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ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBEREC, SOKOLOVSKÁ 328, příspěvková organizace  

 

Vnitřní řád Školní družiny (ŠD) 
 

 

Č. j.: VP10/2018    Účinnost od:       1. 9. 2018 

Spisový znak: 3 - 2 Skartační znak:  A5   
Změny: 

 

 Vnitřní řád školní družiny 

Vnitřní řád školní družiny je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 

1. Všeobecná ustanovení 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, v platném znění. 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 je 

zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.  

1.1. Práva a povinnosti účastníků a zákonných zástupců 

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanovením školského 

zákona. Na žáky a zákonné zástupce se vztahuje školní řád. Vnitřní řád školní družiny 

upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců vzhledem ke specifickým 

podmínkám zájmového vzdělávání. 

Pokud žák nebo zákonný zástupce narušuje opakovaně řád a činnost školní družiny, může 

ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny. 

Účastníci mají právo: 

 Na zájmové vzdělávání a školské služby podle školského zákona dle podmínek 

školního vzdělávacího programu školní družiny. 

 Účastnit se všech činností a aktivit. 

 Na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek 

odpočinku a volného času a v neposlední řadě na dodržování základních 

psychohygienických podmínek. 

 Na informace a poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se výchovy a 

vzdělávání. 

 Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, násilí a sociálně patologických jevů. 

 Být seznámeni s předpisy vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.  
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Účastníci jsou povinni: 

 Dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně 

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. 

 Plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s 

právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem školní družiny. 

Zákonní zástupci mají právo: 

 Na informace o chování žáka ve školní družině. 

 Na informace o akcích pořádaných školní družinou. 

Zákonní zástupci jsou povinni: 

 Řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek, včas ohlásit změny v údajích. 

 Řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka ve školní družině. 

 Včas uhradit úplatu za pobyt účastníka ve školní družině. 

 Vyzvedávat účastníka ze školní družiny ve stanovené době. 

 Seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej. 

1.2. Činnost školní družiny 

Školní družina poskytuje výchovně vzdělávací činnost v době mimo vyučování, zejména 

v rámci volnočasových aktivit. Proces výchovy a vzdělávání ve školní družině není 

pokračováním školního vyučování a má své vlastní odlišnosti v metodách a formách práce s 

žáky.  

2. Organizace a provoz 

2.1. Přijímání žáků a odhlášení žáka 

1. Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. – 3. ročníku základní školy, v případě volné 

kapacity žáci 4. ročníku. Celková kapacita školní družiny je 110 žáků ve čtyřech odděleních. 

Do jednotlivých oddělení nejsou žáci vřazení na základě věku a ročníku. Oddělení se naplňují 

do maximálního počtu 30 účastníků. 

2. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné přihlášky s 

uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny. Zákonný zástupce 

svým podpisem na přihlášce souhlasí s uvedenými podmínkami. O přijímání žáků do školní 

družiny rozhoduje ředitelka školy. 

4. Školní družinu navštěvují pouze žáci řádně přihlášení k pravidelné docházce. 

5. Žáka je možné odhlásit z docházky do školní družiny kdykoliv během školního roku na 

základě písemné žádosti, kterou předá zákonný zástupce vedoucí vychovatelce. 

6. O vyloučení účastníka ze školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě návrhu 

vedoucí vychovatelky a po projednání pedagogickou radou. Rozhodnutí o vyloučení ze školní 

družiny sdělí ředitelka školy zákonným zástupcům žáka písemně s patřičným odůvodněním. 



 

 

V případě neuhrazení poplatku za školní družinu lze žáka vyloučit okamžitě. Ředitelka školy 

může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně nebo 

nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost 

ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo z jiných zvláště závažných 

důvodů. 

2.2. Úplata 

Úplata za školní družinu je upravena zvláštním předpisem. 

2.3. Provoz 

 První den školního roku vedoucí vychovatelka na schůzce s  rodiči prvňáčků  vysvětlí  

režim školní družiny, nabídne zájmové kroužky, pomůže v orientaci ve škole a 

jídelně. Další dotazy zodpoví v rámci ukončení ranní služby. 

