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Řád školní družiny při Základní škole Brno, Arménská 21,
příspěvková organizace

1. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy.
2. Dělí se na jednotlivá oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků. 
3. Žáci jsou na základě zápisního lístku přijímáni do školní družiny, nikoli do konkrétního

oddělení.
4. Platba ŠD: 2 x ročně, v září  a v únoru.  Řídí  se vyhláškou 74/2005 Sb.  o zájmovém

vzdělávání.
5. Činnost v oddělení probíhá dle plánu práce, který mají vychovatelé zpracovaný pro

své oddělení.
6. Provoz ŠD: ranní - 6.30 – 7.40     odpolední - 11.40 – 17.00

Příchod do ranní ŠD do 7.30. 
7. Ranní  družinu  mají  možnost  dle  potřeby  i  nepravidelně  navštěvovat  děti  trvale

přihlášené do družiny. Při příchodu zazvoní u vstupu do školy na zvonek, řeknou své
jméno a vychovatelé je pustí dovnitř. Děti samostatně přicházejí ze šaten na pavilon
C,  kde  se  nachází  ranní  ŠD.  Tam  za  ně  přebírají  zodpovědnost  vychovatelé.  Do
docházkového sešitu zapisují jméno a čas příchodu žáka.

      V 7.40 je odvádí do výukových učeben, kde zodpovědnost za ně přebírá dozírající
pedagog.

8. Po skončení vyučování – 11.40, 12.45 – si žáky přebírají vychovatelé a přechází s nimi
do svých oddělení 

9. Základní lokalizace ŠD:
1. patro pavilonu C – herna, tělocvična ŠD + 2 oddělení
Pavilon A – zbylá oddělení ve třídách s možností pravidelného využití prostor ŠD

10. Odchody dítěte ze ŠD se řídí  informací rodiče nebo zák.  zástupce na zadní  straně
zápisního lístku.  Odchody v době oběda – časový interval  domlouvají  vychovatelé
s rodiči (13.00,14.00)
V době 14.00 – do 15.00 – v případě příznivého počasí jsou děti venku, v této době
nelze děti z družiny vyzvednout.
Děti,  které  chodí  s  doprovodem  v 15  hodin,  předávají  vychovatelé  zákonnému
zástupci 
Po  15.00  odchází  děti  ze  ŠD  průběžně  (individuálně  nebo  s doprovodem)  dle
zápisního  lístku,  případně  písemného  sdělení  zákonných  zástupců  (nikoliv  hovor
telefonem).  Sdělení  musí  být  opatřeno  příslušným  datem  a  podpisem  zákonných
zástupců. 

11. Po 15. hodině se zbývající žáci ze všech oddělení soustředí do odpoledních prostor ŠD
pavilonu  C-2  třídy,  kde  zodpovědnost  přebírají  vychovatelé  k  tomu  určení.  Mají
možnost využívat i hernu a tělocvičnu ŠD.

12. Ze ŠD nelze odhlašovat zpětně, je nutné dítě odhlásit do konce posledního měsíce
docházky.

13. V době 12.00 – 12.30 nebo 13.00 – 13.30 – žáci pod dohledem vychovatelů obědvají.
Do 14.00 pak  probíhají  v  družině odpočinkové činnosti-společná četba,  rozhovory
s dětmi o přečteném, popřípadě klidové hry v oddělení. 
V  době  14.00  –  15.00  –  probíhají  zájmové  a  rekreační  činnosti  venku  nebo
v prostorách ŠD (v závislosti od počasí) – v tuto dobu nelze děti ze ŠD vyzvedávat. 



14. Bezpečnost  dětí  a  ochranu  jejich  zdraví  zajišťuje  v  ŠD  kvalifikovaný  pedagogický
dohled – vychovatelé ŠD.

15. Pitný  režim  –  po  dobu  oběda  ve  šk.  jídelně  mohou  děti  konzumovat  libovolné
množství čaje, vodu, případně mléko. Mimo oběd mohou děti doplňovat tekutinu ze
zásob přinesených z domu nebo ze školního nápojového automatu, který je umístěný
v přízemí Pavilonu C. Automat nabízí kromě dotovaných výrobků i různé nápoje,

16. Využívání dalších prostor školy se řídí provozním řádem školy.
17. Není-li  dítě  vyzvednuto  do  konce  provozu  ŠD  –  do  17.00,  kontaktuje  vychovatel

telefonicky zákonného zástupce dítěte. 

Práva a povinnosti žáků
Vychází ze školního vzdělávacího programu školy.

Práva žáků 
- právo zapojovat se do všech akcí pořádaných ŠD – výchovných, vzdělávacích a zájmových
- právo na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
- právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
- právo vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají

Povinnosti žáků
-  dodržovat provozní řád školy a řád školní družiny
-  chovat  se  dle  pokynů  vychovatelů  tak,  aby  neohrožovali  zdraví  a  bezpečnost  svou  a
ostatních žáků v ŠD
-  udržovat prostory školy v čistotě a pořádku, chránit majetek školy před poškozením
-  žáci nesmí opouštět prostory ŠD, jídelny či místo pobytu venku bez vědomí vychovatelů
-  nesmí nosit  do ŠD předměty,  které nesouvisí  s činností ŠD a mohly by ohrozit  zdraví  a
bezpečnost žáků ŠD
- za osobní cenné věci, které nesouvisí se školním vyučováním a činností ŠD, škola ani družina
nenese zodpovědnost (větší obnosy peněz, šperky, mobilní telefony, drahé hračky apod.)
-  při  hrubém porušení  vnitřního řádu ŠD bude s rodiči  zahájeno jednání;  pokud nedojde
v dohodnuté době k nápravě, bude žákovi ukončena docházka do ŠD

Projednáno na pedagogické radě dne: 16. 9. 2019

V Brně dne 17. 9. 2019

Mgr. Petr Holánek

    ředitel školy


