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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 2021/2022 

 

Vnitřní řád školní družiny vydává ředitelka školy v souladu s § 30, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Určuje pravidla provozu, stanoví 
režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení 
rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu účastníků do ŠD. 
 
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  
 
I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ  
 
1. Činnost družiny  
1.1. Družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního 
vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení 
zájmové činnosti, odpočinku a rekreace účastníků. 
1.2. Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování, případně i ve dnech školních prázdnin. Po 
projednání se zřizovatelem může ředitelka školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin. (§ 8 odst. 
2 vyhlášky 74/2005Sb., v platném znění).   
1.3. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech 
pracovního volna. 
1.4. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. 
1.5. Činnost družiny se uskutečňuje: 
- příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností  
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 
- využitím otevřené nabídky spontánních činností 
1.6. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. 
 
2. Účastníci činnosti družiny  

2.1. Činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.  

 
3. Organizace činnosti družiny  
3.1. Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení. 
3.2. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.  
3.3. Je-li oddělení tvořeno pouze účastníky uvedenými v § 16 odst. 9 školského zákona, je nejvyšší počet 
účastníků v oddělení shodný s nejvyšším počtem žáků ve třídě zřízené pro žáky uvedené v § 16 odst. 9 
školského zákona stanoveným jiným právním předpisem.  
3.4 Ředitel stanoví nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané 
činnosti účastníků a jejich případné speciální vzdělávací potřeby, zejména s ohledem na jejich bezpečnost.  
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II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY  

 
1. Přihlašování, odhlašování účastníka 
1.1. Účastníka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku 
s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu z družiny – přihlášky eviduje vychovatelka. Během školního 
roku jsou k přihlášce ukládány případné změny písemnou formou. 
1.2. O přijetí k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě vyplněných náležitostí v písemné 
přihlášce.  
1.3. Za ŠD je vybírána měsíční úplata, splatná k 15. dni daného měsíci na účet školy podle pokynů ředitelky 
školy. Úplata není hrazena v době hlavních prázdnin, ale výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou 
vedlejší prázdniny. 
1.4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet 
zařazených účastníků stanovený pro oddělení. 
1.5. Rodiče jsou povinni informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží nebo jiných závažných 
skutečností účastníků, které by mohly mít vliv na průběh výchovně vzdělávací činnosti ŠD.  
1.6. Odhlášení z docházky do činností školní družiny oznámí zákonní zástupci písemnou formou vychovatelce. 
1.7. O vyloučení z docházky do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě návrhu vychovatelky ŠD a po 
projednání na pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy zákonným zástupcům 
písemně s patřičným zdůvodněním.  

 
2. Provoz školní družiny  
2.1. 

PO 7:00 – 7:45, 12:00 – 16:00  

ÚT 7:00 – 7:45, 13:00 – 16:00  

ST  7:00 – 7:45, 12:45 – 16:00  

ČT 7:00 – 7:45, 12:00 – 16:00 

PÁ 7:00 – 7:45, 12:00 – 16:00  

 

2.2. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle tematického plánu ŠD.  

2.3. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.  

2.4. Místnosti ŠD je učebna v 1. patře č.2.  
2.5. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, fotbalové hřiště.  
2.6. Počet oddělení: 1  
 

3. Docházka do ŠD  

3.1. V ranním provozu vstupují účastníci do ŠD v 7:00 a v odpoledním nejdříve od 12:00. Rodiče a ani pověřené 
osoby k vyzvednutí účastníků do školní družiny nevstupují, čekají před budovou školy. 
3.2. Účastník 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. 
3.3. Nepřítomnost účastníka ŠD je omluvena jeho nepřítomností ve škole (postup dle školního řádu), pokud 
je vyzvednut rodiči z vyučování nebo tuto skutečnost ohlásí vychovatelce třídní (předávající) učitelka. Omluva 
předávána účastníkem je písemná. 
3.4. Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti účastníka provádí rodiče telefonicky – 608 870 500, popř. 
osobně s vychovatelkou.  
3.5. Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonným zástupcem. 
3.6. Do odpoledního provozu ŠD jsou účastníci předáváni vychovatelce školní družiny přímo vyučující po 
ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných 
účastníků a oznámí důvod nepřítomnosti chybějících. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitelka 
funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD. 
3.7. Při nevyzvednutí účastníka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD má 
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vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s účastníkem až do příchodu rodičů či 
daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci 
ředitelce školy, event. policii. 

