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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ „Poznávání“ s. r. o. 

 

 

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ „Poznávání“ s. r. o. byl vypracován podle 

- zákona č.561/2004 Sb. 

- vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, 

- vnitřních předpisů ZŠ „Poznávání“ s. r. o. (školní řád). 

 

Provozní doba školní družiny (dále jen ŠD) 

ŠD je otevřena v pracovní dny od 8:00 do 9:00 (ranní družina) a dále od 13:30 do 17:00 (od-

polední družina). Hlavní činnost probíhá od 14:00 do 16:00. Děti je možné si vyzvednout mezi 

16.00 až 17.00. Děti je možné si vyzvednout také po skončení obědové pauzy mezi 13.30 až 

14.00, pokud nemají povinnou výuku ve III. výukovém bloku.  

 

Podmínky přijetí do ŠD 

Do ŠD může být přijat žák pouze na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihláška do ŠD musí 

být odevzdána nejpozději 3. den od začátku školního roku třídní učitelce.   

ŠD může uskutečňovat i jinou příležitostnou a zájmovou činnost (účast je vždy podmíněna 

písemným souhlasem zákonných zástupců žáka prostřednictvím školního elektronického 

systému). Zájmové vzdělávání žáka může být též ukončeno kdykoliv na žádost zákonného 

zástupce na základě písemného oznámení. 

 

Způsob předávání žáka 

Žáci do ranní družiny přichází sami. Z ranní družiny předává žáky vychovatel(ka) vyučujícím 

do jednotlivých tříd. Do odpolední družiny předává žáky vychovatelům třídní učitel(ka). Žáka 

ze ŠD mohou vyzvedávat rodiče nebo jejich zástupce v časech uvedených v oddíle „Provozní 

doba družiny“. Žáci mohou odcházet v uvedenou dobu sami, pokud je to uvedeno v přihlášce. 

Pokud chtějí mimořádně odejít dříve, musí přinést od rodičů písemnou omluvenku s uvedením 

doby, kdy mají ze ŠD odejít a s kým, případně lze toto sdělit prostřednictvím školního infor-

mačního systému. Odchod žáka na jeho žádost není možný.  

 

V Praze, dne 31. srpna 2022 

 

Mgr. Jana Brodská 

ředitelka školy 


