
Základní škola Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket   

tel: 352684034, IČO: 709 842 21, e-mail: info@zsloket.cz, datová schránka: ydimpgp 
 

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnost 
výchovně vzdělávací, plní ŠD také funkci sociální, tj. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po 
skončení školního vyučování. 

 ŠD je umístěna v budově ZŠ v Radniční ulici. Po skončení vyučování si žáky do ŠD převezmou 
vychovatelky nebo jiný pedagogický dozor. 

 ŠD je zpřístupněna žákům v ranním provozu od 6.00 do 7.30 hod. Škola zajišťuje předání dětí do tříd. 
Odpolední zaměstnání probíhá od 11:40 hod., od 12.35 hod. a končí v době do 14.30 do 16.30 hod. 
(pondělí – čtvrtek), v pátek 16:00 hod. Žáci mohou odcházet nejdříve ve 14. 30 hod. Pozdější odchody 
jsou již dle potřeb. 

 Do ŠD docházejí žáci 1. stupně na základě přihlášky (zápisní lístek) k pravidelné docházce.  
 Informace na zápisním lístku jsou závazné. Při změně doby odchodu nebo příchodu jsou rodiče 

(zákonní zástupci) povinni změnu oznámit vychovatelce ŠD písemně nebo při osobním jednání. Bez 
těchto náležitostí nelze dítě uvolnit. Důvodem je odpovědnost vychovatelek za děti v době, kdy mají 
být ve ŠD. 

 Zákonný zástupce žáka je povinen informovat vychovatelky ŠD o zdravotním stavu dítěte.  
 Pokud žáci navštěvují zájmové kroužky nebo ZUŠ, není možné, aby se libovolně vraceli do ŠD, neboť ŠD 

má do této doby vlastní program, který může být mimo budovu. Rovněž nelze pouštět žáky kvůli těmto 
činnostem dříve než 14.30hod. Pozdější odchody jsou již dle potřeb jednotlivých rodičů. 

 Se zařízením školní družiny zachází žák opatrně, aby nedošlo k poškození věci. V případě úmyslného 
poškození vybavení školní družiny, hradí vzniklou škodu zákonný zástupce dítěte. 

 Do ŠD docházejí žáci pravidelně. Potřebuje-li žák být uvolněn ze ŠD v jiný čas, musí předložit 
vychovatelce písemnou žádost s datem a podepsanou zákonným zástupcem žáka. Dítě nebude 
uvolněno na základě telefonické žádosti. 

 V době prázdnin bude ŠD v provozu pouze tehdy, bude-li na tuto dobu přihlášeno alespoň 7 žáků. 
 Odhlášení žáka musí proběhnout písemnou formou. 
  Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat 30 žáků. 
 Příspěvek na ŠD činí 100,- Kč na jeden měsíc a jednoho žáka, platí se pololetně. Děti přihlášené jen do 

ranní ŠD a k nepravidelné docházce platí příspěvek v hodnotě 50,- Kč.  
 Příspěvek se hradí na účet ZŠ Loket 30015 – 862696339/0800 
 Příspěvek je splatný za I. pololetí do konce září a za II. pololetí do konce února. 
 Během pobytu žáků ve ŠD dbají na jejich bezpečnost a zdraví vychovatelky ŠD. Žáci se chovají 

ukázněně a dodržují pokyny vychovatelek ŠD. 
 Ze ŠD vyzvedávají rodiče (zákonní zástupci) nebo jimi určená osoba uvedená v zápisním lístku. Žáci 

mohou odcházet sami pouze na základě písemného potvrzení od zákonných zástupců. 
 Pokud žák není rodiči (zákonnými zástupci) vyzvednut do skončení pracovní doby ŠD, spojí se 

vychovatelka ŠD telefonicky se zákonnými zástupci. Jestliže toto nebude možné, požádá o spolupráci 
obvodní oddělení Policie ČR v Lokti. 

 Rodiče si sami zajišťují stravování ve školní jídelně, zároveň zajišťují odhlášení oběda v případě nemoci 
žáka. 

 Žákům je po dobu pobytu ve ŠD zajištěn pitný režim v rámci provozu nebo vlastní. 
 K zájmovým aktivitám bude ŠD využívat tělocvičnu v budově v Radniční ul., sportovní hřiště za 

houpacím mostem nebo park v přírodním divadle, proto každý žák musí mít sportovní oblečení a 
vhodnou obuv. Všechny osobní věci žáka je třeba označit. 

 O vyloučení žáka ze ŠD může rozhodnout ředitelka školy, pokud tento žák soustavně nebo nějakým 
významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě 
svévolně nenavštěvuje ŠD, není – li zaplacen měsíční poplatek zapsaného žáka do ŠD ve stanoveném 
čase nebo z jiných zvláště závažných důvodů.  

              

1. 9. 2020                                                  Marie Naporowská                                    Mgr. Eva Grosmanová 
                                                                     ved. vychovatelka                                        ředitelka školy  
 

 



Základní škola Loket, okres Sokolov, T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket   

tel: 352684034, IČO: 709 842 21, e-mail: info@zsloket.cz, datová schránka: ydimpgp 
 

 

 

 

                                                                                

 


