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Základní škola a Mateřská škola Roštín, příspěvková organizace 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Č.j.: ZMSR161/2022 Spisový/ skartační znak 1.4 V5       

 

Vypracovala: Mgr. Jaroslava Plachá 

Schválila: Mgr. Jaroslava Plachá 

Pedagogická rada projednala dne: 26.8.2022 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1.9.2022 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1.9.2022 

 

Obecná ustanovení  
 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen „školský zákon“) vydávám 

jako statutární orgán školy pro školská zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní 

družiny.  

Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny. 

 

Poslání školní družiny  
 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, v platném znění. Školní družina je zařízení realizující zájmové vzdělávání dle 

platné legislativy.  

Účastníky zájmového vzdělávání jsou zejména žáci školy, účastníky mohou být také 

pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.  

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole               

a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji 

odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, 

odpočinku a rekreace žáků. 

 

1. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ    

VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ  

       

1.1 Žáci mají právo: 

a) seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, které 

jsou nabízeny zejména formou her a spontánních činností 

b) využívat zařízení a vybavení ŠD za stanovených podmínek 

c) požádat vychovatelku ŠD o pomoc při řešení problémů 

d) účastnit se činnosti zájmových kroužků a pořádaných akcí v rámci ŠD 

e) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými 

jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním 
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 Další práva žáků:  

a) mohou nosit (se souhlasem zákonných zástupců) do školy drobné předměty např. 

hračky vhodné pro hru v ŠD. Za tyto předměty si odpovídá žák. Pokud bude žák 

porušovat tato pravidla, bude vedeno jednání se zákonnými zástupci. 

 

1.2 Žáci jsou povinni: 
 

a) řádně docházet do školní družiny  

b) dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni  

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy            

a školním nebo vnitřním řádem 

d) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním 

řádem 

e) chovat se ve školní družině slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů 

pedagogických a provozních pracovníků  

f) chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé 

ch) zdržet se zvláště hrubých slovních a úmyslných fyzických útoků vůči zaměstnancům   

       školy nebo školského zařízení  

 

1.3 Zákonní zástupci žáka mají právo:  

 

a) přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku 

b) odhlásit  své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku 

c)   být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty   

      a    podněty 

d)  být vychovatelkou informováni o činnosti žáka v ŠD, jeho chování v době pobytu 

      ve  ŠD 

e)  v případě nespokojenosti se obrátit na ředitele školy 

 

1.4. Zákonní zástupci žáka mají povinnost:  

 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny  

b) na vyzvání ředitelky školy či vychovatelky se osobně dostavit do školy a projednat 

jakoukoli záležitost týkající se žáka  

c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách 

způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o zdravotním postižení žáka (včetně 

druhu postižení), údaje o zdravotním nebo sociálním znevýhodnění  

d) doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku 

nepřítomnosti žáka.  

e) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 

ve znění pozdějších předpisů, i další údaje, které jsou podstatné pro průběh 

vzdělávání nebo bezpečnost žáka. Dále změny v těchto údajích (např. osobní údaje 

dítěte, jméno a příjmení zákonných zástupců, místa trvalého pobytu a adresy pro 

doručování písemností, telefonické spojení), 

f) předem plánovanou nepřítomnost v zájmovém vzdělávání omlouvat žáka písemně 

g) vyzvednout dítě do ukončení provozu školní družiny (do 15:30) 
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2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY  

2.1 Přihlašování a odhlašování  
 

Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 

vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:  

a) Ve školní družině je určena vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování 

žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.  

 

b) O přijetí účastníka k činnosti družiny do pravidelné denní  docházky se rozhoduje na 

základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné denní docházce je 

písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu 

odchodu účastníka z družiny.  

 

c) Povinností účastníka je úhrada stanovené úplaty, která je splatná předem a probíhá 

zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec se splatností k 20. 9. (200 

Kč) a leden až červen se splatností k 20. 1. (300 Kč), pokud ředitelka školy 

nedohodne se zákonným zástupcem žáka jiný termín úhrady. 

 

d) Výši úplaty může ředitelka snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže  

• účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci  

v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,  

   

e) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší 

než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží.  

 

f) Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka 

ze školní družiny  

 

2.2 Organizace činnosti školní družiny  
 

a) Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.  

b) Provozní doba ŠD 

 ranní: od 6,30 do 07,35 hodin,  

      odpolední: od 11,25 do 16,00 hodin. 

 

c) Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností 

informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud 

je tento postup bezvýsledný,  

• na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,  

• na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního 

úřadu,  

• požádá o pomoc Policii ČR. 

 

d) Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. 
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e)  Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh    

vychovatelky školní družiny.  

f) Družina realizuje zájmové vzdělávání formou odpočinkových, rekreačních                  

a zájmových činností, umožňuje žákům i přípravu na vyučování  

g) Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této 

činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení.  

h) Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách.     

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

prázdnin.  

i) Ředitel zveřejní na veřejně přístupném místě informaci o přerušení provozu družiny. 

 

3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A 

JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ,  

a) Žák nenosí do zařízení předměty, které nesouvisí se vzděláváním a mohly by ohrozit 

zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

b) Každý úraz, poranění, nehodu či vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností 

školní družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. 

c) Při úrazu poskytne žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. 

d) Vychovatelka školní družiny, provede prokazatelné poučení žáků v první hodině 

školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provede o tom 

písemný záznam.  

e) Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. Žáci neopouštějí 

prostor školní družiny a školní jídelny bez vědomí vychovatelky ŠD. 

f) Vychovatelka sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka 

informuje bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný 

žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé 

osoby.  

 

4. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY 

DĚTÍ, ŽÁKŮ 

 

a) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována 

úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo 

nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně 

orgánům sociální péče. 

b) Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. 

c) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění 

svých věcí. 

d) Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce a zájmovému vzdělávání.   
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5. DOKUMENTACE  

 

    Ve školní družině se vede zpravidla tato dokumentace:  

a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců 

účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

b) přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,  

c) celoroční plán činnosti,  

d)  roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,  

e)  vnitřní řád školní družiny, rozvrh činností,  

 

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: vychovatelka školní družiny  

2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí Spisovým řádem 

školy. 

3. Změny ve směrnici budou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

budou tvořit nedílnou součást tohoto předpisu 

4. Pedagogická rada projednala dne 26.8.2022 

5. Směrnice nabývá v platnosti dnem podpisu ředitelem zařízení a zveřejněním.  

6. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2022 

 

Roštín, dne 25.8.2022 


