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VNITŘNÍ ŘÁD ŠD 

 
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není 
pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je 
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.  

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

- právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí 
- právo na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství 
- právo na odpočinek  
- právo na dodržování základních psychohygienických podmínek  
- právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. 
- zapojit se do společné hry nebo si vybrat a požádat o vlastní, samostatnou hru  
- právo říci vhodným způsobem vychovatelce své přání, či požádat o pomoc 
- vždy poslouchat pokyny vychovatelky 

- slovně ani tělesně nenapadat své kamarády 

- nepřinášet předměty, kterými by mohli ohrozit bezpečnost svoji nebo ostatních žáků 
- při vstupu do místnosti pozdravit 
- v jídelně dodržovat zásady slušného chování a stolování 
- slušně oslovovat své kamarády, nejlépe křestním jménem 
- chodit vhodně oblečen s ohledem na plánované činnosti 
- dbát na svou bezpečnost během celého pobytu v družině 
- každé i malé zranění oznámit vychovatelce 

- bez svolení vychovatelky neotvírat okna 

- bez svolení vychovatelky neodcházet z oddělení 

- bez svolení vychovatelky nepoužívat mobilní telefon 
- neodcházet mimo prostory oddělení bez vědomí vychovatelky 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

- seznámit se s řádem školní družiny 
- získávat informace o činnosti ŠD z webové stránky školy 
- získávat informace o chování a aktivitě svého dítěte 

- zákonný zástupce má právo být informován o zaměření zájmových aktivit svého dítěte, 
- řádně vyplněnou přihlášku odevzdat do stanoveného termínu 
- písemně sdělit požadavek k odchodu žáka v jiném čase, než je stanoveno na přihlášce, 
- sdělit vychovatelce nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální, případně trvalý zdravotní stav 
- v rámci stanovených pravidel v daném termínu na účet školy zaplatit poplatek (souhlas k inkasu) 
- z hlediska zajištění hygieny a bezpečnosti žáků je potřebné, aby rodiče respektovali požadavky vychovatelek ve 

směru oblečení a hygienických potřeb (vhodné oblečení a obuv na sport a vycházky, papírové kapesníky, ručníky, 
nádobu na tekutiny apod.) 

- nedoporučuje se žákům přinášet do ŠD cenné věci (tablety, MP3 přehrávače apod.)  

Provozní doba ŠD 

- Školní družina je otevřena od pondělí do pátku od 6.00 – 7.40 hod. a od 11.40 – 16.00 hod.  
- V době prázdnin je ŠD uzavřena. 

- ŠD může organizovat i činnosti (exkurze, kulturní akce, turnaje…), které mohou být provozovány za úplatu. 

Způsob příchodu a odchodů do ŠD 

- Děti, které navštěvují ranní družinu, musí přijít do 7.30 hod, jinak čekají s ostatními před školou do 7.40. Po skončení vyučování 

(po obědě) přichází žáci do ŠD sami.  

- Vychovatelky ŠD zodpovídají za dítě až po příchodu do oddělení. 

- Rodiče si mohou vyzvednout dítě osobně nebo osoba uvedená na přihlášce. Žák může být ze ŠD uvolněn i před stanovenou 

dobou odchodu uvedenou na přihlášce pouze na písemnou žádost rodičů. Pravidelnou docházku sledují vychovatelky. Za žáka, 

který byl ve škole, ale do ŠD se bez omluvy rodičů nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. Pokud dítě nebylo ve vyučování, nemá 

možnost tento den přijít do ŠD. 

Způsob přihlašování, odhlašování a přijímání žáků 

- ŠD je určena pro žáky 1. stupně ZŠ. Žáky přihlašují do ŠD rodiče opětovně vždy na konci předchozího školního roku formou 

písemné přihlášky. V průběhu školního roku jsou děti do ŠD přijímány pouze, pokud to kapacita dovolí. O přijetí dětí do ŠD 

rozhoduje ředitel školy nebo jím pověřený vedoucí vychovatel. 

