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Dodatek k Vnitřnímu řádu školní družiny č. 2 

Organizace Letní školní družiny 

I. 

Nabídka Letní školní družiny (dále jen LŠD) 

1. Škola nabízí Letní družinu pro žáky Základní školy Ostrava, Nádražní 117, příspěvková 

organizace 

2. Program a základní pokyny Letní školní družiny jsou vyvěšeny na www.zsnadrazni.eu 

3. V programu Letní školní družiny je možnost vybrat libovolný turnus 

4. Škola zabezpečí organizaci letní školní družiny, je-li počet účastníků v počtu 4 a více. 

účastníků 

 

II. 

Povinnosti zákonných zástupců ,  účastníků prázdninové školní družiny 

1. Zákonný zástupce je povinen 

a. Odevzdat přihlášku Letní školní družině v řádném termínu – do nejpozději 30.dubna 

2019. 

b. V řádném termínu provést úhradu za Letní školní družiny ( převodem na účet školy 

nebo osobně na pokladně školy do 30.5.2019) 

c. Odevzdat v den nástupu na  Letní školní družiny , čestné prohlášení o bezinfekčnosti 

účastníka (příloha č.1) 

d. Odevzdat nejméně 3 dny před nástupem na Letní školní družinu Posudek o zdravotní 

způsobilosti dítěte (příloha č.3)   

e. Zajistit stravování dítěte na Letní školní družiny : 

i. Zabezpečením vlastní stravy a pitnému režimu 

f. Po ukončení denního programu si dítě vyzvednout ve stanovený čas a na 

dohodnutém místě buď osobně, nebo pověřenou osobou  (viz. příloha č. 2 – Seznam 

oprávněných osob pro vyzvednutí žáka ) 

2. Žák (účastník Letní školní družiny) je povinen: 

a. Dodržovat řád školní družiny, zásady bezpečnosti a požární ochrany, o kterých budou 

před zahájením Letní školní družiny poučeni 

b. Respektovat a řídit se pokyny zaměstnanců školy 

3. V případě že zákonný zástupce resp. účastník Letní školní družiny nesplní své povinnosti 

stanovené v bodech 1.a 2., pověřený pracovník (škola) nepřevezme dítě na  Letní  školní 

družinu 
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III. 

Zodpovědnost a povinnosti školy při provozu Letní školní družiny  

Škola je za účastníka Letní školní družiny plně zodpovědná  v době provozu Letní školní družiny a 15 

min před zahájením provozu Letní školní družiny ( v době po předání účastníka Letní školní družiny 

zákonným zástupcem/pověřenou osobou pověřeným zaměstnancům školy na určeném místě. 

1. Škola je zodpovědná pouze za účastníky Letní školní družiny 

2. Škola je zodpovědná za účastníky Letní školní družiny nad rámec stanovený v bodě 1 

v případě, že dojde k okolnostem, které nemohl předvídat a nemohl s nimi předem seznámit 

zákonné zástupce (např. zpoždění autobusu). V tomto případě je škola povinna tuto 

skutečnost oznámit  zákonným zástupcům/osobě pověřené převzetím účastníka Prázdninové 

školní družiny 

 

IV. 

Cena Letní školní družiny: 

1. Cena je stanovena na každý turnus zvlášť (viz. program) a zahrnuje: 

a. Úplatu za školní družinu 

b. Dopravu, vstupné na akce, které jsou v programu Letní školní družiny včetně 

potřebného materiálu a jiné související služby poskytované v průběhu Letní školní 

družiny 

2. Cena nezahrnuje stravné a kapesné 

V. 

Vybavení účastníků Letní školní družiny: 

1. Účastníci Letní školní družiny musí být vhodně vybaveni, tzn: 

a. Mají zabezpečenou celodenní stravu a celodenní pitný režim (min 1l tekutin) 

b. Základní vybavení: 

i. Vhodnou sportovní obuv 

ii. Sportovní oblečení  

iii. Pláštěnka  

iv. Krém na opalování, sluneční brýle, pokrývku hlavy 

v. Batůžek, blok, psací potřeby 

V Ostravě dne: 6.3.2019       Mgr. Libor Novotný 

Platnost:  od 1.4.2019 

Účinnost: od 1.4.2019 

Přílohy: 

Příloha č.1 - Čestné prohlášení o bezinfekčnosti účastníka  

Příloha č.2 - Seznam oprávněných osob pro vyzvednutí žáka 

Příloha č.3 - Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte 


