
Dodatek k vnitřnímu řádu ŠD 

Dodatek č. 2 doplňuje článek II odstavci 1. o bod 1.7 takto: 

1.7. 

Do ranní družiny přicházejí  pouze ti žáci, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. 

Dodatek č. 2 doplňuje článek II v odstavci 3. o bod 3.9 takto: 

3.9. 

Z důvodu bezpečnosti má žák výslovně zakázáno komukoliv otevírat dveře do školy. Tento 

zákaz se vztahuje na vstupní dveře do budovy a také na dveře do dvora a do atria. 

Dále je z  důvodu bezpečnosti žáků omezen vstup rodičů, zákonných zástupců a osob 

pověřených k vyzvedávání žáka ze školní družiny. Odchod žáků ze ŠD je upraven tak, aby 

nebyl narušován výchovný program školní družiny. Odchody jsou možně po obědě v centrální 
jídelně, v 13:30 hodin nebo až v 14:30 hodin. Zákonní zástupci dítěte čekají na jeho příchod ve 

vestibulu školy před vstupními dveřmi. Tento prostor je monitorován kamerovým systémem 

školy. 

Dodatek č. 2 doplňuje článek II v odstavci 5. o bod 5.5  takto: 

5.5. 

Při přechodu do centrální jídelny a zpět  má první a poslední dvojice žáků reflexní ochranné 

vesty a dodržují pravidla bezpečnosti, se kterými byli seznámeni na začátku školního roku. 

Při přecházení vozovky zastaví vždy první dvojice žáků před okrajem vozovky. Do vozovky 

vstupuje jako první vychovatelka, vozovku pak opouští jako poslední. Pedagogický dozor je za 

snížené viditelnosti také označen reflexní vestou. 

Desatero chování žáka ve školní družině 

1. Po skončení vyučování se žák v doprovodu vychovatelky ŠD přesune do prostor šaten. Zde se v klidu převlékne 

a seřadí do dvojic. První a poslední dvojice si podle pokynu vychovatelky oblékne reflexní vesty. 

2. Při přechodu do centrální jídelny žák dodržuje pravidla bezpečnosti nejen k sobě, ale i k ostatním spolužákům. 

3. Při přecházení vozovky zastaví první dvojice při jejím okraji – na semaforu, na konci chodníku, před zatáčkou. 

4.  Do vozovky vstupuje první vychovatelka. Žák je povinen vstoupit do vozovky tak, aby se jí nepohyboval za 

zády. Vozovku pak vychovatelka opouští jako poslední. 

5. V centrální jídelně žák nepředbíhá ostatní strávníky a  dodržuje zásady slušného chování a stolování. 

6. Po návratu z jídelny žák neopouští oddělení bez vědomí vychovatelky. 

7.  Žák má výslovně zakázáno otevírat komukoliv dveře do školy. Tento zákaz se vztahuje na vstupní dveře do 

budovy a také na dveře do dvora a do atria. 

8. Rodiče čekají ve vestibulu Fóra, kde si své dítě převezmou! Po zazvonění na školní družinu neopouští prostor 

vestibulu.Do prostor školy je vstup bez pedagogického doprovodu zakázán. 

9.  Žák dodržuje pořádek ve své šatně. Ošacení a obuv dává na určené místo. Nevstupuje do prostoru šatny jiné 

třídy. 

10.  Žák, který opakovaně ohrožuje zdraví své a svých spolužáků, porušuje vnitřní řád, může být ze školní 

družiny vyloučen. 


