
Základní škola Chomutov, Školní 1480 
Vnitřní řád ŠD 

 
 

1. ŠD zabezpečuje žákům odpočinek a rekreaci po ukončení školního vyučování, rozvíjí jejich 
zájmy a schopnosti. 
 

2. Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. – 4. ročníku do naplnění kapacity. Přednost mají děti z nižších                
ročníků.  

           Rodiče přihlašují děti řádným vyplněním zápisního lístku. 
  

3.  Měsíční úplata ŠD je 100,- Kč.  
 Placení úplaty je ve dvou splátkách: 

 
- září – prosinec (400 Kč)  
- leden– červen (600 Kč) 
  

Úplata se předává v hotovosti paní vychovatelce. 
 
Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, je přerušen provoz 
školní družiny. Je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dní v měsíci, úhrada 
za ŠD za daný měsíc se vrací. 

      
4. Provoz ŠD je od 5:30 h do 16:30 h. Provoz ranní družiny je i pro nezapsané žáky školy, 

dále pro žáky při dělených hodinách. 
 

5. Podmínky docházky přihlášených žáků:  
 
          Docházka je povinná, žák odchází ze ŠD podle zápisu uvedeného v zápisním lístku. 
          Děti mohou odcházet po obědě nebo až od 14:45 hod. V jiném čase nebudou děti  
          uvolňovány.  
          Nepřítomnost dítěte ve ŠD musí být řádně omluvena.  
          Za žáka, který se nedostavil do ŠD, vychovatelka nezodpovídá. 
 

6. Dítě nebude uvolňováno na telefonické požádání, pouze písemně (s datem a 
podpisem rodičů).  
 

7. Po skončení vyučování děti přecházejí do ŠD. Žák se řídí pokyny vychovatelek, dodržuje 
školní řád. Bezpečnost dětí je vždy zajištěna předáváním učitele vychovateli a naopak. 

 
8. V případě hygienických opatření proti COVIDu – 19: 

 
- zvýšená hygiena rukou (mytí a dezinfekce) 
- zákaz vstupu doprovodu dětí do budovy školy 
- vstup dovolen pouze po předchozí domluvě s paní vychovatelkou 
- nutná rouška 
- v případě nařízení MZd ČR – testování žáků dle pokynů 

 
      9.   Do ŠD si mohou žáci donést věci na převlečení - řádně podepsané.  
 

10.   Žák chrání – neničí svévolně zařízení ŠD. 
 
 
 
 



 
11.   O přijetí, nepřijetí a vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy. 

 
 

12.   K obědu odcházejí žáci společně s vychovatelkou ŠD. Dbají všech pravidel  
  společenského chování, stolování a hygieny.  
 

13.   Stravné platí rodiče v kanceláři školní jídelny. Obědy by měly být zaplacené 
            do posledního dne předcházejícího měsíce. 
 

14.   Onemocní-li žák, rodiče jej odhlásí ze stravování (24 hodin předem). Pokud není žák 
        odhlášen oběd mu propadá. 

 
 
 
 
 
 
 
V Chomutově 1. 1. 2021                                                                 Mgr. Vlasta Marková 
                                                                                                             ředitelka školy 


