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I. Všeobecné ustanovení 
 
1. Obecná ustanovení 
    V souladu se zněním zákona § 30 č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb.,o zájmovém 
vzdělávání, § 30, odst. 1, vydávám Vnitřní řád školní družiny. Směrnice určuje pravidla provozu školní 
družiny, stanoví režim školní družiny, stanoví podmínky a výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní 
družině. Tato směrnice je závazná pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. 
Rodiče se seznámí se směrnicí a vychovatelky podají doplňující informace na začátku září. Aktuální 
znění vnitřního řádu je na webu školy. 
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
 
2. Přímá pedagogická činnost vychovatelek 
    Vedoucí vychovatelka 23 hodin, ostatní vychovatelky 28 hodin týdně. 
 
3. Poslání školní družiny 
    Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 
v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od 
školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a 
rekreace žáků. 
    Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základních školy (1. – 5.třída).  
 
4. Činnost družiny  



    Družina poskytuje zájmové vzdělávání přihlášených žáků a to především pro účastníky přihlášené 
 k pravidelné denní docházce. 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.  
 
Činnost družiny se uskutečňuje především: 

- příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností             
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností  
- využitím otevřené nabídky spontánních činností 
- umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování formou hry 

  
II. Práva a povinnosti přihlášených žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a vzájemné 
vztahy s pedagogickými pracovníky 
 
1. Práva přihlášených žáků 
 
Přihlášení žáci mají právo: 

- na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání 
- na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti 
- na rozvoj své osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností  
- na připomínky a náměty k činnosti ŠD 
- na respektování své osobnosti a vyjádření vlastního názoru 
- na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí 
- 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: 

- řádně docházet do ŠD 
- dodržovat vnitřní řád ŠD 
- plnit pokyny vychovatelek ŠD 
- dodržovat pravidla slušného chování vůči sobě samým i zaměstnancům ŠD 
- respektovat spolužáky, být ohleduplní, vyjadřovat se slušně 
- dbát o čistotu a pořádek ve ŠD a v jejím okolí  
- chránit zdraví své i svých spolužáků  
- zabránit výskytu nevhodného chování a šikany, při jejich výskytu okamžitě  

               informovat vychovatelku ŠD 
- dodržovat bezpečnost v budově ŠD, na zahradě a školním hřišti dle pokynů vychovatelky 
- nenosit předměty, které nesouvisí s činností, mohly by se poškodit, ohrozit bezpečnost jeho, 

nebo jiných osob 
- nenosit do ŠD cennosti -  škola neručí za jejich poškození, nebo odcizení  
- v době provozu ŠD není povoleno používat mobilní telefon, ten musí být vypnutý a uložený v 

aktovce 
- hlásit každý úraz, nebo vzniklou škodu, ke kterým došlo v souvislosti s činností ve ŠD, bez  

              zbytečného odkladu 
- dodržovat zásady hygieny, chodit vhodně a čistě upraven a oblečen s ohledem na plánované 

počasí 
- nepoškozovat majetek ŠD 



- neopouštět svévolně prostory ŠD a její oddělení 
 
3. Práva zákonných zástupců 
 
Zákonní zástupci přihlášených žáků mají právo: 

- seznámit se se všemi předpisy vztahující se k pobytu a činnosti dítěte ve ŠD 
              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        
- na informace týkající se chování a průběhu výchovného a zájmového vzdělávání ve ŠD                                                      

 
 4. Povinnosti zákonných zástupců 
 
Zákonní zástupci jsou povinni: 

- seznámit se s Vnitřním řádem ŠD, což stvrdí svým podpisem na přihlášce do ŠD 
- sdělit písemně rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD, tyto údaje jsou      

zaznamenány na přihlášce do ŠD  
- omlouvat nepřítomnost přihlášených žáků 
- oznámit písemně odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce – toto 

oznámení stvrdí svým podpisem pouze zákonný zástupce dítěte 
- 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 vliv na průběh vzdělávání                 
- uhradit úplatu za zájmové vzdělávání v daném termínu 
- respektovat ustanovení Vnitřního řádu ŠD 
- respektovat pokyny vychovatelek v souladu s právními předpisy 

 
 
III. Provoz a vnitřní režim školní družiny 
 
    Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činností schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky 
ŠD. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. 
 

