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1 Podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků a 
jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o 
pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve 
škole 

 
1.1 Práva účastníků a jejich zákonných zástupců 

 
• Účastníci mají právo na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, 
popř. tematických akcích zajišťovaných školní družinou. 
• Účastníci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se 
zájmovým vzděláváním. 
• Účastníci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se 
podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením 
musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje – vyjádření 
svého názoru je nutné provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám 
slušnosti a dobrého občanského soužití. 
• Účastníci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména 
takovým, které poškozují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj, právo na 
ochranu před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně 
ovlivňují jejich morálku. 
• Zákonný zástupce účastníka má právo se informovat na chování svého 
dítěte u vychovatelky. 

 
1.2 Povinnosti účastníků a jejich zákonných zástupců 

 
• Účastníci jsou povinni dodržovat vnitřní řád ŠD a další předpisy a pokyny 
k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 
• Účastníci jsou povinni do ŠD řádně docházet a řídit se pokyny 
vychovatelky a dalších oprávněných osob, které vykonávají dozor. 
• Účastníci jsou povinni dodržovat pravidla kulturního chování, nesmějí se 
dopouštět projevů rasismu a šikanování. 
• Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce 
vychovatelce. 
• Účastníci si před odchodem domů uklidí své pracovní místo a hračky. 
• Zákonní zástupci účastníků jsou povinni zajistit, aby účastník docházel 
řádně do ŠD. 
• Na vyzvání ŠD jsou zákonní zástupci povinni se osobně zúčastnit 
projednání závažných otázek týkajících se chování jejich dítěte. 

 
1.3 Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

 



• Zaměstnanci školy vydávají účastníkům a zákonným zástupcům účastníků 
takové pokyny, které souvisí s plněním tohoto vnitřního řádu ŠD (zajištění 
bezpečnosti a nezbytných organizačních opatření). 
• Ve ŠD se účastník chová slušně, zdraví pracovníky školy a respektuje 
pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školy. 

2 Provoz a vnitřní režim školní družiny 
 

2.1 Zařazování účastníků do školní družiny a platba 
 

• Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. až 5. třídy základní školy  
• O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 
• Přihlašování a odhlašování dětí do ŠD zajišťuje vychovatelka příslušného 
oddělení. 
• V den zahájení školního roku si účastníci vyzvednou v ŠD zápisní lístky, 
které rodiče vyplní a obratem vrátí vychovatelce. Doba pobytu účastníka ve ŠD se 
řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Velmi důležitý je záznam o odchodu 
účastníka ze školní družiny (v kolik hodin odchází, zda sám nebo v doprovodu), 
telefonní číslo zákonných zástupců a zdravotní stav účastníka. 
• Odchylky od docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD 
jinak či s jinou osobou, než je obvyklé, sdělí rodiče vychovatelce písemnou 
omluvenkou doplněnou datem a podpisem. 
• Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni nahlásit změny kontaktních 
telefonních čísel pro případ nemoci účastníka a na přihlášce upozornit na 
zdravotní omezení účastníka. 
• Odhlášení účastníka ze školní družiny se provádí písemnou formou. 
• Platby za školní družinu se hradí školní online pokladnou. 
Do 20.září příslušného roku na období: září–prosinec. 
Do 20.února příslušného roku na období: leden–červen. 
200,-Kč/pololetí – žák dochází jen ráno tzn. 40 Kč/měsíc 
500,-Kč/pololetí – žák dochází i odpoledne tzn. 100 Kč/měsíc 

           
2.2 Provoz školní družiny 
 

• Provoz školní družiny začíná prvním dnem školního roku a končí dnem 
vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku. 
• Školní družina využívá ke své činnosti prostory k tomu určené (herny), 
dále pak areál školy, dětské hřiště, tělocvičnu. 
• Oddělení školní družiny navštěvuje nejvýše 30 účastníků. 
• Při menším počtu účastníků v jednom oddělení, je možnost oddělení 
sloučit. Ve sloučeném oddělení nesmí překročit počet účastníků 30. 
• Pitný režim – během oběda mají účastníci zajištěné neomezené množství 
tekutin, jinak pitnou vodou v celé budově školy nebo vlastním pitím. 
• Školní družina je v provozu v době mimo vyučování, a to ranní družina od 
6,15 – 7,15hod., odpolední od skončení vyučování do 16,00 hod. 



• Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody účastníků 
stanoveny tyto doby: po obědě do 13,00 hodin nebo po vycházce od 14,30 
hodin. Odchod v době od 13,00 do 14,30 hod. narušuje plánovanou činnost 
družiny, a proto by měl být využíván jen ve výjimečných případech (zájmová 
činnost, lékař). V tuto dobu se děti ve ŠD věnují pobytu v přírodě, sportování na 
dětském hřišti a procházkám v okolí školy. Proto není možné vždy v tuto dobu 
zajistit předání účastníka rodičům. 
• Během vycházky a pobytu ve ŠD mají účastníci své oblečení a aktovky 
uložené v šatně, účastníci nesmí nechávat peníze v odloženém oděvu ani v 
aktovkách, cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky 
ŠD neručí. Oblečení (čepice, přezůvky, tepláky apod.) mají účastníci podepsané. 
• Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou u cenných 
věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li účastník ztrátu osobní 
věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce, okamžitě, kdy ke ztrátě či 
poškození došlo. 
• Účastník je povinen ohlásit každý úraz ihned pedagogickému 
pracovníkovi; v případě úrazu se postupuje dle předpisu o školních úrazech 
účastníků. 
 

