
Vnitřní řád školní družiny 

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756  

         Vychází ze zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) ve znění 
novely č. 42/2011Sb.. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
 

Družina je v provozu po celý školní rok – mimo období školních prázdnin a volných dnů ředitele školy. Je určena žákům 1. stupně naší 
školy. Hlavním posláním školní družiny je nejenom dohled nad žáky, ale hlavně zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. 
Je mezistupněm mezi výukou ve škole a výchovou v rodině – rodičem. Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji 
odlišují od školního vyučování. 
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1. Podrobnosti k výkonu práv a povinnosti žáků a jejich zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů s pedagogickými pracovníky 

  
Práva žáků školní družiny  
 
Žáci mají právo:  
 
- na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových akcích zajišťovaných školní družinou  
- na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jejich morální, sociální a duchovní   rozvoj  
- na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti  
- na respektování soukromí  
- na svobodu projevu, myšlení, náboženství  
 
Povinnosti žáků školní družiny  
 
Žáci mají povinnost:  
 
- dbát pokynů vychovatelek  
- chovat se slušně k dospělým osobám i ke svým spolužákům, kamarádům  
- řádně docházet do školní družiny, dodržovat vnitřní řád a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti  
- do školní družiny nenosí cenné věci, velké obnosy peněz, mobilní telefony, tablety, atd. – za jejich ztrátu školní zařízení   
   neručí  
- ze školní družiny, areálu školy a zahrady  nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky, před odchodem ze školní družiny po    
  sobě vždy uklidí a rozloučí se  
- šetří a chrání majetek, zařízení školní družiny a školy, při úmyslném poškození inventáře žákem rodiče  po dohodě s vedoucí  
  vychovatelkou zjednají nápravu  
- při hrách ve školní družině nesmí ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat konfliktních situací  
- přezouvat a převlékat se na určeném místě – v šatně  
- dodržovat přísný zákaz distribuce, konzumace a zneužívání návykových a zdraví nebezpečných látek a předmětů v areálu školní  
  družiny a školy  
 

Práva zákonných zástupců  
 
Zákonný zástupce má právo:  
 
- informovat se na chování svého dítěte u vychovatelek školní družiny  
- být informován o akcích pořádaných školní družinou  
- obhajovat zájmy a potřeby svého dítěte  
 
Povinnosti zákonných zástupců 
 
Zákonný zástupce má povinnost:  
 
- na začátku školního roku se prokazatelně seznámit s vnitřním řádem školní družiny  
- vyplnit řádně zápisní lístek se všemi potřebnými údaji o žákovi a telefony na zákonné zástupce  
- ve stanovené lhůtě platit úplatu za pobyt žáka ve školní družině  
- informovat vychovatelky o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by  



  mohly mít vliv na průběh docházky do školní družiny, o změně bydliště, telefonních čísel  
- na vyzvání vychovatelky, vedoucí vychovatelky, ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se  
  žáka  
- respektovat pracovní dobu vychovatelky, nenarušovat práci s dětmi  
 
Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky  
 
- pedagogičtí  pracovníci vydávají žákům a zákonným zástupcům pouze pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním  
  zájmového vzdělávání, vnitřního řádu školní družiny, zajištění bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření  
- všichni zaměstnanci školní družiny a školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím a  
  zneužíváním, před stykem s nevhodnými materiály a informacemi, nezákonnými útoky na jejich pověst, šikanou  
- předem známou nepřítomnost žáka, změny v docházce nebo odchod žáka ze školní družiny v jinou dobu či s jinou osobou, než  
  je obvyklé a je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče vychovatelce písemně na listu papíru, tato sdělení si vychovatelka zakládá  
- informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi, jsou důvěrné, všichni pedagogičtí  pracovníci pracující s těmito  
  informacemi se řídí zákonem o ochraně osobních údajů  
- s připomínkami, podněty a dotazy se zákonní zástupci žáků mohou obracet na vychovatelky jednotlivých oddělení nebo na  
  vedoucí vychovatelku (v době, kdy nevykonávají  výchovně - vzdělávací činnosti) 
 
 

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny 

 

1.    Provoz školní družiny 

• pondělí – pátek : 6.15 – 7.45hod. – ranní provoz 

• ve vybraných třídách s půlenými hodinami 

• odpolední provoz : 11.40 – 16.30 hod. – odpolední provoz 
 

2.    Docházka do školní družiny 
 
- žáci jsou přijímáni na základě písemné žádosti zákonných zástupců 
- o přijetí rozhoduje ředitel školy 
- přijetí do školní družiny není nárokové 
- při přijetí zákonný zástupce vyplní zápisní lístek, kde sdělí rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze  školní družiny  (zda 
  odchází dítě samo, nebo v doprovodu, hodinu odchodů) 
- odchylky od docházky nebo odchodu ze školní družiny  sdělí zákonný zástupce vychovatelce školní družiny daného oddělení   
  písemně, stejně tak změny bydliště, tel. čísla zákon. zástupce atd. 
- zákonný zástupce  vyplní též souhlas se samostatným přechodem dítěte po vyučování  z hlavní budovy A do budovy B, kde jsou  
  umístěna jednotlivá  oddělení školní družiny (týká se to žáků 2. a 3. tříd)  
- docházka pro zapsané žáky je povinná 
- odhlášení ze školní družiny provede zákonný zástupce písemnou odhláškou, kterou předá vychovatelce školní družiny  
- žák může být ze školní družiny vyloučen, pokud svým chováním ohrožuje zdraví své i ostatních žáků v zařízení, chová se 
  nevhodně a soustavně narušuje činnost školní družiny, též pokud bez omluvy zákonného zástupce přeruší docházku do 
  školní družiny po dobu delší než 30 dnů 
 

