
Základní škola Dolní Benešov, příspěvková organizace, okr. Opava 

Řád školní družiny 

Vnitřní řád školní družiny 

 

 

Školní družina je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání. Umožňuje zájmové a 
odpočinkové činnosti a různé formy přípravy na vyučování. Činnost školní družiny je určena 
přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. 

 

Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky. Přijetí do školní družiny není 
nárokové. Žáci docházející do školní družiny mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, 
řídit se pokyny vychovatelek, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek ŠD ani 
spolužáků. Mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejich akcí, podílet se na hodnocení 
své činnosti, podle pitného režimu užívat nápoje zajištěné pro žáky ve školní družině. 

 

Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit 
změny v údajích. Seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej. Řádně zdůvodňovat 
nepřítomnost žáka ve školní družině, včas uhradit úplatu za pobyt žáka. Pokud žák neodchází 
domů či do jiných aktivit sám, má zákonný zástupce povinnost jej vyzvedávat v určené době. 

 

Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka a akcích ve ŠD. 

 

Školní družina vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při jejich akcích. 
Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky. Z bezpečnostních důvodů nelze žáky 
mimořádně uvolňovat na základě telefonické žádosti, ale jen písemnou formou. 

 

Školní družina při ZŠ Dolní Benešov má čtyři oddělení a je umístěna v budově zámeckého 
parku mimo areál školy, v budově „červené „ školy a v ZŠ Zábřehu. 

 

 1. oddělení – žáci 1. – 5. Ročníku: p. vychovatelka Halfarová Eva (1. Poschodí ŠD) 

 2. oddělení – žáci 1. – 5. Ročníku: p. ved. Vychovatelka Hartošová Krista (přízemí ŠD) 

 3. oddělení – žáci 1. – 5. Ročníku: p. vychovatelka Faiková Jana („červená škola“) 

 4. oddělení – žáci 1. – 4. Ročníku: p. vychovatelka  Bc.   Lassaková Kupková Magdaléna 
(ZŠ Zábřeh) 


