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Základní škola Žamberk, 28. října 581        

Směrnice školy: Vnitřní řád školní družiny 
Číslo jednací:   ZŠ/139/2018 Datum:  1. 9. 2018 

Spisový znak:  Skartační znak: 

Vypracoval:  Mgr. Jaromír Žejdlík Schválil: Mgr. Jaromír Žejdlík 

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. 9. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2018 

Počet listů: 5 

 
 
V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, vydávám vnitřní řád školní družiny: 
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III.  Provoz a režim školní družiny. 
IV.  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví přihlášených žáků, jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
V.   Zacházení s majetkem školní družiny ze strany přihlášených žáků. 
VI.  Dokumentace.  
VII. Závěrečné ustanovení. 
 
I. Všeobecné ustanovení 
 
1. Činnost družiny  
1.1. Družina poskytuje zájmové vzdělávání přihlášených žáků.  
1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání 
se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.  
1.3. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní 
docházce.  
1.4. Činnost družiny se uskutečňuje především. 
- příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností nespojenou  
s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zařízení pro zájmové  
vzdělávání  
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností  
- využitím otevřené nabídky spontánních činností 
1.5. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování  
 
II. Práva a povinnosti přihlášených žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a vzájemné 
vztahy s pedagogickými pracovníky 
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1. Práva přihlášených žáků 
Přihlášení žáci mají právo: 
- na rozvoj své osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností  
- na připomínky a náměty k činnosti ŠD 
- na respektování své osobnosti 
- na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a  
netolerance vůči odlišnosti  
- na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně 
patologickými jevy, před všemi formami zneužívání, urážením  
- na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců ŠD 
- na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky nebo zaměstnanci ŠD  
- na mimořádnou péči a pomoc v odůvodněných případech, např. nemoc, zdravotní stav, sociální 
problém  
- na speciální péči v rámci možností ŠD, jedná-li se o žáky handicapované, s 
poruchami učení nebo chování 
 
2. Povinnosti přihlášených žáků 
 
Přihlášení žáci jsou povinni: 
- plnit pokyny vychovatelek ŠD 
- dodržovat pravidla slušného chování vůči sobě samým i zaměstnancům ŠD 
- respektovat spolužáky, být ohleduplní  
- dbát o čistotu a pořádek ve ŠD a v jejím okolí  
- chránit zdraví své i svých spolužáků  
- zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a kriminality, při jejich výskytu okamžitě 
informovat vychovatelku ŠD  
- dodržovat bezpečnost v budově ŠD, na zahradě a školním hřišti dle pokynů vychovatelky 
- dodržovat zásady hygieny  
- nepoškozovat majetek ŠD 
 
3. Práva zákonných zástupců 
 
Zákonní zástupci přihlášených žáků mají právo: 
- na informace o průběhu činnosti ŠD                                                      
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí ŠD, přičemž jejich 
vyjádřením musí být věnována pozornost                                                     
- na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců ŠD                                                                
 
 4. Povinnosti zákonných zástupců 
 
Zákonní zástupci jsou povinni  
- omlouvat nepřítomnost přihlášených žáků 
- na vyzvání vychovatelky ŠD se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se  
problémů přihlášeného žáka                                                                                                                             
- informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti přihlášeného žáka, zdravotních obtížích  
nebo jiných závažných skutečnostech , které by mohly mít vliv na činnost ve ŠD               
- dokládat důvody nepřítomnosti na činnosti ŠD 
 
5. Vztahy přihlášených žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky ŠD 
 
5.1. Vychovatelky ŠD vydávají přihlášeným žákům a jejich zákonným zástupcům žáků pouze takové 
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pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu ŠD, vnitřního řádu ŠD 
a dalších nezbytných organizačních opatření. 
5.2. Vychovatelky chrání přihlášené žáky před všemi náznaky špatného zacházení, sexuálním násilím, 
využíváním. Budou dbát na to, aby přihlášení žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro 
ně nevhodnými.  Zaměstnanci ŠD se nebudou vměšovat do soukromí přihlášených žáků. 
5.3. Informace, které zákonný zástupce přihlášeného žáka poskytne ŠD, jsou důvěrné a pracovníci ŠD 
se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 
5.4. Přihlášený žák zdraví pracovníky školní družiny srozumitelným pozdravem. Pracovník ŠD na 
pozdrav odpoví. 
 
III. Provoz a režim školní družiny 
 
1. Přihlašování, odhlašování žáka 
 
1.1. 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. Každá trvalá změna musí být v zápisovém lístku opravena. Nepravidelné změny 
v docházce do ŠD musí být oznámeny písemně, s datem a podpisem zákonného zástupce. 
1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí 
v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí. Kritériem pro přijetí je věk žáka. 
1.3. Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně, žáci jsou přijímáni podle věku od 
nejmladších po nejstarší, v pořadí 1. třída, druhá, třetí. Žáci starší mohou být zapsáni pouze v případě 
volné kapacity, tj. do 90 přihlášených žáků.  
1.4. V závažných případech může ředitel školy rozhodnout v rozporu se stanoveným pořadím. 
1.5. Odhlášení žáka z docházky do školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče písemnou formou 
vedoucí vychovatelce ŠD.  
1.6. O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitelka školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky 
ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka 
písemně s patřičným zdůvodněním.  
 