3.     Uvolňování ze školní družiny  
 

- doba pobytu a odchod ze školní družiny se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku 
- dojde-li ke změně, musí ta být provedena  písemně s uvedením data, podpisem zákonného zástupce a uvedením času, kdy má    
  žák odejít            
- dále musí být uvedeno, zda žák odejde sám nebo v doprovodu 
- žáci nebudou uvolňováni ze školní družiny na základě telefonického rozhovoru nebo e-mailové zprávy; telefonicky  však bude 
  kontaktovat vychovatelka zákonného zástupce, pokud ten nevyzvedne žáka do 16.30 hod. 
- žák může být vyzvednut jinou osobou jen v případě, že má s sebou písemné zmocnění od zákonného zástupce; bez něj nebude 
  žák jiné osobě vydán 

 
4.     Úhrada poplatků  
 

- měsíční poplatek činí 200,- Kč 
- finanční částka je vybírána 2x ročně bezhotovostním převodem na účet školy dle následujícího harmonogramu: 

1.platba – do 15. září: 800,-Kč (září – prosinec) 

2.platba – do 15.ledna: 1.200,-Kč (leden – červen) 
 

5.     Pitný režim 
 

- po celou dobu provozu školní družiny je pro žáky zajištěn  
 

 

3. Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

- pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu a Směrnici k zajištění bezpečnosti a ochrany   
  zdraví žáků ZŠ 
- žáci přijatí do školní družiny jsou při nástupu poučeni o BOZP, záznam o poučení je vždy uveden v  Přehledu výchovně 



  vzdělávací práce jednotlivých oddělení školní družiny 
- na začátku školního roku – v první den vyučování - proběhne informativní schůzka vychovatelek školní družiny se  zákonnými 
  zástupci, kde jsou tito seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny, který je též volně k nahlédnutí v prostorách školní družiny,  
  u vedení školy – ve sborovně a na www stránkách školy 
- zákonný   zástupce u   vychovatelky svým podpisem potvrdí seznámení s Vnitřním řádem školní družiny 
- žáky si přebírají zákonní zástupci (pokud není písemně stanoveno jinak) po ohlášení se u vchodových dveří; ty jsou zabezpečeny 
  vchodovým zvonkem 
- žáci též mohou odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti zákonných zástupců a údajů na zápisním lístku – vždy 
  s vědomím vychovatelky  
- nejpozději mohou být žáci vyzvednuti v 16.30 hod. 
- v případě nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem do stanovené doby následuje tento postup: 

a) telefonická výzva zákonného zástupce nebo jiné zmocněné osoby 
b) kontaktování pracovnice OSPOD a Policie ČR 
c) předání žáka pracovníkům těchto organizací 

- za bezpečnost žáků ve školní družině (od příchodu žáka do ní až po odchod) odpovídá vychovatelka 
- každý žák je poučen o chování a bezpečnosti ve školní družině i mimo ni – jídelna, prostory školy, hřiště atd. 
- přechod žáka ze třídy do školní družiny zajistí třídní učitel; ten také předá vychovatelce písemně seznam žáků, kteří v daný den  
  nejsou přítomni ve škole 
- vedoucí zájmového kroužku si vyzvedává žáka v oddělení a po skončení kroužku předává žáka paní vychovatelce 
- po dobu činnosti kroužku za dítě zodpovídá vedoucí zájmového kroužku 
- příchod a odchod nepravidelně docházejících žáků do školní družiny je evidován v docházkové knize 
- žáci jsou povinni se chovat tak, aby ve školní družině i mimo ni neohrožovali a chránili zdraví své, spolužáků a jiných osob 
- žákům je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz, nesmí v areálu školní družiny manipulovat  
  s otevřeným ohněm 
- žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, hasicími přístroji, vypínači, zásuvkami, otevírat okna 
- žákům není dovoleno manipulovat s místním telefonem 
- každý úraz, poranění je žák povinen hlásit přítomnému pedagogovi 
- cílem pedagogických pracovníků a žáků je vytvořit bezpečné prostředí 
- ve školní družině je zakázáno přechovávání, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy apod.) 
- žákům je zakázáno přinášet do školní družiny věci, které by mohly způsobit úraz, ohrozit zdraví nebo život či mravní výchovu 
  žáků, zbraně všeho druhu i jejich napodobeniny, nože, zábavnou pyrotechniku, hořlavé a výbušné předměty, zapalovače, sirky 
- projevy šikanování mezi žáky (násilí, omezování osobní svobody, ponižování, rasová a národnostní nesnášenlivost apod.) jsou 
  ve školní družině nepřípustné a zakázané 
 

4. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků 

 

- žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí 
- cenné věci (peníze, klíče, mobilní telefony atd.) nenechávají v odloženém oděvu nebo v aktovce na nezajištěných místech 
- žáci jsou povinni řádně pečovat o majetek školy, školní družiny a ochraňovat jej před ztrátou a poškozením 
- pokud žák nalezne cizí věc, odevzdá ji vychovatelce 
- dojde-li ke svévolnému poškození nebo zničení majetku školní družiny, majetku jiného žáka, vychovatelky či jiné osoby, je 
  vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil 

 
 

V Chrudimi dne 1. září 2014      Mgr. Jindřich Vyhnánek 

                            ředitel školy 

 

 

 


