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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1 Obecná ustanovení 

Základní škola a Mateřská škola Věcov, příspěvková organizace vykonává činnost 

školní družiny podle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

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

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako 

statutární orgán školy tuto směrnici. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. 

Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky 

a má informativní funkci pro rodiče. 

2 Základní ustanovení 

a) Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy. Je součástí Základní 

školy Věcov, příspěvkové organizace. V souvislostech s činností školní družiny 

mají zákonní zástupci právo obracet se, jak na vychovatelku školní družiny, tak 

na ředitelství školy. 

b) Počet žáků ve školní družině se řídí platnými normami a nepřesahuje počet 

25 žáků denně na jednu vychovatelku. 

c) Úplata za zájmové vzdělávání se nevybírá. 

d) Po přihlášení dítěte je jeho docházka do školní družiny povinná. Zákonní 

zástupci uvedou rozsah docházky dítěte do zápisního lístku. 

e) Provoz školní družiny je od 11:05 do 16:00 hodin. V případě nevyzvednutí žáka 

ze školní družiny do uvedené doby vychovatelka telefonicky kontaktuje 

zákonného zástupce žáka a dohodne se na jeho předání.  
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3  Podmínky k výkonu práv a povinností osob 

účastných na vyučování  

3.1  Práva a povinnosti žáků ve školní družině 

a) Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem školní 

družiny, který je k dispozici ve třídě. 

b) Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který 

byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

c) Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku. 

d) Vykonávat samostatně činnosti související se samoobsluhou, pitný režim. 

e) Žáci jsou povinni dodržovat pravidla vzájemných vztahů ve škole. 

f) Vzájemně si neubližovat a chovat se ve školní družině a při pobytu v přírodě tak, 

aby neohrozili sebe ani zdraví jiných dětí. 

g) Žáci jsou povinni společný majetek ŠD šetřit a udržovat v čistotě, po ukončení 

činnosti své místo po sobě uklidit. Úmyslně způsobené škody nahradí rodiče. 

h) Žákům je důrazně zakázáno užívat nebo distribuovat jakékoliv návykové látky. 

i) Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, bude zákonný 

zástupce informován, popřípadě pozván k projednání nápravy či dalších postupů 

při řešení situace. 

j) Do ŠD žáci nosí pouze věci potřebné k zájmovému vzdělávání, cenné věci 

do družiny nenosí. Mobilní telefony mají uložené v aktovce a využívají je jen 

pro potřebu nutné komunikace se zákonnými zástupci. 

k) Žákům se nedoporučuje přinášet do školní družiny větší obnosy peněz z důvodu 

možného odcizení, za případnou ztrátu ŠD nezodpovídá. Vyšší obnos peněz 

a cenné věci je nutné uložit u vychovatelky. 

3.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

a) Zákonný zástupce žáka je povinen na začátku školního roku odevzdat řádně 

vyplněný zápisní lístek dítěte do školní družiny. Jedná se zejména o jméno 

a příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a místo trvalého pobytu, údaje 

o zdravotní způsobilosti, o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo zdravotně 

znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je žák sociálně znevýhodněn; dále pak 
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jméno a příjmení zákonného zástupce, místo a adresu trvalého pobytu, 

telefonické spojení. 

b) Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu výchovně 

vzdělávací činnosti žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky 

do školní družiny a společného soužití s dalšími žáky ve školní družině. 

c) Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou 

docházku do ŠD a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho omluvu 

a informovat o důvodech takové nepřítomnosti. 

d) Zákonný zástupce žáka je povinen průběžně spolupracovat s vychovatelkami 

a na výzvu se dostavit do ŠD k projednání závažných skutečností týkajících se 

chování žáka. 

e) Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o zdravotním stavu žáka, 

specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které 

by mohly mít vliv na průběh docházky do školní družiny, a zejména o všech 

změnách, které v průběhu školního roku nastaly, a to neprodleně poté, co se 

o takových změnách dozví. 

f) Zákonný zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu 

školní družiny, obsahu, formy a vzdělávání a jeho vyjádření je věnována náležitá 

pozornost. Podle potřeby a zájmu oddělení navštívit. 

g) Zákonní zástupci mohou vyzvedávat děti kdykoliv během dne, nejpozději 

do doby stanovené provozem ŠD. 

h) Vychovatelka seznámí zákonné zástupce žáků se zněním vnitřního řádu školní 

družiny. 

