
Základní škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace č.j. ZŠT/190/2022/Po 

 

P R O V O Z N Í   Ř Á D   Š K O L N Í   D R U Ž I N Y  

 

   V souladu s ust. § 111 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon ve znění pozdějších předpisů 

vydávám tento Řád provozu školní družiny, který je závazný pro pedagogické pracovníky a 

rodiče, pro které má i informativní charakter. 

Školní družina je součástí základní školy se třemi odděleními, do kterých se může přihlásit 

maximálně 73 žáků prvního stupně. Oddělení školní družiny 1, 2 a 3 jsou umístěna v přízemí 

školy v přístavbě realizované na přelomu let 2021 a 2022. 

 Vychovatelky ŠD provádí prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem po zapsání žáků 

do ŠD pro daný školní rok. 

   Činnost ŠD se řídí zejména ust. Vyhlášky č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 

   Ve školní družině ZŠ Tlumačov je určena vychovatelka, která zajišťuje zapisování - 

přihlašování a odhlašování žáků, vybírání příspěvků, předávání informací rodičům, 

vyřizování námětů a stížností. 

 

Provozní doba ŠD1:  

6:00 – 7:40 Po – Pá   vychovatelka ŠD  - sl Červinková V.  

Ranní družinu mohou navštěvovat i zapsaní žáci ze ŠD2 na ŠD3                                                                                                           

11.40 – 16.00 Po - Čt vychovatelka ŠD - sl Červinková V. 

11.40 – 14.00 Pá  vychovatelka ŠD – sl Červinková V. 

Po ukončení provozu ŠD1 v pátek (14.00hod.) jsou zbylí žáci převedeni paní vychovatelkou 

do určeného oddělení s provozní dobou do 16.00hod.. 

 

Provozní doba ŠD 2:   

11:40 (12.35) – 15:05 vychovatelka ŠD – pí. Ševelová L. 

 Po ukončení provozu ŠD2 (15.05hod.) jsou zbylí žáci převedeni paní vychovatelkou do 

určeného oddělení s provozní dobou do 16.00hod.. 

          

Provozní doba ŠD 3:   

12:35 (11.40) – 15:15 Po – Čt vychovatelka ŠD pí Bílková L. 

12:35 – 16:00   Pá   vychovatelka ŠD pí Bílková L. 

 Po ukončení provozu ŠD3 (15.15hod.) jsou zbylí žáci převedeni paní vychovatelkou do 

určeného oddělení s provozní dobou do 16.00hod.. 

 

O přijetí žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné přihlášky a 

podle následujících kritérií pro přijetí: 

• školní věk přijímaného žáka = rozhodující kritérium 

 

následující podpůrná kritéria se stejnou váhou: 

• dojíždění žáků z okolních obcí do školy 

• rodinné zázemí přijímaného žáka (upřednostnění žáků z neúplných rodin) 

• zaměstnanost obou zákonných zástupců žáka 

• celotýdenní docházka v plném režimu 

 



 Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu 

odchodu z družiny.  

 

V rámci zařazení dítěte do ŠD je vybírán poplatek na částečnou úhradu neinvestičních výdajů 

spojených s provozem družiny. Jeho výši stanovuje ředitel školy na základě roční 

kalkulace po konzultaci se zřizovatelem Obcí Tlumačov ve výši 150,- Kč měsíčně. Tato 

částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek 

se platí předem do 15. dne měsíce října (za období 9. – 12.měsíce kalendářního roku) a do 

15.dne měsíce února (za období 1. – 6.měsíce kalendářního roku). Pokud není příspěvek za 

žáka uhrazen, může ředitel školy rozhodnout o jeho vyřazení od prvního dne následujícího 

měsíce. 

 

Rodiče nebo zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí paní 

vychovatelce rozsah docházky žáka a způsobu odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou 

zaznamenány na zápisním lístku. Omluvení nepřítomnosti žáka v ŠD, odchylky od 

pravidelné docházky (dřívější odchod, vyzvednutí jinou osobou a dal.) sdělí rodiče 

vychovatelce ŠD písemně (v nutných případech telefonicky). Předem známou nepřítomnost 

žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. 

 

Žáci přicházejí do školní družiny individuálně přes automatický zabezpečovací systém 

školy nejpozději v 7:20 hod. 

 

V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se údaj 

liší od zápisního lístku a písemných omluvenek. Všechna tři oddělení ŠD se naplňují nejvýše 

do počtu 24 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením 

vychovatelky, která si je přebírá ve třídách 1. stupně. Pokud některá z tříd končí později, 

přicházejí žáci do družiny po obědě ve školní jídelně individuálně. Ředitel školy stanovuje 

rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti. 

 

Dle stanoveného rozvrhu odchodů v přihlášce žáci odcházejí domů či do zájmových kroužků. 

Vzhledem k organizaci výchovné činnosti ŠD jsou doporučeny termíny pro odchod žáků ze ŠD 

takto: po obědě do 13 hodin a následně od 14,30 hodin do 15.30 hodin.  

 

Družina poskytuje zájmovým vzděláváním naplnění volného času účastníků zájmovou 

činností se zaměřením na různé oblasti. Nejčastější formou vzdělávání je příležitostná a 

pravidelná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost.  

 

   V průběhu školního roku je provoz ŠD o prázdninách přerušen s výjimkou prázdnin 

jarních, kdy ŠD vykonává svoji činnost při minimálně 12 přihlášených účastnících 

(usnesení R9/14/12/19).   

 

V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna rozhodnutím 

ředitele školy po projednání se zřizovatelem (příp. podle pokynů krajského hygienika apod.)  

 

Zákonní zástupci a další návštěvníci bez důvodu do ŠD nevstupují. 

 



Žák bez vědomí paní vychovatelky družinu (oddělení) neopouští. Za žáka, který se 

zúčastnil vyučování a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Doba pobytu žáka 

ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, 

školním řádem a řádem školní družiny, který je vyvěšen v učebně. 

 

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky 

o základní škole tj. ukládání napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy a 

klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák soustavně porušuje 

ustanovení školního řádu a svým chováním narušuje průběh činnost školní družiny, může 

být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen. 

 

 

 

 

V Tlumačově 1. září 2022                  Mgr. PODLAS Robert, ředitel školy 

 


