
ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
Školní družina je žákům otevřena vždy ráno od 7 hodin do zahájení vyučování a dále 
po skončení vyučování nejpozději do 17.30 hodin. 
 

1. Ráno jsou povinni se přihlásit u vychovatele ihned po příchodu, o této 
skutečnosti je veden záznam. Žáci přicházejí do školní družiny po ukončení 
vyučování v doprovodu svého posledního vyučujícího. 
Od 16 h do 17.30 se všichni zbývající žáci shromažďují v tzv. sběrné družině 
v prvním patře budovy školy. 

 
2. V prostorách školní družiny jsou žáci přezuti. 
 
3. Žáci nesmí bez vědomí vychovatelky opustit skupinu, resp. výchovný program 

(odchod na toaletu, použití automatu na jídlo, odchod s rodiči). Na zájmový 
kroužek odcházejí a přicházejí pouze v doprovodu vedoucího kroužku. 

 
4. Na oběd i zpět jdou žáci vždy v doprovodu vychovatelky, anebo vyučujícího, 

nikdy nemohou jít sami. 
 

5. Ve školní družině se žáci chovají slušně v souladu se školním řádem (zdraví 
dospělé osoby, nepoužívají vulgární výrazy, vyhýbají se násilí apod.). 

 
6. Ve všech prostorách školy se žáci chovají tak, aby nepoškodili její zařízení a 

vybavení. 
 
7. Při výchovném programu dbají pokynů vychovatelek a chovají se tak, aby 

nedošlo k újmě na zdraví osob nebo majetku. 
 

8. Za cenné věci a finanční obnosy si žáci zodpovídají sami. 
 
9. Při pobytu mimo školní budovu žáci dodržují stanovený výchovný program, 

pokyny vychovatelky a pravidla stanovená školním řádem. 
 

10. Žáci mohou odcházet ze školní družiny pouze v doprovodu zákonného 
zástupce anebo osoby stanovené zákonným zástupcem v zápisním lístku. Sami 
mohou opustit výchovný program školní družiny pouze s předchozím písemným 
souhlasem zákonného zástupce, tento záznam bude uveden v dokumentaci. 
  

11. Při výchovném programu školní družiny je zakázáno používat vlastní 
elektronické zařízení (počítače, tablety, herní konzole, mobilní telefony apod.) 
bez předchozího souhlasu vychovatele (anebo pedagogického pracovníka). 
Porušení tohoto ustanovení je považováno za závažné porušení školního řádu.  

  
 
V Praze dne 1. 9. 2022 
 
 
Renata Jakubíková                                                          Mgr. Hana Žampová 
vedoucí školní družiny                                                      ředitelka školy 


