
Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 739 11 

                                                                      Janovice 410 

____________________________________________________________________________________  

Přihláška do školní družiny 2022/2023  

Příjmení a jméno žáka/žákyně …………………………………………………  Roč. ………………… 

Rodné číslo ………………………………………………………..   Zdrav. pojišťovna ……………….  

Bydliště …………………………………………………………   PSČ………………………………… 

Upozornění na zdravotní problémy  

žáka/žákyně…………………..…..………………………………………………………………………..  

Příjmení a jméno otce (zákonného zástupce) ……………………..………………………………………  

Kontaktní telefon ………………………………………………………..…………………………….......  

Příjmení a jméno matky ….……………………………………………………..…………………………  

Kontaktní telefon ….………………………………………………………………….…………………...  

Záznamy o uvolnění dítěte ze školní družiny  

Den  Hodina  
Změna od  

...  

Změna od  

...  

Jména osob 

vyzvedávajících Vaše  

dítě  

Dítě odchází 

ze ŠD samo  

(ANO-NE)  

Příchod  

do ranní 

ŠD  

pondělí          
  

  

úterý          
  

  

středa          
  

  

čtvrtek          
  

  

pátek          
  

  

  

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY  

1. Provoz a vnitřní režim školní družiny (dále jen ŠD)  

• O přijetí k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti ŠD se rozhoduje na základě písemné 

přihlášky. Součástí přihlášky je sdělení o rozsahu docházky a způsob odchodu z ŠD. Požadují-li 

rodiče odchod jiný, než je v přihlášce uvedeno, je nutná písemná forma komunikace. Telefonická 

nebo ústní dohoda o změně není možná.  

• Ranní provoz je od 6:30 - 7:30 hod., odpolední družina začíná v 11:30 hod. a končí v 16:30 hod.  

Odchod účastníků ze ŠD v době od 13:00 – 14:30 hod. je omezen pouze na nutné případy po 

písemném vyrozumění vychovatelky.   

• Úplata za ŠD činí 100,- Kč měsíčně. Poplatek je vybírán třikrát ročně (září, prosinec, březen) 

v hotovosti vedoucí vychovatelkou. Termín zaplacení úplaty je do 12. 9. 2022, 12.12.2022  

a 10. 3. 2023.  

• Do ŠD děti mohou mít oblečení i pro pobyt venku. Do tělocvičny musí mít všichni přezůvky s bílou 

podrážkou.  

 



 

 

• Účastníci nenosí do ŠD cenné předměty a předměty, které se ŠD nesouvisí. Vychovatelka není 

zodpovědná za ztrátu, případné zničení, pokud tyto předměty účastník do ŠD přinese.  

• V družině je zajištěn pitný režim.  

 

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském 

zařízení.  Žák má právo:  

• na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových akcích zajišťovaných školních družinou,  

• na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek,  

• vyjadřovat se přiměřenou formou ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

výchovy a vzdělávání s ohledem na věk a stupeň vývoje,  

• na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast v řízených 

zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře,  

• na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí,  

• na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, před zneužitím osobních dat (GDPR).  

 

Žáci jsou povinni:  

• řádně docházet do školní družiny, dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,  

• plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní 

družiny, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,  

• zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní 

družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,  

• informovat o změně zdravotní způsobilosti, obtížích nebo jiných závažných skutečnostech,  

• zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory ŠD v čistotě  

a pořádku, chránit majetek před poškozením.  

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí: 

• Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky navštěvující ŠD a předá 

jména nepřítomných žáků.  

• Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani 

jiných osob. Je přísně zakázáno držení a zneužívání návykových látek v ŠD.  

• Každý úraz, poranění či nehodu je nutné nahlásit vychovatelce.  

• Žáci jsou poučeni o jednání při vstupu do školy a opouštění školy, hlášení cizí osoby, která se 

pohybuje po škole bez doprovodu známé dospělé osoby.  

4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků  

• Dětem není dovoleno svévolně opouštět prostory ŠD, běhat po chodbě, přelézat zábradlí, 

manipulovat s termoregulačními ventily a videotelefonem.  

• V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě 

způsobené škody.  

Telefonní čísla ŠD, kontakt: 728 061 805, 558 681 026, hana.kimlova@seznam.cz 

(Verze tohoto řádu je v plném rozsahu k dispozici ve ŠD na a webu školy)   

  

  

Datum ………………………                         Podpis rodiče ……..…………………….  