4. Pravidla chování účastníků při činnostech ŠD  

4.1. Účastníci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly Vnitřního řádu ŠD a Školního řádu. 
4.2. Bez vědomí vychovatelky účastník neopouští oddělení ŠD. 
4.3. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku. 
4.4. Na oběd jsou účastníci odváděni v doprovodu vychovatelky ŠD. 
4.5. Osobní věci má každý účastník označeny příjmením ve svém sáčku v prostorách školy. Případnou ztrátu či 
záměnu hlásí účastník nebo zákonný zástupce ihned vychovatelce. Na pobyt venku je doporučeno nosit 
vhodné oblečení a obuv.  
4.6. Účastníci si přinesou papírové kapesníčky. 
4.7. Do ŠD není dovoleno nosit cenné věci a věci, které by ohrožovaly zdraví a bezpečnost účastníků. Za 
přinesené věci vychovatelka neručí (mobily, peníze, šperky, hračky).  
4.8. K hrám, hračkám, knihám atd. se účastníci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo zničení 
herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče. 
4.9. Do školního hodnocení a klasifikace chování účastníka se započítávají i projevy chování v činnostech ŠD. 
4.10. Pokud účastník soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje Vnitřní řád ŠD a Školní řád, může 
být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen. 
 
5. Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků ŠD  
5.1. Bezpečnost a ochranu účastníků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém oddělení metodicky 
správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. Všichni účastníci jsou seznámeni 
s bezpečností před hrou, zájmovou činností v učebně, tělocvičně, na pobytu venku, při akcích mimo budovu 
školy. Účastníci se chovají tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani ostatních. Poučení BOZ účastníků 
je zapsáno v třídní knize ŠD.  
5.2. Vychovatelka dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy. 
Pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo 
nedostatečné zajištění budovy, okamžitě toto hlásí vedení školy a v rámci svých schopností a možností se snaží 
zabránit vzniku škody.  
5.3. Vychovatelka sleduje zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka izoluje od 
ostatních a bez zbytečných průtahů informuje rodiče i vedení školy.  
5.3. Při úrazu účastníka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou pomoc, vše 
řádně zapíše do školní knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře a ihned hlásí ředitelce školy a 
informuje rodiče.  
5.4. Účastník je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 
5.5. Účastníci ŠD se dále řídí ve svém chování povinnostmi a právy a ustanoveními uvedenými ve Školní řádu. 
 
6. Pitný režim 
6.1. Pitný režim zajišťuje vychovatelka ŠD nápoji ze školní jídelny (především v jarních a letních měsících), popř. 
společným nákupem šťávy. 
 
7. Informace pro rodiče 
7.1. S rodiči, kteří vyzvedávají účastníky ŠD osobně, je vychovatelka v kontaktu pravidelně, ostatní jsou 
seznamování s činností ŠD na třídních schůzkách nebo osobních pohovorech, akcích školy, webových 
stránkách. Osobní návštěvu je možné domluvit kdykoliv telefonicky. 
 
8. Nepřítomnost zaměstnance  
8.1. Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující 1 den je řešena zástupem.  
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III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY  
 
7:00 – 7:45 odpočinková činnost (hry na koberci, individuální rozhovory dětí, poslechová činnost, klidové 
hry)  
12:00 – 13:30 – osobní hygiena, oběd, odpočinková činnost (četba, relaxace) 
13:30 - 14.30 - činnost zájmová - aktivity z oblasti výtvarné, pracovní, sportovní, přírodovědné, 
sebezkušenostní , pobyt venku, rekreační činnosti – aktivní hry k regenerace sil 
14:30 – 15:00 – hygiena, odpolední svačina, odpočinek 
15:00– 16:00 příprava na vyučování (didaktické hry: kvízy, soutěže, křížovky, zábavné procvičování učiva, 
včetně řešení problémů) 
 

IV. DOKUMENTACE  
 

Dokumentace vedená v oddělení školní družiny 
Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou vedení k pravidelné docházce. 
Přehled výchovně vzdělávací práce (včetně docházky). 
 
Odsouhlaseno na pedagogické radě dne 30.8.2021 
 
 
Řád vstupuje v platnost dne 1. 9. 2021.                                                     Mgr. Lucie Tomášková 
                                                                                                                                        ředitelka 
       


