
Základní škola a Mateřská škola Čestice 
 

 

 

                                             Vnitřní řád školní družiny 
 

 

 

Vnitřní řád ŠD byl vydán v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

 

 

1. Práva a povinnosti účastníků 

 

 

1.1 Právo žáků 

 

- Na zájmové vzdělávání podle školského zákona dle podmínek školního vzdělávacího 

programu pro zájmové vzdělávání ŠD  

- Žáci mají právo užívat zařízení ŠD, účastnit se všech činností a aktivit ŠD, zvát své 

rodiče a rodinné příslušníky na akce družiny určené zákonným zástupcům 

- Na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

- Jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle stupně a charakteru 

jejich znevýhodnění v souladu s doporučeními ŠPZ 

- Na informace o průběhu a výsledcích svého zájmového vzdělávání 

- Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na 

vzdělání a svobodu myšlení, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy, které se 

vztahují k jeho pobytu a činnosti v družině 

 

 

 

1.2 Povinnosti žáků 

 

 

- Žák je povinen dodržovat Vnitřní řád ŠD a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byl seznámen 

- Žák se ve ŠD chová slušně k dospělým i jiným žákům školy 

- Dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků 

- Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob 

- Žák udržuje prostory ŠD v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením 

- Žák nenosí do ŠD předměty, které nesouvisí s činností a mohli by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob 

- Žák se chová kolektivně a slušně 

- Žák bez vědomí vychovatelky nesmí opustit ŠD 

 

 

 



2 Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 

 

- Do ŠD přihlašují rodiče žáka písemnou přihláškou (zápisním lístkem) 

- Na zápisním lístku upřesní rodiče rozsah docházky (příchod a odchod žáka z družiny, 

zda z družiny odchází sám nebo za doprovodu jiné osoby – osoby, které žáka 

vyzvedávají, musí být jmenovitě v zápisním lístku zapsány) 

- Přihlášku rodič odevzdá v daném termínu  

- Pro přihlášeného žáka je docházka do ŠD povinná  

- Odhlášení žáka ze ŠD zákonný zástupce provádí písemnou formou 

- Povinností zákonného zástupce je seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej  

- Řádně zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině, včas uhradit úplatu za pobyt ve ŠD 

- Rodiče jsou povinni zajistit, aby děti měly ve ŠD vhodný oděv pro pobyt ve ŠD i pro 

pobyt venku (vychovatelka nenese odpovědnost za znečištění a poškození oděvu) 

- V případě odchylky od pravidelné docházky sdělí rodiče vychovatelce písemnou 

formou 

- Z bezpečnostních důvodů nelze žáky uvolňovat na základě telefonické žádosti 

- Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

- Zákonní zástupci jsou povinni seznámit se s vnitřním řádem ŠD 

- Zákonní zástupci žáků mají právo být informování o chování žáka v družině 

- Zúčastňovat se akcí určených rodičům  

- Podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny 

 

 

3 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

 

- Žáci se chovají slušně ke všem zaměstnancům školy pedagogickým (učitelé, 

vychovatelé, asistenti pedagoga) i nepedagogickým (kuchařky, uklízečky, školník) 

- Dodržují pravidla slušného chování  

- zvláště hrubé slovní a úmyslně fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy 

považují za závažné porušení povinností 

 

 

4 Provoz a vnitřní režim 

 

- ŠD je určená přednostně žákům prvního stupně ZŠ, jsou upřednostňováni žáci prvních 

a druhých tříd a žáci dojíždějící 

- O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy 

- ŠD se dělí na 3 oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 25 žáků 

- Provoz v ŠD je denně od 6:45 hodin do 7:15 hodin a od 11:05 hodin do 16:00 hodin 

- Děti odcházejí domů ze ŠD podle toho, jak je určeno v zápisním lístku 

- Děti jsou vychovatelce předány vyučujícím po skončení vyučování  

- ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností 

- Příspěvek rodičů na žáka byl stanoven 200Kč měsíčně na jedno dítě  

- Poplatek platí zákonný zástupce i za žáka, který dochází do ŠD nepravidelně 

- Úplata je splatná v pěti splátkách (září-říjen, listopad-prosinec, leden-únor, březen-

duben, květen-červen) 

- Škola přijímá platby v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na účet školy 



- Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je společně posuzovanou 

osobou pro nárok na sociální příplatek, který podle zákona č.117/1995 Sb., 0 státní 

sociální podpoře pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba (je třeba 

doložit příslušné potvrzení úřadu práce 

- v době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost družiny zajištěna s 

případným omezením podle rozhodnutí ředitelky školy 

- žáka je možno ze ŠD vyloučit při hrubé nekázni nebo, jestliže soustavně a opakovaně 

nedodržuje vnitřní řád ŠD a ohrožuje tím zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních 

žáků 

 

 

 

5 Podmínky zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví 

 

- Všichni žáci se chovají při pobytu ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob 

- Každý úraz, poranění či nehodu, k niž dojde během pobytu ve ŠD, žáci hlásí ihned 

vychovatelce nebo pedagogickému dozoru 

- Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a protipožární předpisy 

- Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují rodiče 

- Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu 

- Pokud ŠD pro svou činnost využívá tělocvičnu, cvičnou kuchyňku, dílnu, řídí se 

příslušnými řády pro tyto učebny 

- Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídní 

knize (bezpečnost na hřišti, školní zahradě, tělocvičně, na vycházce, při hrách v lese) 

 

 

6 Podmínky zacházení s majetkem 

 

- U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, školského zařízení, 

majetku žáků, učitelů, vychovatelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od 

rodiče žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit 

náhradu škody s rodiči je vznik škody nahlášen Policii ČR, případně orgánům sociální 

péče. 

- Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před 

ztrátou a poškozením. Každé poškození nebo závadu ve ŠD hlásí žák vychovatelce. 

- Před odchodem ze školní družiny žák zanechá pracovní místo v pořádku. 

- Žáci odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená a ztráty věcí hlásí 

neprodleně vychovateli 

 

 

Vypracovala vedoucí vychovatelka: Alena Vlková 

 

 

 

 

V Česticích dne 28. 8. 2018    Mgr. Martina Kalová 

          Ředitelka školy 

S účinností 1. 9. 2018        


