
Střední škola a Základní škola Beroun, příspěvková organizace 
Řád školní družiny 

Řád obsahuje důležitá ustanovení pro žáka, která jsou obsahem vnitřního řádu ŠD, se kterým 
se prokazatelně seznamují zákonní zástupci při přijetí žáka do ŠD. 
Kromě základních povinností se na provoz školní družiny vztahují další ustanovení. 
Žáci jsou povinni: 
1. Chodit do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností. 

Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy 
v průběhu roku. 

2. Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení 
k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu 
s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem, 

4. Před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí 
školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole 
jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.  

5. Dodržovat zásady kulturního chování, chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy. 
6. Chovat se ke svým spolužákům přátelsky, nebýt k nim vulgární a hrubý, žádným 

způsobem neohrožovat jejich fyzické i psychické zdraví.   
7. Nenosit cenné předměty a větší obnosy peněz. Peníze, hodinky, mobilní telefon mohou 

žáci svěřit do úschovy pedagogovi. Neučiní-li tak, za případnou ztrátu školské zařízení 
neručí. 

8. Nenosit do školského zařízení předměty, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz 
nebo ohrožovat mravní výchovu žáků. 

9. Okamžitě hlásit ztrátu osobní věci pedagogickému pracovníkovi. Za ztráty 
v neuzamčených prostorách školské zařízení nezodpovídá (např. ztráta před budovou 
školy apod.). 

10. Každý úraz nebo vznik škody ihned hlásit pedagogickému pracovníkovi.  
11. Provozní doba ŠD je od 7:00 – 7:40 hod.,  odpolední ŠD  12:00 – 16:00 hodin.  Do ranní  

      ŠD přicházejí přihlášení žáci individuálně po ohlášení telefonem u vchodových dveří  
      školy.  

12. Ukončení provozu ŠD: Provoz ŠD končí v 16,00 hodin. Při nevyzvednutí žáka do 
      stanovené doby rodiči nebo zákonným zástupcem, vychovatelka nejdříve podle možností  
      informuje telefonicky rodiče žáka, zákonné zástupce a osoby uvedené na přihlášce žáka 
      do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,  

a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě 
 b)  požádá o pomoc Policii ČR   

13. Žáky  přebírá vychovatelka od učitelů osobně. Žáky na zájmový útvar vyzvedávají  
      vedoucí útvaru a také odvádějí zpět do ŠD po ukončení činnosti útvaru.   
14.  Všichni žáci školní družiny se chovají při pobytu ve školském zařízení i mimo něj tak, 
       aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo  
       vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván 
       dohled  způsobilou osobou.  
15. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 
      jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.  
      Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovateli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých 
      věcí, do školy nosí pouze věci potřebné k výuce. Pečují o propůjčený majetek, ochraňují  
      jej před ztrátou a poškozením.   
 
Řád ŠD jako součást Vnitřního řádu ŠD byl schválen PR. 
                                                                                  Mgr. Ivana Ečerová, řed. školy 
 


