
Základní škola Nové Hrady 

Vnitřní řád školní družiny 

 

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. 

  

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

 

1. Práva a povinnosti účastníků 
a) Účastníci mají právo: 

• užívat zařízení školní družiny 

• zúčastňovat se akcí ŠD a podílet se na jejich přípravě 

• podílet se na hodnocení své činnosti v ŠD a vyjádřit se k ní vhodnou 

formou. 

• Na rozvoj své osobnosti a svých dovedností v rámci činnosti ŠD 

• Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadaní mají 

právo na vytvoření podmínek pro integraci s podpůrnými opatřeními a 

s respektováním doporučení odborných pracovišť a to v souladu 

s Vyhláškou č. 27 

b) Účastníci jsou povinni: 

• Dodržovat Vnitřní řád školní družiny, Školní řád, předpisy a pokyny školy 

k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli prokazatelně seznámeni a 

součastně pokyny vychovatelky. Při jejich stálém porušování může 

vychovatelka navrhnout třídnímu učiteli či řediteli školy výchovné 

opatření. Může také dojít na podmínečné či nepodmínečné vyloučení ze 

ŠD. 

• Řádně docházet do školní družiny. Ze ŠD odcházet se souhlasem 

vychovatelky, podle pokynů rodičů.  

• Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu 

s právními předpisy s vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů 

provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani 

jiných osob 

• své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD 

usměrňovat tak, aby nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, 

zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku.  Chovat se slušně a 

ohleduplně ke spolužákům, nepoužívat vulgární výrazy. Činnosti 

ohrožující zdraví žáků, ponižování, psychické a tělesné ubližování je 

zakázáno! 

• Předměty, které bezprostředně nesouvisí s činností školní družiny, žáci do 

ŠD nenosí. Škola ani školní družina za jejich ztrátu či poškození nenese 

zodpovědnost 

• Udržovat své věci, hračky, zařízení a vybavení ŠD v pořádku a 

nepoškozovat majetek ŠD ani ostatních žáků. Hračky a ostatní pomůcky po 

použití vrátí na předem určené místo. Jakékoliv závady hlásit vychovatelce. 



• Dodržovat běžné hygienické návyky. Po příchodu do ŠD používat 

přezůvky. Do družiny, na zájmové kroužky a aktivity organizované ŠD 

chodí ve vhodném oblečení přiměřeném dané aktivitě. Je možné mít 

případně náhradní oblečení uložené v šatně. Doporučení- je vhodné věci 

podepsat. 

• Při činnostech vyžadujících zvýšenou pozornost (např. práce s ostřejšími 

předměty) jsou žáci povinni uposlechnout pokynů vychovatelky. Musí dbát 

na bezpečnost a každé poranění ihned hlásit vychovatelce. 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců 
a) Zákonní zástupci účastníků mají právo:  

• na informace o činnosti a akcích pořádaných ŠD 

• na určení doby pobytu žáka v ŠD v zápisním lístku a změnu doby odchodů 

během školního roku a to písemnou formou. 

• na seznámení s Vnitřním řádem ŠD 

• na informace o chování žáka v ŠD 

• podávat návrhy k práci ŠD 

 

b) Zákonní zástupci účastníků jsou povinni: 

• Řádně, pravdivě a úplně vyplnit zápisní lístek a včas nahlásit případné 

změny, doložit důvody nepřítomnosti účastníka v ŠD (osobně nebo 

písemnou podepsanou omluvenkou) 

• Neprodleně informovat vychovatelku o změně zdravotního stavu účastníka, 

nebo změně kontaktů. Respektovat ustanovení Vnitřního řádu školní 

družiny. 

• Zjednat opravu nebo úhradu za úmyslně poškozený majetek a vybavení 

ŠD. 

 

3. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými a ostatními pracovníky školy 

• Vychovatelky spolupracují s třídními učiteli, vedením školy i s ostatními 

pracovníky školy a vedou účastníky ke slušnému vystupování vůči všem 

zaměstnancům školy. 

• V ŠD se žák chová slušně ke všem pedagogickým i nepedagogickým 

zaměstnancům školy, respektuje jejich pokyny a upozornění. Při setkání je slušně 

pozdraví. 

 

 

4. Provoz a vnitřní režim 
Při přihlašování nebo v  prvním týdnu školního roku jsou rodiče seznámeni s vnitřním 

řádem ŠD. 

a) Přijímání žáků do ŠD 

• ŠD je určena přednostně pro žáky I. stupně ZŠ 

• Kapacita ŠD je 90 žáků. (3 oddělení) Oddělení se naplňuje do počtu 30 

žáků. Při zvýšeném zájmu budou přednostně přijati žáci nižších tříd, 

dojíždějící a děti zaměstnaných zákonných zástupců.  

 

b) Provoz ŠD 

• Ranní družina 6.00- 8.00 

Odpolední družina 11.30- 16.15 



• ŠD také organizuje jednorázové akce po skončení běžného provozu či 

v době pracovního volna 

• K činnosti využívá tyto prostory: budovu ŠD a školní jídelny, tělocvičnu 

ZŠ, venkovní hřiště před ŠD, kuželnu 

 

c) Provoz ŠD v době hlavních a vedlejších prázdnin 

• Provoz o podzimních, vánočních, pololetních a jarních prázdninách se 

upravuje podle počtu přihlášených žáků. Minimální počet přihlášených 

žáku je 10. 

• V případě, že dva dny za sebou klesne počet přítomných žáků pod tento 

stanovený počet, bude provoz školní družiny v následující dny uzavřen. 

