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Činnost školní družiny 

Školní družina (dále jako ŠD) tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole 

a výchovou v rodině. ŠD poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje 

pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na 

vyučování a využitím otevřené nabídky spontánních činností.  

 

Vnitřní řád ŠD je vydán podle § 30, odst. 1. zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu 

s vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN 

20. 11. 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. 1. 1991. 

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech: 

1. Právo na přežití – zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte; 

2. Právo na rozvoj – umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na 

svobodu myšlení a vyznání; 

3. Právo na ochranu – chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání; 

4. Právo na účast – dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho 

týkají; 

 

1. Žáci mají právo: 
a) užívat zařízení ŠD; 
b) na svobodu myšlení, projevu a náboženství; 
c) zúčastňovat se výchovných, vzdělávacích a zájmových akcí ŠD a podílet se na jejich přípravě; 
d) podílet se na hodnocení své činnosti ve ŠD; 
 
2. Žáci jsou povinni: 
a) řádně a ohleduplně se chovat; 
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni; 
c) udržovat své věci v pořádku a nepoškozovat majetek ŠD ani ostatních žáků; 
d) plnit pokyny pedagogických pracovníků ŠD; 
 
3. Zákonní zástupci mají právo: 
a) na informace o chování žáka v ŠD; 
b) na informace o akcích pořádaných ŠD; 
c) podávat návrhy k práci ŠD; 
 
4. Zákonní zástupci jsou povinni: 
a) řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek, včas ohlásit změny v údajích; 
b) řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka ve ŠD; 
c) včas uhradit úplatu za pobyt žáka ve ŠD; 
d) vyzvednout žáka za ŠD ve stanovené době; 
e) seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej; 
 

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 vyloučen. 

 



2. Provoz a vnitřní režim školní družiny 

- O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. ŠD má nejméně 20 žáků, oddělení se 
naplňují nejvýše do počtu 30 žáků; 

- Po příchodu do budovy ŠD se žáci přezují, popř. převléknou v šatně a uloží si věci na určené místo, 
které budou udržovat v pořádku; 

- Žáci se zdržují jen v prostorách herny ŠD; 

- Pohyb v jiných místnostech musí být nahlášen vychovatelce. Opuštění budovy je možné jen se 
souhlasem vychovatelky a za jejího doprovodu; 

- Žáci si mohou do ŠD donést své vlastní hračky a hry, ale tyto si budou samy hlídat; 

- Za mobilní telefony a jiné cenné věci nezodpovídáme, mobilní telefony budou vypnuty a uschovány 
v aktovce; 

- ŠD navštěvují žáci především I., II., III. ročníků, v případě volných míst i žáci starší a to na základě 
řádně vyplněné a v čas odevzdané přihlášky. Přednostně budou přijati žáci nižších ročníků; 

- Provoz ŠD: 
- ranní od 6:30 do 7:30 hod. (vyhrazena pouze pro žáky přijaté do odpolední družiny), 
- odpolední od 11:40 do 17:00 hod.; 

- Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout své dítě v čase uvedeném na přihlášce; 

- Z důvodu společné zájmové činnosti (výchovně vzdělávací program, vycházky, pobyt mimo družinu 
atp.), nebudou žáci ze ŠD uvolňováni v čase od 13:00 do 14:30 hod.; 

- Pokud žák odchází ze ŠD sám v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, bude uvolněno pouze 
po předložení písemné omluvenky – na telefonické žádosti o uvolnění nebude brán zřetel; 

- Žák musí mít do budovy ŠD náhradní přezůvky a oděv pro aktivity v ŠD, oblečení pro pobyt 
v přírodě, v zimním období nepromokavý oděv (oteplovačky) – vše opatřené jmenovkami!; 

- Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují –  na základě Usnesení vlády č. 1015 ze dne 
8. prosince 2014 vydává Minimální standard bezpečnosti, který je metodickým doporučením 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení 
a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících; 

- ŠD vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Pro projednání se 
zřizovatelem může ředitel přerušit činnost ŠD v době školních prázdnin. Informaci o přerušení 
provozu ŠD ředitel zveřejní na webových stránkách školy; 

 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 
násilí 

- Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost 
využívá odborné učebny (např. tělocvična, PC učebna apod.), řídí se příslušnými řády pro tyto 
učebny. Žáci budou poučeni o bezpečnosti při pobytu na hřišti ŠD a MŠ, tělocvičně, PC 
učebně, prostoru budovy ŠD a jídelně. Záznam o poučení z BOZP je uveden v třídních knihách 
jednotlivých oddělení; 



- Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž 
dojde během činnosti školní družiny, hlásí žák vychovatelce ŠD; 

- Vychovatelky ŠD jsou při činnosti povinny přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků 
a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a předcházet vzniku sociálně patologických jevů a před 
projevy diskriminace, nepřátelství a násilí; 

- Stane-li se žák při činnosti ŠD obětí šikany, je povinen informovat vychovatelku ŠD; 

- Při opakovaném porušování řádu ŠD (ubližování spolužákům, nevhodné chování k dospělým, ničení 
majetku atp.) bude žák ze ŠD vyloučen; 

- Mají-li rodiče nebo pedagogický pracovník podezření na šikanu dítěte, okamžitě informují ředitele 
školy; 

 

4. Podmínky zacházení s majetkem 

- Žáci jsou povinni:  
- zacházet s vybavením ŠD šetrně; 
- místnost ŠD i své místo udržovat v čistotě a pořádku; 
- majetek ŠD chránit před poškozením, majetek ŠD nesmějí žáci odnášet domů; 

- V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě 
způsobené škody; 

 

5. Platba za školní družinu 

- Zájmové vzdělávání je poskytováno za úplatu; 

- Poplatek za ŠD bude hrazen bankovním převodem na účet školy 181685896/0300 ve dvou 
splátkách vždy za pololetí předem: 

1) 750 Kč v září (na září až leden), 
2) 750 Kč v únoru (na únor až červen); 

- Pokyny k platbě budou také zveřejněny na www.skolavaclavovice.cz v sekci Školní družina; 

- Při nedodržení termínů plateb bude docházka žáka do ŠD ukončena. 
 

 

 

Ve Václavovicích dne 1. 8. 2018 

 

 

RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D. v. r. 

ředitel školy 


