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Základní organizační pravidla týkající se práv a povinností žáků školní 
družiny a jejich zákonných zástupců ve ŠD a vzájemných vztahů 
se zaměstnanci školy.  

- při zápisu do ŠD zákonný zástupce řádně vyplní „Zápisní lístek“ a stanoví dobu pobytu 
žáka ve ŠD. Je zde také zapsáno kdy a s kým žáci odcházejí domů. Každou změnu 
v zápisním lístku je nutné písemně sdělit vychovatelce. 

- ŠD organizuje pravidelnou činnost oddělení a případně zájmových útvarů, pořádá 
příležitostné akce a v průběhu dne nabízí spontánní aktivity. 

- ŠD umožňuje žákům i odpočinek a přípravu  na vyučování. 
- Zákonní zástupci žáků mají právo vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých dětí, 

právo na informace o průběhu vzdělávání a na poradenské služby. Tímto se mohou 
kdykoliv obrátit na vychovatele všech oddělení ŠD. 

- Žáci ŠD jsou povinni dodržovat Vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy a ŠD k ochraně 
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

- Žáci ŠD plní pokyny vychovatelů vydané v souladu s právními předpisy 
a Vnitřním řádem ŠD. 

- Žáci ŠD jsou vedeni k vzájemnému respektu, veškeré projevy rizikového chování nejsou 
povoleny. Vychovatelky realizují pestré aktivity a uplatňováním vhodně zvolených 
metod tak vytvářejí ve ŠD příznivé klima. 

- Zákonní zástupci jsou povinni zajistit, aby žáci řádně docházeli do ŠD. 
- Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitele školy, vedoucí vychovatelky, nebo 

vychovatelů ŠD se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících  
se zájmového vzdělávání žáka ŠD. 

- Zákonní zástupci jsou povinni neprodleně školu a ŠD informovat o změně zdravotní 
způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka, nebo jiných zdravotních skutečnostech. 

- Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat ŠD údaje, které jsou podstatné pro průběh 
zájmového vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

- Žáci a zákonní zástupci jsou na začátku školního roku prokazatelně seznámeni s Vnitřním 
řádem ŠD a řídí se jím a je pro ně závazný. 

- Žák může být ze ŠD vyloučen při soustavném porušování schváleného Vnitřního řádu 
ŠD. 

- Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, na odpočinek  
a dodržování základních psychohygienických podmínek.  

- Žák ŠD má právo vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí 
zájmového vzdělávání, při čemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 
odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

- Žák ŠD má právo na poradenskou pomoc ve školní družině poskytovanou v rámci 
poradenské činnosti školy. 

- Žák ŠD má právo prostoru k seberealizaci.  
- Zákonní zástupci žáka mají právo vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svých dětí, 

právo na informace o chování a průběhu zájmového vzdělávání  
- Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy, žáky a jejich rodiči jsou založeny 

na oboustranné důvěře a otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, respektu a ochotě 
spolupracovat.  
 
 
 
 
 



 Provoz a vnitřní režim zařízení 
Školní družina se dělí na 2 oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 24 a 25 žáků. 

Kapacita na naší škole je 49 žáků ve ŠD. Do družiny je přihlášen žák až po řádném vyplnění 
zápisního lístku zákonným zástupcem. Zákonní zástupci žáka sdělí vychovatelům ŠD rozsah 
docházky a způsob odchodu ze ŠD, dále zde uvedou telefonické spojení a informaci 
o zdravotní způsobilosti dítěte. 

 
- Provoz družiny je 11.30 - 15.00 hod. 
- Omluvu nepřítomnosti žáka, odchylky od docházky, nebo způsobu odchodu sdělí 

vychovateli ŠD písemně. 
- Žáka nelze z družiny uvolnit po telefonické domluvě ani formou sms zprávy. 
- Žáka nelze fyzicky předat žádné jiné osobě, než uvedené v zápisním lístku, pokud k tomu 

rodiče nedají písemný souhlas. 
- Odhlášení žáka ze ŠD lze pouze písemnou formou potvrzenou zákonným zástupcem. 
- O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy, nebo jím pověřená vedoucí vychovatelka. 

Přednostní právo pro zařazení do ŠD mají žáci 1. - 3. ročníku. Do naplnění kapacity lze 
zařadit žáky i 4. a 5. ročníku s přednostním zařazením žáků s pravidelnou denní 
docházkou.  

- Po skončení vyučování odvádí vyučující děti na oběd a pak je ve školní družině přebírá 
vychovatelka. 

- ŠD koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje žákům ŠD působení na dalších 
formách zájmových aktivit organizovaných školou.  

- Na zájmovou činnost – kroužky žáka ŠD přebírají osobně vedoucí kroužků od 
vychovatelů, a tím za ně přebírají zodpovědnost. Po ukončení kroužků předávají žáky ŠD 
vychovateli daného oddělení. 

- Poplatek za měsíc činí 60 Kč na dítě. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě 
docházky sourozenců do školní družiny. Poplatek se hradí za celé pololetí do konce 
měsíce září a pak do konce měsíce února za druhé pololetí. 

- S pomůckami, hračkami a dalším majetkem školy a školní družiny žáci ŠD zacházejí 
šetrně, chrání je před poškozením, dbají na pořádek a úklid zapůjčených potřeb. 
Poškození nebo ztrátu zapůjčené věci hlásí vychovatelce v příslušném oddělení. 

- Žáci dbají na čistotu a zachovávají základní hygienické návyky. Nosí vhodné převlečení 
do družiny i s ohledem na pobyt venku. 

- Mimo prostory ŠD se žáci nezdržují bez dozoru. 
- Při veškeré činnosti dbají na bezpečnost (vychovatelka i žáci), ke hrám venku nepoužívají 

nebezpečné předměty (klacky, pruty,…), nehází kameny nebo jinými předměty a neničí 
přírodu. 

- V družině je dodržován pravidelný pitný režim. 
- Vychovatelka zodpovídá za žáky pouze v době jejich pobytu v ŠD a při činnostech  

s tím spojených.  
- Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu pobytu ve družině, jsou žáci 

povinni ihned ohlásit. 
- Dle nutnosti zajistí vychovatel nebo jiný zaměstnanec školy zraněnému žákovi lékařské 

ošetření a sepíše záznam o úrazu a neprodleně oznámí tuto skutečnost zákonným 
zástupcům. 

 
Vnitřní řád školní družiny byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 30. 8. 2019. 
 
Vnitřní řád školní družiny nabývá platnosti dne 1. 9. 2019. 
  


