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Vnitřní řád školní družiny 
 
 
 
Základní ustanovení vnitřního řádu školní družiny (dále jen ŠD)  

 

 Školní družina je zřizována podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). ŠD se ve své činnosti řídí 

zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  

 ŠD tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výchovou a vzděláváním ve škole 

a v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují 

od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti podle 

uvedené vyhlášky.  

 ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a 

zájmových činností a umožňuje žákům i přípravu na vyučování. 

 

Vnitřní řád ŠD upravuje především: 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní 

družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky. 

2. Provoz a vnitřní režim ŠD. 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před rizikovým 

chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků. 

5. Závěrečná ustanovení. 
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1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců v 

ŠD a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými 

pracovníky. 

 
Povinnosti účastníků zájmového vzdělávání 

 

 řádně docházet do školní družiny dle rozsahu docházky uvedené v přihlášce, účastníci 

nesmějí samovolně opouštět prostory využívané školní družinou bez vědomí vychovatelky 

 dodržovat vnitřní řád školní družiny 

 Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD, bude zahájeno jednání se 

zákonnými zástupci účastníka. Pokud nedojde v dohodnuté době k nápravě, může být dle 

rozhodnutí ředitele školy účastník ze školní družiny vyloučen. Upravuje § 31 (Výchovná 

opatření) zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). 

 dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním 

nebo vnitřním řádem 

 informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

 zákonný zástupce účastníka sděluje předem známou nepřítomnost vychovatelce školní 

družiny 

 účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti 

Na vycházky a sportovní činnosti se účastníci převlékají do sportovního oblečení (podle 

ročního období a počasí). Nosí i vhodnou obuv! 

 

Práva účastníků zájmového vzdělávání - vycházejí z Úmluvy o právech dítěte 

 

 na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích 

zajišťovaných školní družinou 

 na svobodu myšlení, projevu, náboženství a na dodržování základních 

psychohygienických podmínek 

 na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku 
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 na ochranu před sociálně patologickými jevy, na jakoukoli formu nepřátelství, 

diskriminace a násilí, proti poškozování pověsti a cti 

 účastníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém 

životním prostředí 

 účastník má být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v 

družině  

 

2. Provoz a vnitřní režim školského zařízení 

 
Přihlašování a odhlašování - evidence účastníků  

 
 přihlašování (přihláška k zájmovému vzdělávání) a odhlašování dětí ze ŠD je prováděno 

na základě písemných žádostí zákonných zástupců dítěte 

 žáci se přihlašují přednostně k pravidelné denní docházce (minimálně 4 dny v týdnu, 5 

po sobě jdoucích měsíců), následně se do naplnění kapacity přijímají žáci k pravidelné 

docházce (1x za týden nebo 2x za 2 týdny) 

 součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné 

sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny -  

zákonní zástupci vyplňují, půjde-li žák z družiny sám. Pokud ne, napíší jména osob, 

které mohou žáka vyzvednout. Pouze těmto osobám může být žák vydán. Samostatné 

uvolňování žáků ze ŠD (pokud je jiné než v přihlášce k zájmovému vzdělávání) musí být 

pouze písemnou formou. 

 při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka seznámeni s Vnitřním řádem ŠD 

 Vnitřní řád je rovněž umístěný na webu školy. Přihlašování a odhlašování účastníků, 

předávání informací rodičům a vyřizování námětů a stížností zajišťuje vychovatelka 

školní družiny.  

 o přijetí žáka rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitel školy 
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Platba za ŠD 

 poplatek za ŠD činí 180,- Kč za měsíc, docházka pouze do ranní družiny činí 50,- Kč za 

měsíc. Platba je prováděna 1x měsíčně stržením peněz ze Školního programu nebo 

složenkou na účet školy. 

 pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení ze školní 

družiny 

 

Podmínky docházky a doby odchodu ze školní družiny 

 

 provozní doba ŠD: ranní družina od 6.15h. do 7.20h., odpolední družina od 11.20h. do 

16.30h.  

 žáky si vychovatelky převezmou na obědě v 11:20h. Starší žáci docházející do ŠD v jinou 

dobu, přivede ze školní jídelny do příslušných oddělení ŠD vychovatelka nebo jiný 

pedagogický pracovník. 

 žáci budou uvolňováni ze ŠD dle údajů z přihlášky k zájmovému vzdělávání  

Pokud se bude doba samostatného odchodu dítěte lišit od údajů v přihlášce k zájmovému 

vzdělávání, je nutno omluvit žáka buď elektronickou formou (Bakaláři, do 10:45 hod. v 

daný den vychovatelce ŠD), nebo písemně na formulář pro Samostatný odhod ze školní 

družiny (ke stažení na webu školy). Žáky nelze uvolnit ze ŠD na základě telefonického 

rozhovoru, SMS či e-mailu. Prosíme zákonné zástupce o sledování nalepených lístků u 

zvonků ŠD (přesun do jiného oddělení, nemoc vychovatelky). 

 s ohledem na zájmovou činnost ŠD lze účastníky vyzvedávat do 13:00 hodin, poté až 

od 14:30h 

Opakované vyzvedávání účastníků mimo dobu stanovenou tímto řádem je považováno za 

závažné porušování vnitřního řádu a může vést k ukončení docházky. 

 zákonní zástupci nebo pověřené osoby jsou povinni žáka vyzvednout do konce provozní 

doby ŠD (do 16.30 hod.) 

