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Organizační řád školní družiny při ZŠ Brno, Vejrostova 1, 

příspěvková organizace pro školní rok 2022/23 
 

          Školní družina je součástí právního subjektu ZŠ Brno, Vejrostova 1, příspěvková organizace. 

 Její činnost se řídí zákonem č.101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, vyhláškou č. 163/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, 

ve znění pozdějších předpisů,  

a směrnicemi školy.  

 

 

Provozní doba školní družiny: 

Ranní: 6:00 – 7:45 hodin. Příchod do 7:20 hodin. Ranní provoz je v hlavní budově školy. 

Odpolední: od ukončení vyučování (dle rozvrhu výuky) 11:40 do 17:30 hodin. V nové budově do 

16:25 hodin. 

Od 16:35 jsou všichni účastníci jen v hlavní budově školy. 
 

  Šk. družina       Od - do Oddělení/třída          Učebna                 Vychovatelé 

Ranní     6:00– 7:40 1. třídy     herna ŠD (P a K) dle týdenního rozvrhu 

   6:30 – 7:40         2. třídy        učebna 1. B dle týdenního rozvrhu 

   6:30 – 7:40  3. třídy učebna 4.C dle týdenního rozvrhu 

  6:00 – 6:30 spojená oddělení herna ŠD (P a K)            dle týdenního rozvrhu 

     

Odpolední 11:40 - 17:30 1. 1. D Střížová Renata 

  (dle rozvrhu) 2. 2. D Tuzová Zuzana 

    3. 2. B Ibragimová Arletta 

    4. 4. C Bc. Procházka Radim 

    5.              2. A Kubošová Petra Di S. 

    6. 3. A Kalábová Ivana 

    7. 1. A Böhmová Ivana 

    8. 1. C Slabáková Lenka 

    9. 2. C Ing. Pohanková Radka 

    10. 3. C Zouharová Ivana 

    11. 1. B Živnová Šárka 

    12. 4. B Šimoníková Hana, DiS. 

    13. 3. D Singerová Beáta 

  14. 4. A 
Bc. Lukáš Chlachula (po – čt) 

Petra Špotáková (pá) 

 

 

Ranní provoz začíná v 6:00 hodin. Děti přichází do školní družiny do 7:20 hodin – zvonek ŠD / 

služba na vrátnici. Od 7:40 hodin odchází samostatně do učeben, dohled zajišťují dozorující učitelé. 

Pro děti prvních ročníků si na začátku školního roku chodí paní učitelky. Do přístavby odvádí děti 

vychovatelé, kde si je přebírá dozorující učitel. 
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Odpolední provoz začíná ukončením výuky (11:40 hod., 12:35 hod.). Vychovatelé přebírají účastníky 

školní družiny v příslušné učebně (viz tabulka), účastníci z rozdělených nebo spojených tříd dochází 

samostatně a neprodleně po skončení vyučování nebo taktéž po obědě (dle denního rozvrhu). 

Odchody: od 12:30 do 13:30 hod. – samostatně nebo přes čipové zařízení, od 15:00 hod. do 17:30 

hodin odchází účastníci dle záznamu v zápisním lístku nebo písemné datované omluvence (pro 

samostatný odchod na volném lístku – využíváme formulář), samostatný odchod v konkrétní čas nebo 

vyzvednutí oprávněnou osobou, která použije pro vyzvednutí čipové zařízení umístěné u zvonků na 

hlavní budově školy a přístavbě. Čipy a jejich držitelé jsou uvedeni v zápisním lístku. 

 

Vyzvedávání účastníků ze ŠD pouze přes čipové zařízení, které chrání a jistí bezpečnost dětí. 

Rodiče či zákonní zástupci uvedou v zápisním lístku osoby pověřené vyzvedáváním a vybavené 

čipem. 

Osoba takto oprávněná si přiložením čipu k elektronickému zařízení umístěnému u zvonků na hlavní 

budově či přístavbě školy zajistí vyslání účastníka k odchodu. Je nutné dodržovat čas, kdy může být 

účastník uvolněn a zároveň pamatovat na možnost nepřítomnosti v družině – v případě zájmového 

kroužku apod. V takovém případě vás čipové zařízení upozorní, že není možné vyzvednutí (dítě se 

ještě nevrátilo do družiny). A je nutné po chvíli akci zopakovat (přiložení čipu). 

Každý účastník (jeho rodič či zákonný zástupce) může disponovat až 5 čipy. Cena jednoho čipu činí 

100 Kč. Při ztrátě je nutné z důvodu zamezení jeho zneužití co nejdříve informovat školu pro 

zablokování ztraceného čipu na telefonním čísle 546 220 173, 603 257 125 do kanceláře školy nebo 

konkrétní vychovatelku v oddělení. 

