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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

LÁZNĚ KYNŽVART 

 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
  

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, § 30, odst.1, vydávám Vnitřní 

řád školní družiny: 

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ  

 

1. Činnost družiny  

1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků základní školy.  

1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po 

projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních 

prázdnin.  

1.3 Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné 

zástupce, i ve dnech pracovního volna.  

1.4 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné 

denní docházce.  

1.5 Činnost družiny se uskutečňuje především 

- příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou 

s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro 

zájmové vzdělávání,  

- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,  

- využitím otevřené nabídky spontánních činností.  

1.6. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a po dohodě se zákonnými zástupci 

přípravu na vyučování.  

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, 

PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI 

PRACOVNÍKY 

1.1. Podrobnosti k výkonu práva žáků: 

a)     Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích 

zajišťovaných školní družinou. 

b)     Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, 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 má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, nebo ředitelce školy. Žák 

musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti. 

d)   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. 

e)   Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém 

životním prostředí. 

f)       Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého 

života a poškozování pověsti a cti. 
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g) Žáci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. 

h) Žáci mají právo na informace a poradenskou činnost v záležitostech týkajících se výchovy 

a vzdělávání. 

ch) Žáci mají právo být seznámeni se všemi předpisy vztahujícím se k jejich pobytu a činnosti 

ve školní družině. 

i)  Žáci mají právo na přípravu na vyučování (se souhlasem zákonného zástupce). 

 

 

1.2. Žáci  jsou povinni: 

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

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

b) 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,      

c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak,  aby 

nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do 

styku, 

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) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností  organizovaných 

školní družinou 

f) zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory školní 

družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením  

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

h) během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky  uložené v šatně. Za 

mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD  se žáci obouvají 

v šatnách. Oblečení / kšiltovky, přezůvky, tepláky apod./ mají žáci podepsané. 

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

vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může 

být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD podmínečně nebo zcela vyloučen. 

 

1.3. Žáci nesmějí:  

a) nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách  

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

a bezpečnost žáka  nebo jiných osob. 

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, 

g) jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo zákonný zástupce nezaplatí 

příspěvek na pobyt ve ŠD, bude se zákonnými zástupci zahájeno jednání.  Pokud nedojde 

v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.  

h) Z důvodu prevence kyberšikany, zlepšení komunikačních dovedností a sociálních vztahů 

mezi žáky má žák zakázáno používat informační komunikační technologie, internet, mobilní 

telefon a veškerá záznamová zařízení po celou dobu pobytu ve ŠD  

ch) Žákům je zakázáno v celém prostoru ŠD a při všech akcích pořádaných ŠD pořizovat 

jakýkoliv záznam na mobilním telefonu či na jinou záznamovou techniku bez povolení 

vychovatelky. Pořízení a následné zveřejnění nebo jiné šíření takové nahrávky je považováno 

za závažné porušení školního řádu a vnitřního řádu ŠD. 
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 1.4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků  

a)      Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně.  

b)      Místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují  v čistotě a pořádku. 

c)      Majetek školní družiny chrání před poškozením. 

d)      Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů. 

e)      V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání 

o náhradě způsobené škody. 

 

 

1.5. Podrobnosti k výkonu práva a povinností zákonných zástupců: 

 

a) Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích svého dítěte v zájmovém 

vzdělávání 

b) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím v zájmovém vzdělávání týkajících se jejich dítěte 

c) Zákonní zástupci mají povinnost informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, 

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

průběh zájmového vzdělávání. 

d) Oznamovat vychovatelce ŠD údaje uvedené v zápisovém lístku, zejména aktuální 

telefonické kontakty a změny ve způsobu a čase odchodu žáka ze ŠD výhradně písemnou 

formou v ŽP, v EŽK. 

e) Zajistit stravování a pitný režim žáka vzhledem k délce jeho pobytu ve ŠD.  

f) Na vyzvání vychovatelky ŠD se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek týkajících 

se vzdělávání žáka. 

g) Respektovat provozní dobu ŠD, zabezpečit vyzvednutí žáka ze ŠD do 16:00 hodin. 

 

Spolupráce se zákonnými zástupci 

a) Vychovatelka ŠD je v kontaktu s třídní učitelkou a zákonnými zástupci žáka. Úzce s nimi 

spolupracuje. 

b) Na začátku školního roku na schůzce se zákonnými zástupci vychovatelka informuje 

zákonné zástupce o organizaci zájmového vzdělávání. Zákonné zástupce prokazatelně 

seznámí s Vnitřním řádem školní družiny a Vnitřním předpisem ředitelky školy pro úplatu za 

pobyt ve ŠD. 

