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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 nebo družina). Prokazatelné seznámení zákonných zástupců s tímto 

vnitřním řádem ŠD provedou vychovatelky na začátku školního roku. Tento vnitřní řád je 

vyvěšen u vstupu do všech oddělení ŠD a na webových stránkách školy. 

  

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny. 

  

Zásady směrnice: 

 musí být vydána písemně, 

 nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy, 

 nesmí být vydána se zpětnou účinností, 

 vzniká na dobu neurčitou. 

 

 

 

 



Poslání školní družiny 
  

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

vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování 

mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního 

vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je 

zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. 

Činnost družiny je určena pro žáky 1. – 5. ročníku základní školy. Činností vykonávaných 

družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. 

Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve 

dnech pracovního volna. 

  

  

1. Práva a povinnosti žáků a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky  
 

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním 

OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní 

Republikou dne 7. ledna 1991. 

 

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech: 

 

1. Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte. 

2. Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný 

čas a na svobodu myšlení a vyznání. 

3. Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání. 

4. Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které 

se ho týkají. 

 

 

1.1 Žáci mají právo: 
  

a) na všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech dítěte 

b) na svobodu myšlení, projevu, svědomí, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek. 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 

odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou 

formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití. 

d) mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. 

Odpovědnost za dítě nese primárně jeho zákonný zástupce, který rozhoduje o způsobu 

výchovy žáka v rodině. 

e) na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich 

duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které 

škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku. 

f) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním 

prostředí. 

g) mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo 

psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a 

všemi druhy toxikománií. 



h) na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích 

zajišťovaných školní družinou. 

i) na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na 

svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v 

klidné, pohodové a přátelské atmosféře 

j) být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní 

družině 

 

  

1.2 Žáci jsou povinni: 
  

a) dodržovat pravidla kulturního chování. 

b) dodržovat vnitřní   řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a 

vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, 

aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob. 

d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit 

vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo. 

e) zapomenuté a ztracené předměty, které najdou v areálu školy, odevzdat vychovatelce. 

f) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví. 

 

 

1.3 Žáci nesmějí: 

 

a) nosit do družiny cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu 

dětí a předměty nesouvisející s vyučováním. Škola neodpovídá za škodu způsobenou 

poškozením či ztrátou u cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. 

Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce. 

b) nosit  do družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a 

bezpečnost žáka  nebo jiných osob. 

c) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby. 

d) před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu a 

školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD. 

e) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického 

a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči 

jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení 

povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen. 

  
Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani vyučujícího.  

Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve 

ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění 

nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD. 

 

 

 

 



2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla vzájemných vztahů 

s pedagogickými pracovníky  
 

2.1 Zákonný zástupce má právo: 

 

a) přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněné a podepsané přihlášky. 

b) odhlásit své dítě z ŠD, a to i v průběhu školního roku. 

c) má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelek. 

d) má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelek nebo u 

ředitele školy. 

e) být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelku se svými náměty a 

podněty. 

f) být vychovatelkou informováni o činnosti žáka v ŠD, o jeho chování v době pobytu ve 

ŠD. 

g) v případě nespokojenosti obrátit se na vedoucí vychovatelku nebo na ředitelku školy. 

h) sledovat fotogalerii z činnosti ŠD na webových stránkách školy. 

 

2.2 Zákonný zástupce má povinnost: 

 

a) stanovit na přihlášce dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka  ze ŠD 

v jinou dobu, než je na přihlášce, je možný pouze při předložení písemné žádosti 

rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu 

a podpisem rodičů. Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v na 

přihlášce. Změny je nutné včas vždy písemně oznámit. 

b) při vyzvednutí dítěte ze školní družiny použít telefon u vchodu. Po telefonickém 

spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému odchází dítě 

samostatně do šatny a pak s doprovodem domů. 

c) má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

zájmového vzdělávání. Je též povinen nahlásit změny kontaktních telefonních čísel. 

d) Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou 

důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o 

ochraně osobních údajů. 

e) S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a 

rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním. 

 

 

3. Provoz a vnitřní režim školní družiny 

  

a) Činnost družiny je určena pro žáky 1. – 5. ročníku základní školy. 

b) O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy 

c) Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.   

O provozu školního družiny v době ředitelského volna rozhoduje ředitelka školy. Před 

dny volna zajistí s dostatečným předstihem vychovatelka všem žákům navštěvujícím 

ŠD informace o provozu ŠD v době ředitelského volna. Žáci musí být na docházku 

zvlášť písemně přihlášeni. 

d) O přijetí účastníka k činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky; součástí 

přihlášky k výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných 

zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.  



e) Odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít z ŠD jinak či s jinou osobou, 

než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče vychovatelce ŠD písemně.  

f) Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do 

Přehledu výchovně vzdělávací práce. 

g) Po skončení vyučování předá  učitelka vychovatelce žáky ŠD. 

h) Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

i) Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do  počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb. v platném 

znění).  

j) Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem osobně do 

určeného oddělení. 

k) Místnosti užívané pro provoz školního družiny: místnosti samostatných oddělení ŠD, 

kmenové třídy 1. stupně ZŠ, tělocvična, sportovní hala, cvičná kuchyňka   

l) Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují bez vědomí 

vychovatelek. 

m) Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí 

ukázněný nástup a odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede 

žáky ke kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků 

žáků. 

n) Pitný režim je řešen dvěma způsoby: žák si do ŠD nosí vlastní pití nebo má zajištěn 

pitný režim v ŠD 

o) Z rozhodnutí ředitelky školy se za pobyt ve školní družině od zákonných zástupců dětí 

vyžaduje úplata, která je splatná předem, zpravidla platí v jedné splátce – období září 

až červen. 

