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Řád školní družiny
1. Školní družinu má právo navštěvovat každý žák Základní školy Morkovice, který prostřednictvím
svých zákonných zástupců podal přihlášku k docházce do školní družiny a byl přijat.
2. Pro přihlášeného žáka je docházka do školní družiny povinná. Každou nepřítomnost je potřeba
bezodkladně omluvit zákonnými zástupci.
3. Do školní družiny se žáci 1. ročníku prostřednictvím svých zákonných zástupců přihlašují písemně
od prvního dne školního roku, ostatní žáci v následující den. V průběhu školního roku je možné
žáka do školní družiny na základě písemné žádosti rodičů přihlásit nebo odhlásit.
4. Ředitel/ka školy stanoví výši úplaty školní družiny na daný školní rok. V případě, že i po
opakované výzvě nedojde k uhrazení poplatku za družinu, může ředitelka školy rozhodnout o
vyloučení žáka z družiny.
5. Provoz školní družiny je ve dnech školního vyučování od 6.15 hodin do 7.35 hodin a po skončení
vyučování do 16.00 hodin. To znamená celý školní rok mimo hlavních prázdnin, vedlejších
prázdnin, svátků a ředitelského volna ZŠ Morkovice. Ředitelka školy může nabídnout zákonným
zástupcům provoz družiny i o vedlejších prázdninách a ředitelském volnu.
6. Do odpolední školní družiny předává učitelka žáka vychovatelce po 4. vyučovací hodině v prostoru
školní jídelny nebo šatny. Žáci s delším vyučováním přichází do školní družiny sami. Žák bez
vědomí vychovatelky oddělení družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny
se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
7. Při odchodu ze školní družiny si dítě přebírají zákonní zástupci osobně (mohou písemně uvést i jiné
oprávněné osoby k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby žák odcházel ze školní družiny
sám v určenou hodinu. Telefonické domluvy nebo domluvy e-mailem nejsou přípustné.
8. Rodiče jsou povinni si dítě vyzvednout do 16.00 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka
zatelefonuje rodičům (popřípadě osobám oprávněných k vyzvednutí žáka). Pokud je tento postup
bezvýsledný, vychovatelka kontaktuje Policii ČR.
9. Výjimečně lze uvolnit žáka ze školní družiny dříve na základě písemné žádosti rodičů, která musí
obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti nebude žák v jinou než
obvyklou dobu uvolněn.
10. Na uvolňování žáka pro aktivity mimo budovu školy (např. ZUŠ) je potřeba písemná žádost (na
celý školní rok). V průběhu cesty k/z této aktivity a během této aktivity nenese vychovatelka za
žáka odpovědnost. Do zájmového kroužku pořádaného školou si odvádí žáky ze školní družiny
vedoucí kroužku a přebírá za ně veškerou odpovědnost. Po ukončení kroužku žáky tento vedoucí
osobně vychovatelce školní družiny předá, pokud žák neodchází po ukončení kroužku domů.
11. V průběhu pobytu školní družiny na školní zahradě si žák bere své osobní věci s sebou. Žák
neopouští školní zahradu bez doprovodu vychovatelky nebo zákonného zástupce nebo osoby
pověřené vyzvednutím žáka ze školní družiny.
12. Každý žák se řídí pravidly slušného chování, je ohleduplný k ostatním a chová se šetrně ke
svěřeným hrám, pomůckám a k vybavení a zařízení družiny. Způsobené škody nahradí zákonní
zástupci žáka.
13. Vypůjčené hry a pomůcky žák po ukončení činností řádně uklidí na své místo. Uklidí si svůj
pracovní prostor. Případné závady na pomůckách nebo zařízení ihned hlásí vychovatelce.
14. Při pobytu v družině se žák chová tak, aby neohrozil zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných
osob. Každý úraz, poranění či nehodu žák ihned ohlásí vychovatelce.
15. Během pobytu ve školní družině žák nesmí bez povolení vychovatelky používat MP3 přehrávače,
mobilní telefony, nepouští si hlasitou hudbu, nemá na uších sluchátka apod. Při pobytu ve škoní
družině má žák tato zařízení vypnutá, zařízení nejsou vidět a jsou uložena na bezpečném místě.
Tato zařízení může žák použít pouze na pokyn vychovatelky nebo s jejím předchozím souhlasem a

v případě mimořádné události. V areálu školy a školní družiny nesmí žák pořizovat fotografie,
video, ani jiné záznamy bez souhlasu vychovatelky.
16. Pokud je ve školní družině k dispozici počítač, tablet nebo notebook, pak jsou zakázány jakékoli
hry, které by mohli ohrozit mravní vývoj žáka. O vhodnosti hry rozhodne vychovatelka v družině.
17. Do školní družiny žák nepřináší ani neužívá/ nepožívá žádné látky/věci, které by mohly ohrozit
zdraví (alkohol, drogy, cigarety, chemikálie), způsobit úraz (zbraně, pyrotechniku apod.) nebo
ohrozit mravní výchovu žáků (vulgární texty, nevhodnou hudbu, pornografické materiály apod.).
Kouření, pití alkoholu a užívání omamných látek je ve školní družině výslovně zakázáno.
18. Do školní družiny žák dochází čistě a slušně upraven. Žák neznečišťuje prostory školní družiny.
19. Do školní družiny chodí žák v přezůvkách. V šatně si žák nechává oblečení na ven, aktovku či
batoh s osobními a školními věcmi si však bere do školní družiny sebou.
20. Při docházce do školní družiny žák dbá všech pokynů vychovatelky nebo vedoucího v kroužku.
Vychovatelka nebo vedoucí kroužku má právo žákovi přerušit aktivitu, případně žáka pro porušení
chování jednorázově vyloučit.
21. V případě, že žák opakovaně porušuje vnitřní řád školní družiny, může být z družiny vyloučen a
další docházka mu nebude umožněna. O vyloučení z družiny rozhodne ředitelka školy.
22. V případě náhlé nevolnosti, zhoršení zdravotního stavu nebo lehkého úrazu budou žákovi zákonní
zástupci vyrozuměni a jsou povinni si jej vyzvednout v kanceláři školy nebo se domluvit s
vychovatelkou na jiném postupu. V naléhavých případech škola žákovi po dohodě se zákonným
zástupcem zajistí odborné lékařské ošetření. Není-li možno se v tomto případě se zákonným
zástupcem žáka spojit, jedná škola v nejlepším zájmu žáka sama.
23. Pro činnost školní družiny platí stejná pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví jako při ostatních
činnostech organizovaných školou. Žáci přihlášení k činnosti školní družiny jsou poučeni o
bezpečnosti a ochraně zdraví vychovatelkou a záznam o poučení je uveden ve třídní knize družiny.
24. Po předchozí dohodě s vychovatelkou se činností školní družiny mohou výjimečně zúčastnit i žáci,
kteří nejsou přihlášení k řádné docházce. O této výjimečné účasti rozhodne vychovatelka družiny.
25. Žák a zákonní zástupci žáka jsou při zápisu seznámeni s řádem školní družiny. Případné problémy
řeší s vychovatelkou osobně, písemně nebo telefonicky. Kontakty na vychovatelky jsou umístěny
na webových stránkách školy.
V Morkovicích dne 30.8.2019

Mgr. Jana Teriaki, ředitelka školy