 Odpočinkovou činností  - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popřípadě 
ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoli během dne. Jde o klidové hry a 
klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. 

 Rekreační činnost -  slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími 
pohybovými prvky, hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

 Zájmové činnosti -  rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci 
možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou 
kolektivní, nebo individuální činnost, organizovanou, nebo spontánní aktivitou. Činností 
může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede 
vychovatelka ŠD či jiný pedagog. 

 Příprava na vyučování -  zahrnuje  okruh činností souvisejících pouze s procvičováním učiva 
formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních 
poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech, získávání dalších 
doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD. 

 
1. Přihlašování a odhlašování žáka 
 



    Ředitel stanoví ve Vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání § 2 vyhlášky č. 
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:  Ve ŠD je určena ředitelem 
školy jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování 
žáků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizováním námětů a stížností.   
 

 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 přihlášce opravena. Nepravidelné 
změny v docházce do ŠD musí být oznámeny písemně, s datem a podpisem zákonného 
zástupce. 

 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 a 
pravidelná denní docházka. 

 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.                        

 Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemné žádosti rodičů,  
zákonného zástupce žáka.  

 V závažných případech může ředitel školy rozhodnout v rozporu se stanoveným pořadím. 

 O vyloučení žáka ze ŠD rozhoduje ředitel školy na základě návrhu vedoucí vychovatelky ŠD a 
po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD bude projednáno se 
zákonným zástupcem žáka a písemně. 

  
2. Provoz školní družiny  
 
 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.  
 
    V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet přihlášených žáků  
není nižší než 20 žáků. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle 
rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitel školy. Místnosti ŠD jsou umístěny v 1. a 2. patře 
budovy Nádražní 468. K činnosti ŠD je možné využívat školní hřiště, školní dvůr, zahradu u družiny, 
zámecký park, cvičnou kuchyňku, dílny, uvolněné učebny a tělocvičnu ŠD. Počet oddělení: 4. Kapacita 
ŠD je 90 dětí. 
 
3. Docházka do ŠD  
 

 Příchod žáka do ranní družiny je zapisován do ranní docházky a odváděn vychovatelkou do 
školy, nebo uvolněn dříve na základě písemné žádosti zákonného zástupce.  

 V docházkovém sešitě je zaznamenán odchod a příchod na zájmové kroužky (mimo školní), 
nebo jiný čas odchodu ze ŠD doložený písemnou omluvenkou zákonného zástupce. 

 V třídní knize je zaznamenána nepřítomnost žáka. 

 V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11.30 hod. 

 Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na 
přihlášce.  



 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 předávající učitel. 

 Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce, nebo 
vyzvednutím přihlášeného žáka. 

 Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci 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. 

 Při mimořádném odchodu ze školy odevzdá žák navštěvující ŠD omluvenku paní učitelce a ta 
zodpovídá za předání informací vychovatelce ŠD. Po odchodu ze školy přebírá zákonný 
zástupce zodpovědnost za žáka. 

 Při odchodu v dřívější dobu, než která je uvedená v přihlášce do ŠD, si dítě vyzvedne 
pověřená osoba a to i v případě, že je v přihlášce psáno, že chodí sám. 

 Při nevyzvednutí přihlášeného žáka zákonným zástupcem do konce stanovené provozní doby 
ŠD, vychovatelka informuje telefonicky zákonného zástupce přihlášeného žáka a osoby 
uvedené na přihlášce dítěte do ŠD.  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 ČR.  O tomto 
rozhodnutí nechá vychovatelka rodičům písemný vzkaz na dveřích při vstupu do ŠD. Při 
opakujícím se pozdním vyzvedáváním může být žák vyloučen ze ŠD. 

   
 
4. Pravidla chování přihlášených žáků při činnostech ŠD  
 

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

 Bez vědomí vychovatelky přihlášený žák neopouští oddělení ŠD.  

 Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji v přihlášce.  

 Na oběd jsou přihlášení žáci odváděni v doprovodu vyučujícího, nebo vychovatelek ŠD.  

 Osobní věci má každý přihlášený žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí  
              přihlášený žák nebo zákonný zástupce ihned paní vychovatelce. 

 K hrám, hračkám, knihám atd. se přihlášení žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné 
poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, nebo opraví rodiče. 