 
2.3 Organizace činnosti 
 
Školní družina je místo, kde účastníci po skončeném školním vyučování regenerují síly, 
odpočívají, doplňují si znalosti formou her, vycházek a získávají drobné pracovní 
dovednosti. 
 
 
2.4 Podmínky docházky do školní družiny 
 

• Účastníci jsou povinni řádně docházet do ŠD, dodržovat její vnitřní řád, 
předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 
seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých 
spoluúčastníků. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelky i všech 
pedagogických a provozních pracovníků. Účastník bez vědomí vychovatelky 
oddělení školní družiny neopouští. 
• Účastníci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně, 
místnost i své místo udržovat v čistotě a v pořádku, majetek ŠD chránit před 
poškozením, majetek ŠD nesmějí účastníci odnášet domů, v případě úmyslného 
poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě 
způsobené škody. 
o Při vyzvednutí účastníka ze školní družiny použijí rodiče dítěte telefon u 
vchodu. Po telefonickém spojení s vychovatelkou, odchází dítě samostatně do 
šatny, a pak s doprovodem domů. 
• Zákonní zástupci účastníků jsou povinni zajistit, aby účastník docházel 
řádně do ŠD. Za účastníka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, 
vychovatelka neodpovídá.  



• Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i účastníci, kteří 
nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny, v tu dobu za ně zodpovídá 
vychovatelka, u které jsou zapsáni v docházkovém sešitě. Pokud je účastník 
přihlášen na školní kroužek (neorganizovaný ŠD), pedagogický pracovník 
vyzvedává dítě v ŠD i přivádí do ŠD. 
• Rodiče jsou povinni vyzvednout účastníka do konce provozní doby školní 
družiny, tj. do 16,00 hod. 
o Pokud tak neučiní, budou telefonicky kontaktováni vychovatelkou. Pokud 
se nepodaří dohodnout se se zákonnými zástupci, kontaktuje vychovatelka 
odbor sociální péče či policii. 
• O provozu ŠD v době hlavních prázdnin a v průběhu školního roku 
rozhoduje ředitel školy (vzhledem k ekonomickým podmínkám). 
 

3 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 
a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a 
před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 
• Všichni účastníci se chovají ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví své ani nikoho 
jiného. 
• K činnosti se účastníky lze využívat pouze vybavení a zařízení, které 
neohrožuje bezpečnost a zdraví všech přítomných. 
• Všichni účastníci jsou na začátku docházky do ŠD poučeni o základních 
bezpečnostních pravidlech, která v době pobytu ve ŠD dodržují. 
• Pokud účastník zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit 
zdraví či bezpečnost osob, je povinen informovat o této skutečnosti 
vychovatelku. 
• Účastníci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví svých 
spoluúčastníků, zdrží se jakýchkoliv projevů zesměšňování, diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí. Jsou povinni neprodleně informovat učitele 
(vyučujícího) nebo další dospělé osoby o případech zranění, úrazu, fyzického 
napadení nebo jiné formy útisku nebo omezování svobody vlastní osoby nebo i 
jiné osoby, u nich je pozorovali. Při podezření nebo pocitu, že dochází k 
potlačování práv jedince ze strany další osoby, by měl účastník vyhledat pomoc a 
o této skutečnosti informovat vychovatelku, třídního učitele, vedení školy nebo 
kteréhokoliv zaměstnance školy. 
• Ve všech prostorách ŠD platí přísný zákaz kouření i elektronických 
cigaret, požívání alkoholu a dalších návykových látek. 
• Účastníci mají zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, 
elektrickým zařízením, otevírat okna. 

 



4 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany 
účastníků 

 
Účastníci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně, místnost i své místo 
udržovat v čistotě a v pořádku, majetek ŠD chránit před poškozením, majetek ŠD 
nesmějí účastníci odnášet domů, v případě úmyslného poškození majetku školní 
družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody. 
 
 

5 Pravidla a hodnocení výsledků vzdělávání účastníků 
Pokud účastník narušuje soustavně vnitřní řád a činnost školní družiny, může být 
rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen. Ředitel školy může rozhodnout o 
vyloučení účastníka ze školní družiny, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým 
významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, 
dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. 
Vnitřní řád ŠD je k nahlédnutí v každém oddělení ŠD nebo na webových stránkách 
školy. 
S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i účastníci seznámeni na začátku docházky do 
ŠD a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním. 
 

6 Závěrečná ustanovení 
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy 

pověřen zaměstnanec: vedení školy 
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č.j.84/2017 ORG18/3 ze dne 28.8.2017. 

Uložení směrnice v archivu školy se řídí Spisovým a skartačním řádem školy.  
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem:1.9.2019 
4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád 

následujícím způsobem: vyvěšením na chodbě školy, webových stránkách školy 
5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na pedagogické radě dne 

28.8.2019 
 
 
 
 
      Mgr. Zuzana Drančáková 

(ředitelka) 
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