
 
 

 

Vnitřní řád školní družiny  

 

A. Provoz a vnitřní režim školní družiny pro I. a II. stupeň 
B. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 
C. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně 

patologickými jevy 
D. Zacházení s majetkem školní družiny  

 

A. Provoz a vnitřní režim školní družiny  

1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD, ŠD I., ŠD II.) je zajištěn ve dnech školního 
vyučování od 6:00 do 17.00 hodin. ŠD pro II. stupeň je zajištěn ve dnech 
školního vyučování od 12:35 do 17.00 hodin. ŠD I. je určena žákům od 1. do 
4. třídy, ŠD II. je určena žákům od 5. do 9. třídy. 

2. Ranní činnost školní družiny končí v 7:45 hodin a žáci odcházejí samostatně 
do svých tříd. 

3. Na jednoho pedagogického pracovníka školní družiny pro I. i II. stupeň 
stanovuji nejvyšší počet účastníků na 30. 

4. Úplata za poskytování zájmového vzdělávání v ŠD pro I. stupeň činí 100,- Kč 
měsíčně na jednoho žáka, splatná nejpozději do patnáctého dne příslušného 
měsíce. Plátce je povinen hradit příspěvek po celou dobu, kdy je žák zapsán 
ve školní družině, a to i v době jeho nepřítomnosti. Úplata za ŠD pro II. stupeň 
pak činí 300,- Kč na celý školní rok na jednoho žáka. Platba se provádí na 
začátku školního roku na daný školní rok, nebo ve dvou platbách na daná 
pololetí. 

5. Ředitelka školy může na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka 
prominout úplatu za ŠD (podle § 11, odst. (3), písmene a) vyhlášky č. 74/2005 
Sb. o zájmovém vzdělávání ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 
Sb.), z důvodů pobírání dávek hmotné nouze, sociálního příspěvku či 
příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči. 

6. O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněného 
zápisového lístku, který zákonný zástupce odevzdá v určeném termínu 
vychovatelce ŠD. 

7. Činnost ŠD je uskutečňována zejména pravidelnou výchovnou, vzdělávací a 
zájmovou činností, otevřenou nabídkou spontánních, tématických a 
rekreačních činností. Veškeré aktivity se přizpůsobují věkovému rozložení 
oddělení a vychází z potřeb dětí. 



 
 

 

8. ŠD umožňuje žákům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Příprava 
na vyučování může probíhat po domluvě se zákonnými zástupci žáků po 15. 
hodině. 

9. Zájmové vzdělávání v ŠD je organizováno především pro žáky přihlášené k 
pravidelné denní docházce. Zápisní lístek vyplní zákonní zástupci žáků s 
uvedením rozsahu a způsobu docházky. 

10. Po skončení vyučování odchází žáci ze tříd do ŠD I. v doprovodu 
vychovatelky, do ŠD II. stupně dochází děti již samostatně. 

11. Do zájmových útvarů a nepovinných předmětů organizovaných školou 
odcházejí žáci ze ŠD I. a opět přicházejí za doprovodu pedagogického 
pracovníka. Děti ze ŠD II. mohou do těchto útvarů odcházet samostatně. 

12. Na oběd do školní jídelny žáci přicházejí a zpět do školní družiny odcházejí v 
doprovodu vychovatelky. Odhlašování a přihlašování obědů si zajišťují 
zákonní zástupci žáků. 

13. Evidence žáků v ŠD je vedena elektronicky v systému Škola On-line 
(elektronická třídní kniha), v sekci Příchody/Odchody. Vychovatelky ŠD si tuto 
evidenci vedou dle přihlášených žáků ve svém oddělení.  

14. Za hrubé porušení či opakované porušování Vnitřního řádu školní družiny 
může být žák ředitelkou školy z pravidelné docházky do ŠD vyloučen. 
 

15. Právní rámec činnosti školní družiny je vymezen Vyhláškou MŠMT ČR 
č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění poslední změny vyhláškou č. 
163/2018 Sb. a dle § 111, § 121 a § 123 odst. Zákona č.561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon). 

 

B. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

1. Žáci mají právo 
a) užívat zařízení školní družiny (ŠD) 
b) zúčastňovat se akcí ŠD a podílet se na jejich přípravě 
c) podílet se na hodnocení své činnosti ve ŠD 
d) na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, na ochranu před 

sociálně patologickými jevy. 

2. Zákonní zástupci mají právo 
a) na informace o chování žáka v ŠD 
b) na informace o akcích pořádaných ŠD 
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

zájmového vzdělávání v ŠD, přičemž jejich vyjádřením musí být 
věnována pozornost. 



 
 

 

3. Žáci jsou povinni 
a) řádně a ohleduplně se chovat 
b) dodržovat jednotlivá ustanovení Vnitřního řádu školní družiny a také 

Řádu školy. 
c) plnit pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy. 

4. Zákonní zástupci jsou povinni 
a) řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek včas ohlásit změny v 

údajích 
b) písemně omluvit nepřítomnost žáka ve školní družině 
c) písemně oznámit odchylky od docházky žáka nebo způsobu odchodu 

ze ŠD 
d) včas uhradit úplatu za pobyt žáka v ŠD 
e) vyzvedávat žáka ze ŠD ve stanovené době 
 f)  seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej  

5. Žáci nesmí bez souhlasu vychovatelky opustit učebnu ŠD případně prostor, ve 
kterém se činnost ŠD realizuje. 

 

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

1. Při všech činnostech ŠD jsou pedagogičtí pracovníci povinni přihlížet k 
základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářejí podmínky pro jejich zdravý 
vývoj a předcházejí vzniku sociálně patologických jevů. 

2. Pedagogičtí pracovníci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při všech 
činnostech ŠD a při akcích s nimi souvisejících. 

3. Žáci dodržují bezpečnostní pokyny pedagogických pracovníků, dodržují řády 
odborných učeben a okamžitě hlásí vychovatelům každé poranění. 

4. Školní družina vede evidenci úrazů v rámci evidence školy. 

 

D. Zacházení s majetkem školní družiny 

1. Žáci mají právo užívat zařízení a učební pomůcky školní družiny v souvislosti 
s činností a aktivitami ŠD. 

2. Žáci jsou povinni s majetkem ŠD zacházet tak, aby nedocházelo k jeho 
poškozování. 

3. Za škodu na majetku ŠD, kterou způsobí žák úmyslně nebo z nedbalosti, bude 
škola po dohodě se zákonnými zástupci žáka vyžadovat odpovídající náhradu. 



 
 

 

 

Postup vychovatelek při nevyzvednutí dítěte po skončení pracovní doby se řídí 
pokynem ředitelky ZŠ: 

a) Telefonické vyrozumění zákonného zástupce. 
b) V případě, že se nepodaří kontaktovat zákonné zástupce žáka, informuje 

vychovatelka ŠD ředitelku školy, (event. PČR, OSPOD).  

 

 

V Bruntále dne 3. 9. 2018  

 

PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová 
ředitelka školy 
 
 
 


