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Vnitřní řád školní družiny
Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám
jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní
družiny (dále jen ŠD) .
Tento řád určuje pravidla provozu a režim ŠD.

Poslání ŠD
ŠD se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém

vzdělávání, v platném znění. ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi
výukou ve škole a výchovou v rodině. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové
činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je
určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. Činností vykonávaných
družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do
družiny. ŠD může vykonávat činnost pro účastníky a jejich zákonné zástupce i ve dnech
pracovního volna.

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců
ve ŠD a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci  školy

1.1 Žáci mají právo:
● užívat zařízení ŠD
● být seznámeni se všemi předpisy (řády) ve vztahu k jejich pobytu ve školském

zařízení
● zúčastňovat se akcí ŠD
● podílet se na tvorbě plánů ŠD a akcí ŠD
● požádat o pomoc pedagogické i ostatní zaměstnance školy
● na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
● na vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství
● na odpočinek a dodržování psychohygienických podmínek

1.2. Žáci mají povinnost
● řádně docházet do ŠD
● dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a

bezpečnosti
● plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a

školním nebo vnitřním řádem
● informovat pedagogické pracovníky ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních

obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání
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● dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem

● chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a
provozních zaměstnanců

● chodit vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti,
přezouvat se

● udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
● chránit svoje zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti,

které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání
návykových a zdraví škodlivých látek)

● hlásit ihned úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností ŠD
● nenosit do družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit

zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob
● nahlásit ztrátu věci neprodleně své vychovatelce nebo jinému pedagogickému

pracovníkovi, který vykonával dohled
● dbát na dostatečné zajištění svých věcí - odkládání věcí na předem určená místa
● používat mobilní telefon pouze se svolením vychovatelky

1.3 Zákonní zástupci mají právo:
● na informace o průběhu a vzdělávání žáka v ŠD
● na informace o ŠD podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

informacím
● u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na vzdělávání, jehož obsah, formy a

metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření
nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní

● vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání
žáka

1.4 Zákonní zástupci mají povinnost:
● zajistit, aby žák řádně docházel do ŠD
● na vyzvání vychovatelky nebo ředitele školy se osobně účastnit projednání

závažných otázek týkajících se vzdělávání a chování žáka
● informovat ŠD o zdravotní způsobilosti žáka a případných změnách zdravotní

způsobilosti
● oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost

žáka a změny v těchto údajích

1.5 Povinnosti zaměstnanců školy:
● všichni zaměstnanci školy jsou povinni chránit žáky před všemi formami špatného

zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním apod.
● dbají, aby žáci nepřišli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými
● zjistí-li, že je dítě týráno, krutě trestáno nebo je s ním nějak špatně zacházeno, spojí

se s orgány na pomoc dítěti
● informace, které zákonný zástupce poskytne do školní matriky nebo jiné důležité

informace o žákovi, jsou důvěrné a všichni pracovníci jsou v souladu s platnými
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právními předpisy vázáni mlčenlivostí

2. Provoz a vnitřní režim ŠD

Přihlašování a odhlašování
2.1 Ve ŠD je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje
přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování
námětů a stížností.

2.2 O přijetí žáka do ŠD se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Přihlášku obdrží
rodiče při zápisu do ŠD. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců žáka
o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z ŠD. Umístění žáka do ŠD není nárokové.
Žáci jsou přijímáni na jeden školní rok. Přijímáni jsou žáci přípravné třídy, 1. - 4. ročníku.
Ze 4. ročníku mohou navštěvovat ŠD přednostně žáci dojíždějící. Při větším počtu
zájemců ze 4. ročníku bude o přijetí rozhodnuto losováním. Pokud bude kapacita ŠD
naplněna a pro žáky již nebude možnost je umístit, je rodičům žáků doporučen školní klub.
Odhlásit žáka ze ŠD lze na základě písemného sdělení rodičů. Žák může být vyloučen ze
ŠD, pokud soustavně porušuje kázeň, ohrožuje zdraví a bezpečnost svojí nebo ostatních,
opakovaně svévolně nenavštěvuje ŠD. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka
vůči zaměstnancům družiny se vždy považují za závažné porušení povinností
stanovených tímto řádem. Vyloučení může být nejprve podmínečné na 3 měsíce.
O vyloučení žáka rozhoduje ředitel školy.

2.3 Úplata se zpravidla platí ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až
červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.

2.4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné
nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) žákovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona
o sociálních službách,
c) žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle
zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli.

3. Organizace činnosti

3.1 Provozní doba ŠD:
ranní 6.00 - 7.30 hod. (je umístěna ve školním klubu v budově ZŠ),
odpolední 11.25 - 16.30 hod. (v budově ŠD).

Provoz o prázdninách:
V případě zjištěného zájmu o využití služeb ŠD ve dnech, kdy neprobíhá vyučování, musí
být počet žáků přihlášených na prázdninový provoz vyšší než 15. Zájem o provoz během
prázdnin musí rodiče nahlásit nejdéle 5 pracovních dnů před začátkem prázdnin.

3.2 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků, zároveň však nesmí být překročena
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kapacita 120 žáků s pravidelnou denní docházkou. Činností ŠD se mohou zúčastňovat i
žáci nezařazení do ŠD, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených
do oddělení.
Rozsah denního provozu a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí
vychovatelky.
ŠD využívá k pobytu žáků svoji samostatnou budovu, zahradu k ní přilehlou případně další
prostory školy.
ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na
vyučování. Další aktivity ŠD jsou rodičům nabízeny písemně a rodič potvrzuje účast dítěte
svým podpisem a určí dobu a formu odchodu.