 

 

III. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY  

 

1. Přihlašování, odhlašování žáka  

 

1.1. Žáka k zájmovému vzdělávání ve ŠD přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně 

vyplněného zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka 

z družiny - přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.  

1.2. O přijetí žáka k zájmovému vzdělávání ve školní družině rozhoduje ředitel školy na 

základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce = zápisový lístek. Přednostně jsou 

přijímáni žáci 1. - 3. ročníku, při nenaplnění družiny žáci 4. a 5. ročníku.  

1.3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné 

docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího 

počtu žáků.  

1.4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich 

neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění žáků 

z vyšších tříd, pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení 

výuky, apod.).  

1.5. Odhlášení žáka ze zájmového vzdělávání ve ŠD oznámí zákonní zástupci výhradně 

písemnou formou vychovatelce ŠD.  
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1.6. O rozhodnutí vyloučení z docházky do ŠD a o podmínečném vyloučení rozhodne ředitel 

školy na základě návrhu vychovatelky ŠD. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy 

zákonným zástupcům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.  

 

 

 

2. Provoz školní družiny  

 

2.1. Provozní doba ŠD :  

PO – PÁ   

Ranní provoz:           6:30 hod – 7:40 hod 

Odpolední provoz: 11:40 hod- 16:00 hod 

2.2.V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud je počet žáků 

minimálně 10.  

2.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu 

činností a režimu.  

2.4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.  

2.5. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště, 

učebnu PC a další učebny.  

2.6. Počet oddělení : 2  

2.7. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků. 

Při akcích konaných mimo areál školy nesmí počet žáků přesáhnout 25 účastníků. 

  

3. Docházka do ŠD  

 

3.1. Žáci přicházejí do školní družiny od 6:30 hod.V odpoledním provozu vstupují žáci do ŠD 

od 11.40 do 12.45 hod. v doprovodu vychovatelky nebo vyučujícího, který vykonává dohled 

ve ŠJ. 

3.2. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem 

na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.  

3.3. Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole. Pokud je žák 

vyzvednut zákonnými zástupci z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní 

(předávající) učitel. Omluva je písemná v ŽP, e-mailem, prostřednictvím aplikace Škola 

Online EŽK nebo telefonická.  

3.4. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce v 

ŽP, v aplikaci Škola Online EŽK, e-mailem a osobním vyzvednutím žáka.  

3.5. Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13.00 hod a dále 

od  15.00 hod z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13.-15. hodinou.  

3.6. Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní 

doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy se zákonnými zástupci 

vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných 

zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. Policii. 

 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD a ochrany zdraví dětí a  jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy  a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

4.1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém 

oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. 

Mimo školu musí být dodržovány dopravní předpisy. 

4.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy 

4.3. Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do 

Přehledu výchovně vzdělávací práce v aplikaci Škola Online. (EPVVP)  
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Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a  čas jejich odchodu. Mimořádný 

odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde žák sám nebo v 

doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá. 

4.4. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí : 

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

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

družiny a při akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností ředitelka školy uváží 

možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních informovat 

zákonné zástupce žáků.  

4.5.Při úrazu žáka vychovatelky v rámci svých možností poskytnou žákovi první pomoc, 

popřípadě zajistí ošetření žáka lékařem a bezodkladně informují ZZ žáka a ŘŠ. Každý úraz 

evidují v Knize úrazů. 

4.6. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.  

4.7. Komunikace s vychovatelkou probíhá v odpoledních hodinách od 15 hodin. Další 

individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy. 

4.8. Žáci si nosí do ŠD nápoje i svačinu z domova. 

  

IV. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY  

 

11.40 hod - 13.00 hod 

oběd, osobní hygiena, volná činnost 

13.00 hod - 13.30 hod 
odpočinková činnost, příprava na vyučování 

13.30 hod - 14.45 hod  
zájmová činnost  

14.45 hod - 16.00 hod 
osobní hygiena, úklid osobních věcí, odchod dětí domů - kontrola v  šatnách  

 

IV. DOKUMENTACE  

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny  

 Zápisový lístek = přihláška pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.  

 Přehled výchovně vzdělávací práce Škola Online (EPVVP) 

 Docházkový sešit ( pro ranní docházku) 

  

 

 

Účinnost řádu ŠD od 1. 9. 2021                     Mgr. Jana Špryňarová

              ředitelka školy 

   

Seznam použitých zkratek: 

EPVVP - Elektronický přehled výchovně vzdělávací práce 

EŽK- Elektronická žákovská knížka 

Odst.- odstavec 

Sb.- sbírky 

ŠD - školní družina 

ŘŠ- ředitelka školy 

ZZ - zákonný zástupce 

ŽP- Žákovský průkaz 
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