3.3  Práva a povinnosti zaměstnanců školy 

a) Pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni dodržovat školní řád a vnitřní řád 

školní družiny. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví žáků jsou povinni se 

pravidelně účastnit školení v oblasti bezpečnosti zdraví a ochrany při 

nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich práva 

a povinnosti dále upravuje pracovní řád a provozní řád školy a školní družiny. 

b) Všichni pedagogičtí pracovníci jsou povinni dodržovat a respektovat žákova 

práva a vydávají žákům ŠD takové pokyny, které bezprostředně souvisí 

s plněním vzdělávacího programu ŠD. 



 

6 

 

c) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout žákovi pomoc a ochranu 

v případě, že jsou o to žákem požádáni. V ostatních případech postupují podle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

d) Pedagogický pracovník je povinen zapsat každý úraz, o němž je žákem 

informován, nebo je-li svědkem situace, při níž došlo k úrazu žáka, do knihy 

úrazů. Zápis provádí vychovatelka, která zodpovídala za danou činnost. 

e) Před akcemi mimo školu poučí doprovázející vychovatelka žáky o bezpečnosti. 

3.4  Základní pravidla vzájemných vztahů ve škole  

a) Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají na vytváření 

partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

b) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních pravidel 

slušného chování a pravidel slušné a zdvořilé komunikace. 

c) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty 

ve všech prostorách školy. 

d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkům školy 

nebo pracovníků školy vůči žákům je považováno za závažné porušení školního 

řádu a vedení školy z takového jednání vyvodí důsledky v souladu s pracovně 

právními předpisy a ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona 

(§ 31 odst. 3). 

4 Provozní a vnitřní režim školní družiny 

4.1  Docházka do školní družiny 

Žáci navštěvují školní družinu podle rozvrhu v zápisním lístku. 

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno zákonným 

zástupcem řádně omluvit. 

4.2 Provozní režim školní družiny 

a) Školní družina je určena pro žáky 1. stupně Základní školy Věcov. 

b) Odpolední provoz školní družiny je od 11:05 do 16:00 hodin. 
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c) Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků. 

d) Sportovní činnosti mohou probíhat na veřejném hřišti. 

4.3 Chování žáků ve školní družině 

a) Žáci dodržují zásady slušného chování ve vztahu ke svým spolužákům 

a pracovníkům školy ve všech prostorách školní budovy. 

b) Do odborných učeben vstupují žáci jen v doprovodu vychovatelky a dodržují 

vnitřní řády těchto prostor. 

c) Chce-li žák opustit hernu, požádá o svolení vychovatelku. 

d) Žáci udržují své pracovní místo a jeho okolí v čistotě a pořádku. 

e) Žáci nenarušují průběh zájmových a odpočinkových činností nevhodným 

chováním, které se neslučuje s řádem družiny. 

f) Žáci svým slušným vystupováním, chováním a jednáním přispívají ke kladné 

reprezentaci školní družiny. 

g) Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují 

ustanovení vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního 

učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování 

na vysvědčení. 

h) Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být 

rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení 

žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem 

porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě 

svévolně nenavštěvuje ŠD, nebo z jiných zvláště závažných důvodů U ŠD 

základních škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu 

správního řízení. (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů). 

4.4  Podmínky přihlašování a odhlašování žáků 

a) Školní družina je určena pro žáky ZŠ Věcov. 

b) Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny uvedou 

rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny v zápisním lístku. 

Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud 
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má žák odejít jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v zápisním 

lístku, sdělí rodiče písemně. 

c) Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny 

zajišťuje vychovatelka. 

d) O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

e) Zákonní zástupci požádají ukončení vzdělávání dítěte ve školní družině 

písemnou formou. 