3.3 Přihlášení žáci ŠD pravidelně navštěvují. Při vyzvedávání žáka ze ŠD používají
zákonní zástupci nebo pověřené osoby čipový systém instalovaný u vchodu. Pro
vyzvedávání žáka jsou zákonní zástupci povinni zakoupit si čip (pro každou osobu
vyzvedávající žáka). Zákonní zástupci ani pověřené osoby při vyzvedávání žáka
nevstupují do budovy ŠD. Výjimkou je vyzvedávání dětí z předškolní třídy. Žáci, kteří mají
v zápisním lístku uvedený samostatný odchod, čip nepotřebují.
Samostatné odchody žáků se řídí podle údajů na zápisním lístku. Změna odchodu žáka ze
ŠD je možná jenom na základě písemného sdělení rodičů podle vzoru. Žáka nelze uvolnit
na základě telefonické žádosti a neúplného písemného sdělení. Rodič podává informace o
změnách v údajích uvedených na zápisním lístku. Při odchodu se žák rozloučí, neodchází
bez oznámení. V žádném případě nesmí svévolně opustit areál ŠD během určeného
pobytu v ŠD.

3.4 Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD se vychovatelka telefonicky spojí se
zákonným zástupcem žáka a vyčká do jeho příchodu. Pokud není možné zákonné
zástupce kontaktovat, po domluvě s ředitelem školy požádá o spolupráci Policii ČR a
Odbor sociální a právní ochrany dětí.

3.5 Ranní ŠD je umístěna ve školním klubu v budově ZŠ. Žáci, kteří navštěvují ranní
družinu, přicházejí do školního klubu nejdéle do 7.15 hod. Žáky předškolní třídy předává
vychovatelka přímo třídní učitelce. Během ranního provozu se oddělení spojují.
V 11.25 hod. přebírají vychovatelky žáky od vyučujících ve školní jídelně a do ŠD odchází
hromadně s vychovatelkou. Žáky předškolní třídy odvádí třídní učitelka do ŠD a předává
vychovatelce. Žáky z 1. - 4. třídy, kteří navštěvují kroužky ZŠ, přebírají vedoucí kroužků,
po ukončení kroužků je předávají vychovatelkám. Za přechody na kroužky a z kroužků
zodpovídá vedoucí kroužku. Odchod žáka do oborů ZUŠ je odchodem žáka ze ŠD a je
zaznamenán v zápisním lístku. Žáci ze 4. tříd, kterým končí vyučování po 5. vyučovací
hodině, odchází do družiny samostatně. Na odpolední vyučování a z odpoledního
vyučování chodí žáci 4. tříd samostatně. Písemné sdělení o mimořádném samostatném
odchodu po odpoledním vyučování, odevzdá žák 4. třídy vychovatelce o polední
přestávce.
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3.6 Každá vychovatelka odpovídá za žáky svého oddělení. Oddělení se spojují, pokud
vychovatelka vyzvedává žáky ze svého oddělení, kteří končí po 5. vyučovací hodině. V
tuto dobu přebírají dozor nad žáky vychovatelky zbývajících tří oddělení, přičemž počet
žáků v jednom oddělení nesmí překročit 30. Oddělení se spojují po 15.00 hod. v závislosti
na aktuálním počtu přítomných žáků.

3.7 Po vyučování a následném obědě se žáci vyzvedávají pouze ve školní družině. V
době od 13.00 hod. do 14.30 hod. probíhá zájmová činnost. V této době nelze žáky
uvolňovat, pouze ve výjimečných případech po dohodě s vychovatelkou. Výjimkou jsou
samostatné odchody žáků na autobus v 13.30 hod.

3.8 V ŠD je zajištěn pitný režim. Žáci dle vlastní potřeby mohou pít šťávu nebo vodu.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve ŠD, žáci
ihned ohlásí. Vychovatelé ŠD provedou prokazatelné poučení žáků během prvního dne
školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří první den chyběli a provedou o tom
písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné
informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

4.3 Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a
bezpečnost osob nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy,
je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých
schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě
náhlého onemocnění žáka informují rodiče žáka. Vychovatelky poskytnou při úrazu žákovi
nebo jiné osobě první pomoc. Informují rodiče žáka a zajistí případné lékařské ošetření.
Úraz hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané
formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje pracovník, který vykonával dozor.

4.4 Při pobytu mimo budovu ŠD jsou žáci vždy poučeni o bezpečnosti. Budovu ŠD může
opustit jedna vychovatelka nejvýše s 25 žáky.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
Žáci zacházejí s majetkem svým, školy i ostatních osob vždy bezpečně, adekvátně účelu a
tak, aby předcházeli zbytečným škodám. Pokud k poškození majetku přes jejich opatrnost
dojde, nahlásí ji zaměstnanci školy a společně vyřeší, jak k nápravě dojde.
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6. Dokumentace ve ŠD
● písemné přihlášky žáků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců

účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze ŠD,
● třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce,

včetně docházky dětí,
● celoroční plán činnosti.
● roční hodnocení práce ŠD jako podklad pro výroční zprávu školy,
● vnitřní řád ŠD, rozvrh činnosti,
● kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků

7. Evidence žáků
Žáci jsou evidováni:

● ve školní matrice
● v třídních knihách
● v záznamu o docházce do zájmových kroužků

8. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřená
vedoucí vychovatelka ŠD.
2. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2022

Mgr. Pavel Kopecký, ředitel školy
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