit vždy do 15. září a do 15. ledna, případně i
na celý školní rok. Úplata se hradí v hotovosti k rukám vychovatelky.

6. Bezpečnost žáků
Bezpečnost žáků v době pobytu ve školní družině zajišťuje vychovatelka společně s asistentem
pedagoga. Žáci jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy na začátku školního roku. Bez povolení
vychovatelky nesmí žáci opustit prostory školní družiny. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci –

ošetří sama, zavolá rodiče, případně lékařskou pomoc. Za žáka, který byl ve škole na vyučování a do
školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.

7. Postup při nevyzvednutí žáka ze školní družiny
Škola není povinna zajistit hlídání žáků po ukončení provozní doby školní družiny. V případě
nevyzvednutí vychovatelka telefonicky kontaktuje zákonné zástupce a ředitele školy. Následně škola
kontaktuje Policii ČR, která ve spolupráci s Orgánem sociálně-právní ochrany dětí zajistí předání dítěte
zákonným zástupcům.

8. Vhodné oblečení
Pro hry nebo sportovní činnosti venku je vhodné, aby žáci měli možnost převlečení. Vychovatelka
nezodpovídá za znečištění či poškození oděvu.

9. Mobily, tablety a další elektronika
Mobily slouží žákům pouze na komunikaci s rodiči. Mobily i ostatní elektronika není vhodná na hru do
družiny. Mobily budou používány pouze se souhlasem vychovatelky. Školní družina nepřebírá
odpovědnost za ztrátu nebo poškození zařízení.

10. Cennosti, finanční hotovost
Školní družina nenese odpovědnost za ztrátu cenností nebo finanční hotovosti žáků.

11. Povinnosti žáků
Žáci se ve školní družině řídí pokyny vychovatelky, řádem školní družiny a řádem školy.

12. Pravidla pro zacházení s majetkem ve školní družině
Žáci se chovají ohleduplně a šetrně k vybavení a majetku školní družiny. Škodu na majetku školní
družiny, kterou žák způsobí svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce žáka v plné výši
uhradit, případně zajistit na vlastní náklady opravu.

13. Platnost
Tento řád školní družiny se vydává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dne 20.1.2022.
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