 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 
 
    Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno v souladu s výše uvedenými právními předpisy zpravidla 
za úplatu. Podle § 123, odst. (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy stanovuje výši úplaty za 
zájmové vzdělávání ve ŠD na částku 100,- Kč měsíčně. O snížení, nebo prominutí úplaty rozhoduje 
ředitel školy v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění. 
Vedoucí vychovatelka řídí a kontroluje práci podřízených zaměstnanců ŠD, zajišťuje kromě jiného 
vybírání poplatků ve ŠD. 
 
Podmínky úplaty:  

- úplata slouží na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny 



- výše úplaty je stanovena na 100,- Kč za kalendářní měsíc 
- výše úplaty je stanovena na každý započatý měsíc, nejméně na dva dny docházky v měsíci 
- úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách, vždy předem za půl roku  

                              září – leden         500,-  do konce září  

                            únor – červen       500,-  do konce února 

- úplata za ranní družinu je stanovena na 30,- Kč za kalendářní měsíc, pokud dítě nenavštěvuje  

              odpolední  ŠD, to znamená: 
                              září – leden         150,-  do konce září  
                            únor – červen       150,-  do konce února 
              
    Případný přeplatek se převádí do dalšího měsíce. 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.  

Před každými prázdninami je zjišťován zájem o docházku do ŠD. Pokud je zájem menší než 20 žáků,  

ŠD bude uzavřená. Výše úplaty zůstává stejná i v měsíci, kdy jsou prázdniny, výjimkou jsou hlavní 

prázdniny. 

 

IV. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví přihlášených žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 
 

 Všichni žáci ŠD se chovají při pobytu ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob.  

 Bezpečnost a ochranu zdraví přihlášených žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka 
ve svém oddělení poučením o bezpečnosti na počátku školního roku a metodicky správným 
a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.   

 Během provozu ŠD zákonní zástupci zpravidla nevstupují z bezpečnostních a hygienických 
důvodů do herních prostor. 

 Žáci nesmějí nosit do ŠD věci, které by mohly ohrozit zdraví jejich, nebo spolužáků, způsobit 
úraz, nebo ohrozit mravní výchovu. 

 Žáci by neměli zbytečně nosit do ŠD velké peněžité částky a cenné předměty. Škola za ně  
               nezodpovídá. Pokud je výjimečně mají, nenechávají je odložené v oděvu, nebo v aktovce bez  
               dohledu. Věci je možno dočasně uschovat u vychovatelky. Zjistí-li žák ztrátu osobních věcí, je  
               povinen tuto skutečnost oznámit ihned vychovatelce.  

 Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.  

 Přihlášený žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. Veškeré 
úrazy jsou evidovány v knize úrazů. Záznam o úrazu, jehož důsledkem je nepřítomnost ve ŠD, 
se vyhotovuje na předepsaných formulářích. 

 Po skončení ranního provozu ŠD jsou žáci odvedeni do šatny školy a poté odchází do tříd. 

 Žáky 1. třídy odvede po vyučování vychovatelka do jídelny a po obědě do ŠD. 

 Žáky 2.- 5.ročníku převádí na oběd vyučující. Po obědě, po odpoledním vyučování je 
vychovatel odvádí do ŠD. 

 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 době od 12:30 a maximálně do 15:00 za příznivého počasí pobývají žáci mimo ŠD. Na 
dveřích ŠD jsou informace o místě, kde se nacházíme. 

 
V. Zacházení s majetkem školní družiny ze strany přihlášených žáků 
 
    Žáci mají právo využívat zařízení ŠD v souvislosti s jejími aktivitami a jsou povinni s tímto majetkem 
zacházet ohleduplně a šetrně. Nesmějí záměrně poškozovat věci spolužáků. Vychovatelky důsledně 



kontrolují stav zařízení ve svém oddělení. Úmyslné poškozování majetku ŠD je zakázáno. Výdaje 
spojené s opravou, nebo výměnou uhradí zákonní zástupci žáka. 
 
VI. Dokumentace  
 
1. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny: 
 

- písemná přihláška pro přihlášené žáky 
- přehled výchovně vzdělávací práce 
- docházkový sešit  

 
VII. 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 1. 9. 2019.  

 

V Žamberku dne 1. 9. 2022 

 

 

Mgr. Jaromír Žejdlík                         Mgr. Nováková Barbora                             Romana Frimlová 

   ředitel školy                                       zástupce ředitele školy           vedoucí vychovatelka 

 