Kritéria přijetí žáků do ŠD: 

- Přednostně budou přijímány děti z 1. a 2. ročníků. 

- Budou přijímány děti z 3. ročníků až do naplnění počtu 120 dětí (kapacita ŠD). Pokud nebude moci vedoucí vychovatelka 
přijmout všechny děti z 3. ročníků, rozhodujícím podkritériem bude věk dítěte a přednostně bude přijato mladší dítě. 
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- Budou přijímány děti ze 4. nebo 5. ročníků se zdravotním postižením potvrzeným odborným lékařem nebo školským 
poradenským zařízením. 

- Budou přijímány děti ze 4. ročníků pokud bude volná kapacita do počtu 120 dětí. 
- Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné a v termínu odevzdané přihlášky do ŠD. 

Vyloučení ze ŠD:  

- Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a 

bezpečnost svoji nebo ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných závažných důvodů.  

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze ŠD: 

- Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne dítě do 16:00, kdy končí ŠD, kontaktuje vychovatelka telefonicky zákonné zástupce a dál 

postupuje dle vzájemné dohody, pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktuje pracovníka OSPOD nebo Policii ČR. Opakovaná 

situace nevyzvednutí žáka může vést k jeho vyloučení ze ŠD.  

Podmínky úplaty za ŠD 

- Úplata za zájmové vzdělávání v ŠD je stanovena ve výši 100,- Kč měsíčně. Platba je prováděna pouze inkasním 

způsobem, a to vždy k 15. dni v měsíci za měsíc předcházející.  

- S přihláškou žádáme i potvrzení o zřízení inkasa k účtu ŠD: 123-4173760217/0100.  

- Pokud je dítě i jeden den přítomno v ŠD, platba se strhává. Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny 

po dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží (Sbírka zákonů č. 423 / 2020 VYHLÁŠKA ze dne 16. října 

2020). 

- Náklady na provoz ŠD jsou hrazeny z příspěvku města, které tyto potřeby pokrývá v plné výši. 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY 
DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

- Jsou vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany dětí, ochrany před sociálně patologickými jevy a před 
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Zvolené formy odpovídají věkovým zvláštnostem žáků a potřebám 
provozu. Jedná se o průběžné sledování vychovatelkami, výchovné působení v průběhu realizovaných činností 
uplatňovaných v souladu s realizovaným školním vzdělávacím programem. 

- Ve všech prostorách školní družiny je zakázáno žákům kouření, požívání alkoholických nápojů, distribuce nebo 
aplikace drog a návykových nebo toxických látek. 

- Všechny vychovatelky průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve školní družině z hlediska výskytu sociálně 
patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

- Vychovatelka provede poučení žáků na začátku školního roku, nepřítomné žáky poučí dodatečně. O poučení žáků 
provede vychovatelka záznam do příslušné dokumentace. Žáky seznámí zejména: 

- s vnitřním řádem školní družiny 
- se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, schodišti, v šatnách, při odchodu ze školy a příchodu do 

školy a na veřejných komunikacích 
- se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s prací ŠD 
- se zákazem nosit do družiny návykové a psychotropní látky, alkohol a cigarety 
- se zákazem hraní her na mobilních telefonech 
- s postupem při úrazech 
- s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě požáru 
- Vzhledem k nutnosti zajistit bezpečnost žáků a předcházet úrazům je potřebné, aby žáci respektovali 

stanovená pravidla a pokyny vychovatelky.   

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZE STRANY ŽÁKŮ 

- Žáci mají k dispozici vhodné hry, knihy, vybavení k aktivním i spontánním činnostem v učebnách i ke hrám v okolí 
školy. V odděleních jsou jim veškeré materiály dostupné. 

- S majetkem školní družiny zacházejí žáci šetrně a s vědomím, že za jejich svévolné zničení nebo poškození může být 
od rodičů vyžadována náhrada. 

- Poškození nebo závadu v oddělení nahlásí žák neprodleně vychovatelce. 
- Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a svého okolí. 

- Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Ztráty hlásí žáci neprodleně vychovatelce 

 

 

 