 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností 

informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce do ŠD a počká se žákem 

ve školní družině. Pokud je tento postup bezvýsledný, na základě předchozí dohody s 

obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu, popř. požádá o pomoc Policii 

ČR. 

 rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činností schvaluje ředitel školy 
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Provoz ŠD o prázdninách  

 ŠD vykonává činnost zejména ve dnech školního vyučování, popřípadě ve dnech 

vedlejších školních prázdnin (podzimní prázdniny, pololetní prázdniny, jarní a 

velikonoční prázdniny) a ve dnech volna vyhlášených ředitelem školy. Na prázdninový 

provoz je nutné žáky do ŠD přihlásit. Závazný zájem o školní družinu v době školních 

prázdnin zjišťují vychovatelky přes Bakaláře, cca měsíc před přicházejícími prázdninami. 

Pokud má rodič zájem o umístění dítěte do školní družiny na konkrétní prázdniny, vyplní 

přihlášku na prázdninový provoz a předá ji zpět vychovatelkám školní družiny, nejpozději 

14 dní před prázdninami.  

 provoz o prázdninách je v čase od 6:15h - 14:15h, ranní příchod žáků do 7:30h., odpolední 

vyzvedávání od 12:45h 

      

Dokumentace ŠD 

 evidence přijatých dětí 

 přihláška k zájmovému vzdělávání 

 Školní vzdělávací program ŠD 

 celoroční plán ŠD 

 Vnitřní řád školní družiny 

 třídní knihy ŠD 

 

Způsoby komunikace mezi ŠD a zákonnými zástupci 

 třídní schůzky a konzultace 

 telefonní kontakt 

 elektronicky v Bakalářích 

 při přebírání dětí 

 písemné konzultace - mail jednotlivých vychovatelek/vychovatelů: příjmení@zsku.cz) 

 web školy 
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3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

Přechod žáků ze školy do ŠD a do zájmových útvarů a odpovědnost za žáky v této době 

 

 děti, které odcházejí v průběhu pobytu v ŠD na mimoškolní kroužek, musí být vyzvednuty 

a opět předány osobou, která kroužek vede a která po celou dobu trvání kroužku za děti 

přebírá zodpovědnost  

 do zájmových útvarů jsou účastníci uvolňováni podle časového rozpisu, a to vždy 

s vědomím vychovatelky 

 

Pobyt mimo budovu školy  

 na začátku školního roku a před každou akcí, seznamuje vychovatelka žáky s pravidly 

bezpečného chování  

 vychovatelka sleduje žáky při činnostech, zajišťuje dohled nad dětmi při všech 

činnostech a předem (zvláště při pobytu venku) jim vymezí prostor pro volný pohyb  

 děti se nesmí bez dovolení vzdálit z vymezeného prostoru  

 

Opatření při úrazu  

 vychovatelka poskytne potřebnou první pomoc  

 informuje o úrazu zákonné zástupce 

 každý úraz je zaznamenán do knihy úrazů 

- úrazy, které si vyžádaly ošetření lékaře je vychovatelkou vyplněn 

protokol o úrazu          
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4. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany 

účastníků. 

 žáci si půjčují hry, stavebnice a pomůcky s vědomím vychovatelky ŠD a po šetrném 

zacházení je vracejí zpět na určené místo 

Při úmyslném poškození her a hraček může být požadováno finanční odškodnění nebo 

materiální náhrada. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob 

je řešena úhrada od zákonných zástupců účastníka, který poškození způsobil. 

 ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně vychovatelce ŠD nebo jinému pedagogickému 

pracovníkovi, který vykonává dozor nad žáky. 

Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – zavírání tříd, úschova cenných věcí na 

předem určeném místě, zamykání skříněk. 

 do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí  

Účastníkům není povoleno používat mobilní telefony, pořizovat fotografie, videa či 

audionahrávky bez vědomí vychovatelky. 

 udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením, 

majetek školní družiny nesmí žáci odnášet domů 

 účastník po sobě před odchodem ze ŠD uklidí hry, hračky a pomůcky 

 

5. Závěrečná ustanovení 
Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je pověřen ředitel školy. Řád nabývá platnosti 

dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.  

 

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti dnem: 1. 9.2022 

 

V Kamenném Újezdě dne: 29. 8. 2022                     

 

Vypracovala: Bc. Iveta Stropková, vedoucí vychovatelka ŠD 

Schválil:  Mgr. Roman Rozkošný, ředitel školy 


