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Vnitřní řád školní družiny 

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, vydávám řád školní družiny: 

 

Obsah:  

 všeobecné ustanovení  

 organizace a provoz školní družiny  

 režim školní družiny  

 dokumentace  
 

1.  VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ  

1.1  Činnost družiny  

 družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků školy  

 družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách 

 družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce,       

i ve dnech pracovního volna  

 družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní 

docházce  

 činnost družiny se uskutečňuje pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 

využitím otevřené nabídky spontánních činností 

 družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování v prostorách 

školy a školní zahrady  

 

2.  ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY  

2.1 Přihlašování, odhlašování žáka  

 žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového 

lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje 

vedoucí vychovatelka 

 o přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných 

náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, 

upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu) 



  

                      

 

 činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné docházce 

však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu 

žáků  

 činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní 

plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístěníi žáků z vyšších 

tříd pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.), 

 odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou 

formou vedoucí vychovatelce ŠD, 

2.2 Provoz školní družiny  NMnM                         Provoz školní družiny  Hronov       

PO  13.00 - 15.00 hod.                                             PO  12.05 - 15.00 hod.  

ÚT  13.00 - 15.00 hod.                                             ÚT  12.05 - 15.00 hod.  

 ST  13.00 - 15.00 hod.                                             ST  12.05 - 15.00 hod. 

 ČT  13.00 - 15.00 hod.                                             ČT  12.05 - 15.00 hod. 

 PÁ  13.00 - 15.00 hod.                                             PÁ  12.05 - 15.00 hod. 

 v době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud je zájem ze strany 

rodičů dostatečný, 

 výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a 

režimu, který schvaluje ředitel školy, 

 vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut, 

 místnosti ŠD jsou učebny IV, VI, III , VIII počet oddělení ŠD 2, 

 k  činnosti ŠD je možné využívat tělocvičnu, školní hřiště a zahradu, interaktivní učebnu, 

snoezelen , 

 naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 8 účastníků, pro 

počet je dán maximálním počtem žáků ve třídě pro žáky se zdravotním postižením a mírou 

bezpečnosti žáka v provozu oddělení.  

 

2.3  Docházka do ŠD  

 v odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD podle rozvrhu, 

 žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na 

zápisovém lístku, 



  

                      

 

 nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního řádu), 

pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní 

(předávající) učitel, 

 do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni vychovatelkám 

školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované 

školou, předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti 

zapsaných žáků ŠD, v případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci 

pedagogického dohledu nad žáky ŠD a současně situaci oznámí vedoucí vychovatelce ŠD, 

 při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby 

ŠD má vychovatelka přístup k telefonu, dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem až do 

příchodu rodičů či daného zástupce, není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených 

kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií, problém může řešit i 

odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se zákonnými zástupci.  

 

2.4  Pravidla chování žáků při činnostech ŠD  

 žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu, 

 bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD, 

 doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku, 

 případnou ztrátu či záměnu osobních věcí hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned pí. 

Vychovatelce, 

 k  hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně, úmyslné poškození nebo 

zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče,  

 do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD - 

platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole. 

2.5  Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD  

 bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každý pedagogický pracovník  ve 

svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých 

zaměstnáních, 

 veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy , 

 při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc, 

zajistí záznam úrazu v knize úrazů, 

 žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech, 

 pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech 

ustanoveními školního řádu.  



  

                      

 

2.6  Pitný režim  

 pitný režim zajišťují vychovatelky ŠD nápoji ze školní výdejny   

2.7  Nepřítomnost zaměstnance  

 Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je 

možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 16. Vychovatelka 

daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto situací je vždy obeznámeno 

vedení školy.  

 předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující l den je řešena zástupem  

3. Práva a povinnosti žáků ke školní družině 

Práva žáků  

Žáci mají právo na: 

 výchovu a vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

 rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 

 jedná-li se o žáky handicapované (mentální, tělesné, zrakové, sluchové postižení,  

vady řeči, autismus, kombinované postižení, poruchy učení, chování) mají  nárok     

na přiznání podpůrných opatření dle § 16 odst. 9 zákona a vyhlášky 27/2016 Sb. 

 informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

školního vzdělávacího programu, 

 ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 

 ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 

 svobodu ve výběru kamarádů, 

 svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, 

 na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny, 

 volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku, 

rozumovým schopnostem, 

 žák má právo na svobodu náboženství, má právo na ochranu před jakoukoli 

diskriminací, 

 ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, 

 v případě nejasností v učivu požádat o pomoc vyučujícího, 

 jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., může požádat       

o pomoc či radu vychovatele či jinou osobu, 



  

                      

 

Povinnosti žáků 

Žáci mají povinnost: 

 řádně docházet do školní družiny, 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy 

vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 

 vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem, 

 nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit, 

 žáci nesmí do školy donášet cenné věci, mobilní telefony, pokud telefon nutně 

potřebují k zajištění bezpečnosti, nechávají ho během vyučování zamčený ve třídě,  

 zjistí-li žák ztrátu nebo poškození osobní věci, neprodleně tuto skutečnost nahlásí 

třídnímu učiteli, 

 žáci jsou vedeni k dodržování zásad slušného chování, ke vzájemné ohleduplnosti, 

ochotě pomoci, 

 

4.  REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY  

11.30 hod. - 13.00 hod.  

osobní hygiena, volná činnost, odpočinková a relaxační činnost 

13.00 hod. - 13.30 hod.  

odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tematické rozhovory/, odchod žáků ke svozu 

13.30 hod. - 15.00 hod.  

činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pv,  Hv, Tv, sportovní, přírodovědná, příprava na vyučování ,  

svačina, osobní hygiena, odchod žáků ke svozu, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů, 

rekreační činnost, stolní hry,  postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid.  

 

4. DOKUMENTACE  

 zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce 

 přehled výchovně vzdělávací práce 

 třídní kniha   
 
 

 

S účinností od 1. 3. 2016 

Mgr. Milena Liskovská Turková 



  

                      

 

V Novém Městě nad Metují                                                           