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v 

hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle 

zákona o sociálních službách, nebo 

3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

 

Provoz školní družiny 
a) Školní družina realizuje zájmové vzdělávání zejména těmito formami. 

1. příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační 

činností, 

2. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností. 

b) Družina umožňuje účastníkům odpočinkové a rekreační činnosti a individuální 

přípravu na vyučování. 

c) Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k 

pravidelné denní docházce. 

a) Denní doba provozu školní družiny je po projednání se zřizovatelem stanovena: 

- před zahájením školního vyučování: od 6.00 do 7.45 hod. 

- po skončení školního vyučování: od 11.20 do 16.30 hod., v pátek do 16.00 hod 

- v případě potřeby je organizován provoz ŠD i v době vyučování. 

d) Způsob evidence účastníků pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle odst. 1 

(v souladu s § 15 vyhlášky č. 74/2005) - pravidelná zájmová činnost – přehled 

výchovně vzdělávací práce: na začátku přehled pravidelně docházejících, daný den 

zápis nepřítomných 

e) Na zájmové útvary jsou děti uvolňovány podle seznamu účastníků kroužku. 



f) Dítě je ze školní vydáno pouze zákonnému zástupci nebo jím určené osobě a to v 

případě, že na přihlášce je uvedeno osobní vyzvednutí žáka. 

g) Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností 

informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD a 

ředitelku školy, pokud je tento postup bezvýsledný 

1. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, 

2. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního 

úřadu, 

3. požádá o pomoc Policii ČR. 

 

Odchody žáků ze školní družiny 

Žák odchází ze ŠD na základě přihlášky do ŠD nebo jednorázové písemné žádosti rodičů 

s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu a podpisem rodičů. 

Časy odchodů žáků: 

Po ukončení vyučování kdykoli do 13.00 hod. 

Od 14.30 hod do 16.30 hod (v pátek do 16.00 hod) kdykoli.  

  

V době od 13.00 hod. do 14.30 mohou být žáci mimo místnosti oddělení ŠD ( tělocvična,  

hřiště, vycházka,…), a proto není vždy možné v tuto dobu zajistit předání žáka rodičům . 

 

Podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a nadané žáky 

a) Při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami úzce spolupracuje vychovatelka 

ŠD se školou, především při stanovení vhodných forem integrace a forem práce. Je 

seznámena se závěry odborného vyšetření žáka v PPP nebo SPC. 

b) Probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u dětí se zdravotním znevýhodněním. Je zohledněno 

přiměřené zatížení v případě pohybových aktivit, vycházek 

c) Třídní učitelé a zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelku o všech změnách 

zdravotního stavu dítěte. 

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými jevy a 

před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

4.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 
  

a) Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i 

ostatních osob. 

b) Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině a školním klubu je zajištěna po 

celou dobu provozu ŠD a ŠK, zodpovědnost za děti mají zakotvenou ve svých 

pracovních náplních vychovatelky ŠD a ŠK. 

c) Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a 

hygieny. 

d) Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při 

svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny. 

e) Žáci dodržují řády odborných učeben, tělocvičny a sportovní haly, pokud do nich při 

zájmovém vzdělávání vstupují. 

f) Do družiny a klubu žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit 

úraz. 

g) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností družiny a klubu, 

okamžitě hlásí vychovatelce. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí 



vychovatelce, která poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné 

zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte - vždy v doprovodu zákonného 

zástupce či jiné pověřené osoby. 

  

4.2 Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 

nebo násilí 
  

a) Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, 

cigarety, drogy) v areálu školy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná 

opatření. 

b) Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., 

kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo 

skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v 

prostorách školy a při akcích školní družiny a školního klubu přísně zakázány. Podle 

okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude 

o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce. 

  

5. Ochrana majetku školy 
  

a) Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny a školního klubu v souvislosti se 

zájmovým vzděláváním. 

b) Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob. 

c) Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškozené předměty tvořící zařízení 

oddělení ŠD a školy včetně předmětů svěřených jim do osobního užívání. 

d) Žáci mají povinnost místnosti školní družiny i své místo udržovat v čistotě a pořádku. 

e) Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce. 

f) Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen 

zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit. 

 

 

6. Platba za školní družinu 

 

Platby za školní družinu probíhají pouze hotovostním platebním stykem. 

 

Vzhledem k vyhlášce o zájmovém vzdělávání byl stanoven poplatek za školní družinu takto:  

 celoměsíční 80,- Kč (800,- Kč ročně),  

 6 až 15 pracovních dnů v měsíci 70,- Kč (700,- Kč ročně) a  

 méně než 6 pracovních dnů v měsíci 50,- Kč (500,- Kč ročně)  

 pouze ranní družina 30,- Kč (300,- Kč ročně) na dítě.  

 Pokud bude žák docházet jenom na polední přestávku platí se 100,- Kč ročně.  

Peníze nutno uhradit do konce měsíce září (popř. ihned po přihlášení dítěte) ve školní družině.  

 

 

 

V Chrasti dne 31. 8. 2017    Mgr. Lenka Budínská, ředitelka školy 

 

 


