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Vnitřní řád školní družiny (dále jen ŠD) 
 

Vyplývá ze: 

 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) 

 platných hygienických předpisů 

 

I. Provoz a vnitřní režim ŠD 

Provoz školní družiny je od pondělí do pátku a od 12:00 do 15:50 hod. Školní družina využívá prostor 

kmenových tříd. ŠD dále využívá prostor chodby před třídou, zejména čtenářský koutek, školní zahradu, 

jurtu, popřípadě jiné prostory a blízký les.  

 

 
II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy 

Žák má právo:  

 na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní 

družinou, 

 na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, jakož i na 

svobodnou účast v řízených zájmových činnostech, 

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a 

vzdělávání, 

 sdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák svůj názor vyjadřuje přiměřenou 

formou, která neodporuje zásadám slušnosti, 

 na trávení času v ŠD v klidné a přátelské atmosféře, 

 na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí, 

 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života, 

 být seznámen se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině. 

 

 
Žáci jsou povinni: 

 dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni, 
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 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, 

 chovat se ohleduplně k sobě i svému okolí, 

 zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní družiny 

v den, kdy ke ztrátě či poškození došlo, 

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

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

čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, 

 při odchodu ze ŠD se žáci obouvají a převlékají šatnách v suterénu 

 žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při 

závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky 

školy žák ze ŠD vyloučen. 

 
Žáci nesmějí: 

 před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez 

vědomí vychovatelky ŠD, 

 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, 

 v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat alkoholické 

nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní 

látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem 

alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního 

řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen. 

 

III. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků 

 Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně. 

 Místnost školní družiny udržují v čistotě a pořádku. 

 Majetek školní družiny chrání před poškozením. 

 Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů. 

 V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě 

způsobené škody. 
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IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

 ŠD navštěvují žáci 1. stupně dle kapacity školní družiny s ohledem na věk žáka (přednost mají mladší 

žáci). V případě volné kapacit navštěvují ŠD i žáci 2. stupně. 

 Činnost ŠD se v době všech prázdnin přerušuje. 

 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině 

způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisovém listu. Omluvu 

nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či 

s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisovém lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině 

písemně (v deníku dítěte, zprávou přes systém EduPage nebo SMS) s přesným časem a datem dne, 

kdy má být žák uvolněn.  

 Pokud žák odchází ze ŠD sám, musí toto rodiče uvést v zápisním lístku. Dojíždějící žáci odchází do 

šatny a na vlakovou zastávku sami. Do zájmových kroužků odchází žáci ze ŠD sami. Účast v kroužku 

sdělí vychovatelce rodiče (zákonný zástupce).  

 Za žáka, který se bez omluvy do ŠD nedostavil, vychovatelka neodpovídá.  

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá pedagog vychovatelce žáky ŠD. 

 Docházka přihlášených žáků je povinná.  

 Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a čas jejich odchodu. 

 Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. 

 Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků připadnout 

více než 30 žáků. Výjimku poskytuje ředitelka školy v případě potřeby na každou akci zvlášť na 

základě žádosti vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním 

podmínkám akce. 

 Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu. Žáci přihlášení do ŠD jsou 

poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídní knize.  

 Vychovatelka nezodpovídá za cenné předměty, které si žáci do ŠD přinesou, aniž by je vyžadovala.  

 
V Háji ve Slezsku – Lhotě dne 31. 8. 2022  

 
 
 

              

                                                     Doc. Dr. phil. Veronika Kotůlková  

                                          ředitelka školy 

 


