
 

 

Výňatek z vnitřního řádu ŠD – Základní školy, Praha 8, Žernosecká 3 

Informace pro rodiče k provozu Školní družiny 

Provoz a vnitřní režim družiny 

Provoz Školní družiny (ŠD) 

Provoz ŠD začíná v 6:30 hodin. Příchod žáků do ranní družiny nejpozději do 7:30 hodin. 

V šatně se žáci přezují, odloží své věci do skřínky a odcházejí do třídy, která je určena pro ranní družinu. Dbají pokynů 

služby v šatně. 

Po zazvonění v 7:40 hodin odcházejí žáci na vyučování do svých kmenových tříd. 

Odpolední provoz Školní družiny začíná po skončení vyučování v 11:35 (12:30) hodin. Třídní učitelky přivádějí účastníky 

do oddělení Školní družiny nebo si je vychovatelky přebírají na jiném předem dohodnutém místě ve škole. 

Pokud účastník navštěvuje zájmové kroužky, je na ně automaticky uvolňován. 

Rodiče si mohou své děti vyzvedávat (pomocí videotelefonu, který je umístěn ve vestibulu školy) po obědě do 13:30 hodin 

a od 15:00 hodin. V době od 13:30 hodin do 15:00 hodin jsou účastníci zaměstnáni činnostmi dle školního vzdělávacího 

programu (vycházky, pobyt na hřišti, akce pořádané ŠD aj.). Dále si mohou rodiče vyzvedávat své děti podle záznamu na 

zápisním lístku. 

Potřebují-li rodiče vyzvednout své dítě výjimečně v jinou dobu, než jak je uvedeno na zápisním lístku, učiní tak písemným 

požádáním, na kterém uvedou datum, hodinu a způsob odchodu (např. sám, nebo v doprovodu rodičů apod.). 

Vychovatelky Školní družiny předávají účastníky pouze osobám uvedeným na pověření k vyzvedávání dítěte. 

Platby za pobyt dítěte ve ŠD 

400 Kč měsíčně; za prodlouženou činnost družiny v případě nevyzvednutí účastníka do 17:00 hodin tj. po ukončení 

provozní doby, je stanoven příplatek 100 Kč za každou započatou půlhodinu, nejdéle však do 18:00 hodin. Poplatek 

převezme vychovatelka přímo na místě. Pokud si rodiče nevyzvednou účastníka do 17:00 hodin, snaží se vychovatelka 

telefonicky spojit s rodiči a čeká do dohodnuté doby s účastníkem ve škole. Pokud není dohoda možná, informuje 

vychovatelka ředitelku školy a poté požádá o pomoc Policii ČR. Další postup vychází ze Zákona č. 359/1999 Sb.  

o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění. 

 

Úplata za Školní družinu se provádí převodem, jednorázově 2000 Kč za pololetí, a to za 1. pololetí do 30. září  

a za 2. pololetí do 15. února. Za nepřítomnost účastníka se úplata nevrací. 

 

Forma úplaty 

Forma úplaty: bezhotovostní, převodním příkazem 

Číslo účtu: 2537071/0300 

Variabilní symbol: kód ŠD nebo kód ŠK 

Specifický symbol: přidělený kód účastníka 

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení účastníka 

 

Fond Školní družiny 

Do fondu Školní družiny vybíráme jednorázový poplatek 200 Kč. Platba v hotovosti vychovatelce daného oddělení do 

konce záři. Děkujeme za spolupráci. 

 

Přihlášení žáků do Školní družiny 

Žáci se přihlašují do ŠD vyplněním zápisního lístku. Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce vyplní důsledně 

rozsah docházky a způsob odchodu. Odchylky od docházky nebo způsobu odchodu sdělí písemně. Na telefonické a ústní 

žádosti nereflektujeme. Předem známou nepřítomnost žáka rodiče oznamují písemně. Odhlášení z družiny je taktéž 

možné pouze písemně. 

Žáci jsou povinni dodržovat školní řád a vnitřní řád Školní družiny. Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze 

ŠD, pokud tento žák soustavně nebo významným způsobem porušil kázeň, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních,  

v případě neuhrazení poplatku. 

V Praze dne 30. června 2022 

 Darina Jindrová, vedoucí ŠD 


