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Řád školní družiny 

 
 

1. Školní družina (dále jen ŠD) je součástí Základní školy T.G.Masaryka Rajhrad. Počet 

oddělení se odvíjí od počtu přihlášených účastníků zájmového vzdělávání. Oddělení se 

naplňují maximálně do počtu 30 účastníků. 

2. ŠD zahajuje svůj ranní provoz od 6.30 hodin a končí v 7.45 hodin. Odpolední provoz 

začíná v 11.40 a končí v 16.30 hodin.(15.30 ul. Havlíčkova) 

3. ŠD je umístěna v budově školy na Masarykově ulici a může využít 3 místnosti 

v přízemí budovy a 2 třídy,  jejichž je součástí. 5.oddělení je umístěno v budově 

Školního klubu na ulici Havlíčkova. 

4. Účastníky zájmového vzdělávání přihlašují do ŠD jejich zákonní zástupci odevzdáním 

zápisních lístků v předem určeném a obvykle zveřejněném termínu a místě.  Odhlásit 

účastníka  mohou opět pouze jeho zákonní zástupci písemně nebo osobně u vedoucí  

vychovatelky ŠD. 

5. Do ŠD se mohou přihlásit žáci 1. stupně. Přijímání do ŠD se řídí Kritérii pro přijetí do 

ŠD při ZŠ TGM  Rajhrad. Do zápisních lístků rodiče jasně uvedou, kdo a kdy bude 

účastníka vyzvedávat. 

6. Do ŠD účastníci přijdou po skončení výuky v doprovodu svých TU. V době pobytu ve 

ŠD za účastníky odpovídá vychovatelka. 

7. Všichni účastníci jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování vždy na začátku 

školního roku a dále před každou činností, která poučení vyžaduje (vycházky, pobyt 

v tělocvičně, přecházení komunikace …). 

8. ŠD může využívat kromě svých prostor také tělocvičnu, hřiště, pracovnu PC. 

9. Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne účastníka do konce doby stanovené režimem 

ŠD je vychovatelkou kontaktován telefonicky. Pokud se ani po 45 minutách 

vychovatelce nepodaří zástupce zkontaktovat, oznámí tuto skutečnost vedoucí 

vychovatelce ŠD, řediteli školy a Policii ČR (547232193 - místní oddělení Rajhrad). 

O této skutečnosti udělá záznam do třídní knihy. 

10. Vychovatelky ŠD poskytují rodičům informace v době konzultačních hodin. Zákonní 

zástupci účastníka informují vychovatelku o předem známé absenci v předstihu. 

Nepředvídanou absenci oznámí do 3 dnů telefonicky, písemně nebo osobně. 

11. Oddělení mohou být spojena, pokud počet účastníků různých oddělení nepřesáhne 

počet 30. 

12. Ředitel školy vydává dále Vnitřní řád ŠD, který určuje pravidla docházky účastníků, 

chování účastníků ve ŠD a bezpečnostní opatření. 

13. Tento Řád školní družiny nabývá platnosti 1.9.2017. 

 

 

V Rajhradě dne 1.9.2017 

 

 

                                                                                                      PaedDr. Zdeněk Motlíček 

                                                                                                               ředitel školy  

 