                   

Užívané prostory. 

Školní družina užívá pro svoji činnost 14 učeben a jednu hernu v přízemí budovy (P a K – Pejsek a 

kočička). Dále jídelnu, prostorné chodby, tělocvičny, keramickou dílnu, učebnu výpočetní techniky, 

cvičný byt s kuchyňkou, žákovskou knihovnu. Mimo budovu využívá školní hřiště, zahradu a 

prolézačky v areálu školy. Během pobytu mimo areál školy využíváme i veřejná hřiště. 

 

Žáci – účastníci – školní družiny jsou přihlášeni vyplněním zápisního lístku rodiči nebo jejich 

zákonnými zástupci. Úpravy odchodů, kroužků apod. vždy písemnou formou – v zápisním lístku nebo 

v deníčku ŠD, které obdrží účastníci při nástupu do družiny. Do deníčku vypište dětem informace o 

odchodech a kroužcích 

 (v případě nepřítomnosti jeho vychovatele má účastník údaje u sebe a může se jimi prokázat). 

Uvolnění k samostatnému odchodu vždy na volném lístku (formuláře vám posíláme a jsou k dispozici 

na webu školy). 

Odhlášení je možné během školního roku kdykoli ke konci kalendářního měsíce vždy písemnou 

formou – odhlašovací formulář. Formuláře jsou k dispozici přes webové stránky školy nebo osobně na 

vyžádání. 

Poté se řeší individuálně vrácení adekvátní částky z uhrazené úplaty za školní družinu. 

 

Příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině činí 250 Kč měsíčně za 

jednoho účastníka. Výši úplaty stanovuje ředitel školy. Platba je uvedena v Edookitu (internet.  

žákovská knížka). Úhrada je splatná k 30. září 2022 a 31. lednu 2023. Je nutné dodržet termín 

úhrady! Platba mimo termín nebude přijata. 

Při nedodržení termínu splatnosti může být účtováno 50% navýšení poplatku. Po neuhrazení do 30 

dnů po splatnosti, může být dítě ze školní družiny vyloučeno. 

 

Při nevyzvednutí žáka – účastníka ŠD – do konce provozní doby (17:30 h.) se vychovatel telefonicky 

spojí s rodiči či zákonnými zástupci dítěte.  V případě krajní nouze (nemožnost spojení s rodiči nebo 

zákonnými zástupci) se vychovatel spojí s Policií ČR a informuje vedení školy a příslušný sociální 
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odbor ÚMČ Brno – Bystrc.  Opakované nevyzvednutí řeší vedoucí vychovatelka s příslušným 

sociálním úřadem. 

 

Žáci – účastníci ŠD – mohou být spojováni při různých činnostech a akcích a zároveň i 

z organizačních důvodů. Organizaci zajistí vždy vychovatelé.  

 

Jednotliví vychovatelé mohou organizovat zájmový kroužek ve svém oddělení (říjen až květen). 

Kroužky mohou být zpoplatněny – částečná úhrada materiálového vybavení. Nabídka kroužků 

v jednotlivých odděleních proběhne interně přes Edookit. Nabídka kroužků nabízených mimo vaše 

oddělení je v sekci Kroužky ŠD. 

 

Žáci – účastníci ŠD – jsou poučeni o bezpečném chování a jednání a o ochraně zdraví v průběhu svého 

pobytu ve školní družině a řídí se Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny. 

 

Kontakt do školní družiny v době 6:00 – 7:40 hod., 15:00 - 17:30 hod. – 546 210 661 nebo 

v odpoledním provozu na mobilní telefony do jednotlivých oddělení, komunikace přes internetovou 

žákovskou knížku 

(Edookit) – v případě nepřítomnosti vychovatele pouze přes deníčky ŠD, osobní jednání, pevnou 

telefonní linku do kanceláře školy – 546 220 173. 

 

V letošním školním roce dělíme kolektiv dětí ze třídy 3. B a 4. D. 5. třídy jsou přiřazeny ke druhým a 

čtvrtým ročníkům. O zařazení dětí do jednotlivých oddělení ŠD informujeme rodiče přes Edookit, 

osobně na třídních schůzkách. V průběhu školního roku může dojít ke změnám. 

 

 

Platnost i účinnost od 1. 9. 2022 

 

 

 

V Brně dne 24. 8. 2022 

 

                                 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                     Vydal:  Mgr. Martin Janás 

                                                                                                                                        ředitel školy                                                                                          

                                                                                   
 

 

 

 
 
                                                                
 
 
 
 