Rozhodující je počet žáků přítomných ve školní družině v devět hodin. 

Rozhodnutí o uzavření ŠD bude sděleno pouze rodičům přítomných 

přihlášených žáků. Písemné oznámení bude zasláno prostřednictvím jejich 

dítěte. 

• Po dobu hlavních prázdnin se činnost ŠD přerušuje 

 

d) Předávání a přebírání žáků 

• Po skončení vyučování (dle rozvrhu) předá včas učitelka vychovatelce 

žáky a nahlásí jména nepřítomných žáků.  

• Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy osobně do 

určeného oddělení. 

• Ze ŠD si přebírají zák. zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby 

oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo 

ze ŠD samo v určenou hodinu. 

• Případné změny v době odchodů zákonní zástupci ohlašují písemně. 

• Zákonní zástupci jsou povinni, vyzvednou žáka nejdéle do 16.15 hodin. 

V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem v ŠD do jejich 

příchodu. Škola si vyhrazuje právo vyžadovat v tomto případě na rodičích 

náhradu nezbytných neinvestičních nákladů spojených s prodloužením 

provozu ŠD. Pokud se v tomto případě nepůjde telefonicky spojit s rodiči, 

informuje vychovatelka vedení školy. Na základě společné domluvy bude 

kontaktována Policie ČR, která zjistí objektivní příčiny nevyzvednutí žáka 

ze zařízení.(hospitalizace, dopravní nehoda) 

• Opakované vyzvedávání žáka po 16.15 bez objektivní příčiny, může být 

důvodem podmínečného vyloučení ze ŠD 

 

e) Přihlašování a odhlašování do ŠD 

• Při zápisu do ZŠ je zjištěn předběžný zájem o ŠD budoucího prvního 

ročníku. Žáci starších ročníků se k docházce do ŠD přihlašují na konci 

školního roku (červen) a první školní den následného školního roku obdrží 

zápisní lístek k závazné docházce do ŠD. 

• Dodatečné přihlášení do ŠD je možné v průběhu školního roku, pokud to 

kapacita zařízení dovolí  

• Odhlášení ze školní družiny je možné kdykoliv v průběhu školního roku. 

 

f) Další ustanovení 



Žáci mohou odcházet ze ŠD v individuálně zvoleném čase 

Režim dne: 6.00- 8.00  spontální činnosti 

  11.30- 12.30 oběd, hygiena 

12.30 – 13.30 - odpočinkové činnosti (hromadné nebo dle individuálního 

přání)   

13.30 – 15.00 – rekreační činnosti,(pobyt venku, vycházka), zájmové 

činnosti, odchody žáků                   

15.00 – 15.30 – didaktické hry – příprava žáků na vyučování,  

individuální odpočinkové činnosti, odchody žáků 

 

5. Podmínky zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 

• Za bezpečnost účastníků zájmového vzdělávání zodpovídá vždy vychovatelka. A 

to od chvíle, kdy žáka přebere od vyučujícího, do okamžiku, kdy si žáka přebírají 

osoby pověřené k vyzvednutí, nebo odchází samostatně ze ŠD podle doby určené 

zákonným zástupce.  

• Žáci pátých ročníků přecházejí z budovy ŠD do budovy II. stupně sami. Jedná se o 

přechody z družiny na II. stupeň ZŠ před vyučováním, mezi odpoledním 

vyučováním a po odpoledním vyučováním. Rodiče jsou s touto okolností plně 

obeznámeni a dávají k ní písemný souhlas. 

• Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou děti uvolňovány dle 

předložené písemné žádosti. Za cestu do kroužku, popř. zpět do ŠD nenese 

vychovatelka zodpovědnost. 

• Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny. Za žáka, který 

byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

• Docházka je vedena denně a jmenovitě v docházkovém sešitě. Žádost o 

mimořádný odchod, v písemné formě s náležitostmi jako je datum, doba odchodu 

a podpis je evidován v k tomu určeném sešitu.   

• Při pobytu mimo areál zařízení nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a 

ochranu žáků připadnout více než 25 účastníků. 

• Žáci jsou prokazatelně seznámeni s pravidly bezpečnosti na začátku školního roku, 

v průběhu školního roku před každými vedlejšími prázdninami a také akcemi 

konanými mimo areál ŠD. 

• Pitný režim je v ŠD zajištěn formou pítek s pitnou vodou z vodovodního řádu. 

Žáci jsou seznámeni se způsobem jejich používání a hygienickými předpisy.  

• Při zájmových činnostech a výchovách se žáci řídí bezpečnostními předpisy pro 

danou aktivitu nebo místo.  

• Lékařskou pomoc lze přivolat pevnou telefonní linkou nebo mobilním telefonem, 

který má ŠD k dispozici, případná poranění a úrazy jsou zaznamenány ve školní 

knize úrazů. 

 



6. Podmínky zacházení s majetkem 

• Žákům je zakázáno svévolně poškozovat majetek a zařízení ŠD a přilehlých 

prostor. Pokud dojde k poničení majetku ZŠ, musí zákonný zástupce zjednat 

nápravu. Za opakované úmyslné ničení majetku může být vychovatelkou 

navrhnuto vedení školy vyloučení ze zájmového vzdělávání. 

 

 

 

V Nových Hradech, dne 30. 8. 2017     s účinností od 1. 9. 2017 

Aktualizace 6. 6. 2018 

Zpracovala vedoucí vychovatelka B. Vochosková 

 

Ředitel školy K. Kříha  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