4.5 Podmínky pro žáky s podpůrnými opatřeními 

a) Respektujeme individualitu každého žáka, vytváříme přiměřené prostředí pro 

jeho všestranný rozvoj. 

b) Při vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními vychovatelka ŠD úzce 

spolupracuje se školou, především při stanovení vhodných forem a obsahů 

zájmového vzdělávání. 

c) Taktéž probíhá intenzivní spolupráce s rodiči u dětí se zdravotním 

znevýhodněním. Je zohledněno přiměřené zatížení v případě pohybových 

a sportovních aktivit. 

d) Třídní učitelé a zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelku o všech 

změnách zdravotního stavu dítěte. 

5 Podmínky BOZP  

a) Všechny osoby účastné na výchovně vzdělávacím procesu jsou povinny 

dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních 

osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem budovy. 

b) Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví, zdraví a života svých 

spolužáků. Neprodleně informují vychovatelku o případech zranění, úrazu, 

fyzického napadení nebo jiné formy útisku vlastní osoby, nebo jiné osoby, jehož 

byli přítomni. 

c) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení 

zákazu kouření je považováno za hrubé porušení vnitřního řádu ŠD a školního 

řádu. 
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d) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, 

energetické nápoje, omamné a psychotropní látky. 

e) Ve všech prostorách školy se žákům zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, 

při zjištění požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance 

školy. 

f) Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči 

a elektroinstalací. 

g) Pitný režim je zajištěn – čaj ze školní jídelny. 

h) Při akcích mimo školu se žáci řídí školním řádem a pokyny vychovatelky. 

Při pohybu po komunikacích dodržují žáci pravidla bezpečnosti silničního 

provozu. 

6 Podmínky ochrany žáků před sociálně 

patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

a) Všichni žáci ŠD jsou povinni zabránit výskytu šikany, záškoláctví, vandalismu, 

všech forem násilného chování, rasismu či projevu kriminality. Při jejich 

výskytu jsou povinni okamžitě informovat vychovatelku nebo vedení školy. 

b) Poskytování informací a zajištění osvětové činnosti v programech primární 

prevence zaměřené na ochranu žáků před sociálně patologickými jevy jako je, 

záškoláctví, násilné chování, šikana, krádeže, vandalismus, diskriminace, 

xenofobie, netolismus, kyberšikana. 

c) Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními 

žáky nebo zaměstnanci školy. 

d) Je zakázáno do školy přinášet předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují 

zdraví, bezpečnost nebo narušují dobré mravy. 

7  Podmínky pro zacházení s majetkem školy 

a) Žáci mají právo používat vybavení školní družiny. Jsou povinni se řídit pokyny 

vychovatelky nebo jiných zaměstnanců školy. 
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b) Žáci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením školní družiny a se svěřenými 

hrami, hračkami a pomůckami. Jejich poškození ihned hlásí vychovatelce. 

c) Žáci udržují prostory ŠD, své pracovní místo, vnitřní i okolní prostory školy 

v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před poškozením. 

d) Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil, a za škodu, jejímuž 

vzniku nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou 

škodu uhradí zákonný zástupce žáka škole v plném rozsahu. Při zaviněném 

poškození školního majetku může žák školy společně se svým zákonným 

zástupcem zjednat nápravu škody tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou 

věc do původního stavu. 

8 Závěrečná ustanovení 

Vnitřní řád školní družiny je umístěn na webových stránkách školy, žákům je 

k dispozici ve třídě. Vychovatelka školní družiny seznámí žáky s plným zněním 

vnitřního řádu školní družiny na začátku školního roku, stejně tak je povinností 

seznámit žáky s případnými změnami, ke kterým dojde v průběhu školního roku. Tuto 

informaci zapíše do Přehledu výchovně vzdělávací práce. 

Školní řád může být změněn či doplněn, pokud se ukáže nutnost takové změny nebo 

doplnění, na základě návrhu pedagogické rady. 

Tento vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2022 

Ve Věcově 1. 9. 2022 Mgr. Miroslava Prudká 

ředitelka školy 