2. Provoz školní družiny  
 
2.1. Provozní doba ŠD: 
PO  6.30  -  7.30   11.30 - 16.00 hod.  
ÚT  6.30  -  7.30   11.30 - 16.00 hod.  
ST  6.30  -  7.30   11.30 - 16.00 hod.  
ČT  6.30  -  7.30   11.30 - 16.00 hod.  
PÁ  6.30  -  7.30   11.30 - 16.00 hod.  
 
2.2. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených 
žáků není nižší než 20 žáků.  
2.3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a 
režimu, který schvaluje ředitel školy.  
2.4. Místnosti ŠD jsou umístěny v 1. a 2. patře budovy Nádražní 468. 
2.5. K činnosti ŠD je možné využívat školní hřiště, školní dvůr, zahradu u družiny, zámecký park, 
cvičnou kuchyňku, dílny a uvolněné učebny. 
2.6. Počet oddělení: 3. 
2.7. Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 přihlášených žáků. 
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3. Docházka do ŠD  
 
3.1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 6.30 do 7.30 
hod.  
3.2. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11.30 hod. 
3.3. Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na 
zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD povinná.  
3.4. Nepřítomnost přihlášeného žáka v ŠD je omluvena nepřítomností ve škole (postup dle školního 
řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní 
(předávající) učitel.  
3.5. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a s 
osobním vyzvednutím přihlášeného žáka.  
3.6. 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 přihlášených žáků ŠD. 
V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dohledu nad přihlášenými 
žáky ŠD a současně situaci oznámí vedoucí vychovatelce ŠD.  
3.8. Při nevyzvednutí přihlášeného žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené 
provozní doby ŠD, vychovatelka informuje telefonicky zákonného zástupce přihlášeného žáka. Dle 
telefonické domluvy s rodiči vyčká s přihlášeným 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. policii.  
 
4. Pravidla chování přihlášených žáků při činnostech ŠD  
 
4.1. Přihlášení žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.  
4.2. Bez vědomí vychovatelky přihlášený žák neopouští oddělení ŠD.  
4.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.  
4.4. Na oběd jsou přihlášení žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.  
4.5. Osobní věci má každý přihlášený žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí 
přihlášený žák nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.  
4.6. K hrám, hračkám, knihám atd. se přihlášení žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození 
nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.  
4.7. Pokud přihlášený žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní 
řád, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.  
 
5. Nepřítomnost zaměstnance  
 
Předem známá nepřítomnost vychovatelky je řešena zástupem.  
 
6. Platba za školní družinu 
 
6.1. Úplata slouží na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny. 
6.2. Výše úplaty je stanovena na 100,- Kč za kalendářní měsíc. 
6.3. Výše úplaty je stanovena na každý započatý měsíc. 
6.4. Úplata se provádí vždy předem za půl roku najednou. 

6.5. Úplata za ranní družinu je stanovena na 30,- Kč za kalendářní měsíc, pokud dítě nenavštěvuje 

odpolední ŠD.  

6.6. Pokud za přihlášeného žáka není zaplacena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom 

uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení 

žáka ze školní družiny. 
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IV. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví přihlášených žáků, jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
 
5.1. Bezpečnost a ochranu zdraví přihlášených žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve 
svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.  
5.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy.  
5.3. Přihlášený žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 
5.4. Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi 
pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s vychovatelkami probíhá 
přes videovrátník. Individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v  rámci 
třídních schůzek a konzultací.  
5.5. Před každou činností mimo prostory školní družiny musí být přihlášení žáci poučeni o 
bezpečnosti a průběhu dané činnosti. Do třídní knihy musí být učiněn zápis „Žáci byli poučeni o 
bezpečnosti.“ 
 
V. Zacházení s majetkem školní družiny ze strany přihlášených žáků 
 
K majetku školní družiny se přihlášení žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslně ho nepoškozují a 
neničí.  
 
VI. DOKUMENTACE  
 
1. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny: 
- zápisový lístek pro přihlášené žáky 
- přehled výchovně vzdělávací práce 
- docházkový sešit  
 
Závěrečné ustanovení 
 
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena vedoucí 
vychovatelka Romana Frimlová. O kontrolách provádí písemné záznamy.  

2.  Tato směrnice platí do odvolání. 

3.  Touto směrnicí se zrušuje Vnitřní řád školní družiny z 2. 1. 2016.  

 

V Žamberku dne 30. 7. 2018 

 

 

Mgr. Jaromír Žejdlík                         Mgr. Luděk Holeček                             Romana Frimlová 

   ředitel školy                                       zástupce ředitele školy           vedoucí vychovatelka 

 

 