 Provoz ranní školní družiny je zahájen v 6:30 a trvá do začátku dopoledního 

vyučování. Odpolední provoz je zajištěn od 11:40 do 17:00. Zákonní zástupci jsou 

povinni vyzvednout si své dítě nejpozději v 17:00. Pokud tak neučiní, budou 

telefonicky upozorněni. Při opakovaném pozdním příchodu zákonného zástupce (po 

17 hodině) bude informováno vedení školy. 

 Ve dnech vedlejších prázdnin informují vychovatelky školní družiny písemně zákonné 

zástupce o podmínkách provozu školní družiny. Zákonný zástupce je povinen 

písemnou formou oznámit vedoucí vychovatelce účast dítěte ve školní družině v době 

vedlejších prázdnin. Družina je v provozu pouze v případě, že o ni projeví zájem 

nejméně 10 dětí.  

 Žáky školní družiny předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je 

povinna ji informovat o jakékoliv změně v rozvrhu. 

 Žáci jednotlivých oddělení obědvají ve školní jídelně. Do školní jídelny chodí 

společně s vychovatelkou, která zodpovídá za správné stolování, kázeň dětí a 

bezpečnost ve školní jídelně. 

 Před pobytem v přírodě se žáci převlékají do vycházkového oblečení, které mají 

v šatně nebo v šatní skříňce. Prostory se školními taškami jsou v době pobytu venku 

uzamčené.  

 Na vycházku odcházejí žáci organizovaně ve dvojicích pod vedením vychovatelky. 

Pobyt v přírodě se řídí programem výchovné práce školní družiny, ve kterém se 

počítá s volným pobytem žáků na bezpečných místech. Za přechody žáků je vždy 

zodpovědná vychovatelka. Žák je povinen dodržovat pravidla BOZ a pokyny 

vychovatelky. 

 Žáci ze školní družiny odcházejí podle nahlášených časů zapsaných v přihlášce do 

školní družiny. Výjimečně lze žáka uvolnit dříve na základě písemné žádosti 

zákonných zástupců. Bez písemné  žádosti nebude žák uvolněn. Sdělení psaná jinou 

osobou než zákonným zástupcem nemohou být akceptována. Na telefonická sdělení 

nesmí vychovatelka žáka ze školní družiny uvolnit. Žáka si přebírá zákonný zástupce 

nebo osoba uvedená v přihlášce po zazvonění na příslušné oddělení ………  

  Objednávky a odhlášky obědů se řídí řádem školní jídelny. 9. Žáci jsou povinni 

udržovat ve školní družině pořádek. Svévolné poškození zařízení a vybavení školní 

družiny bude zákonnému zástupci žáka účtováno k úhradě. 
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 Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní družiny, zásady bezpečnosti a ochrany 

zdraví a režim herny. Žák je povinen hlásit vychovatelce každé zranění při 

činnostech. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny. Za 

žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá. 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve 

svém oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností. 

 Zákonní zástupci jsou seznámeni s vnitřním řádem školní družiny při zahájení 

docházky žáka do školní družiny a seznámení potvrdí svým podpisem. 

3. Režim školní družiny 

Herny školní družiny se otevírají příchodem vychovatelky, před odchodem z herny musí být 

zavřena okna, učebna musí být uklizena a uzamčena. Za úklid v hernách zodpovídá pracovník 

pověřený úklidem, a to i mimo provoz školní družiny. Provoz školní družiny je personálně 

zajištěn vychovatelkami. Vychovatelky vedou děti k dodržování zásad hygieny, dbají na 

pravidelné mytí rukou v průběhu pobytu ve školní družině. Vychovatelky dbají na pravidelný 

pitný režim a na bezpečí dětí. Vychovatelka každé zranění zapisuje do knihy úrazů a ošetří 

drobná poranění. Při vážnějším zranění vychovatelka neprodleně informuje zákonné zástupce 

a vedení školy a případně zajistí odbornou lékařskou pomoc. 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  

1. Všichni žáci se chovají v herně i při aktivitách mimo budovu  tak, aby neohrozili zdraví a 

majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků 

v prostorách školní družiny nebo mimo školu při akci pořádané školní družinou, žáci hlásí 

ihned pedagogickému dohledu. Vychovatelé školní družiny provádí prokazatelné poučení 

žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli.  

O poučení žáků provádí vychovatelé záznam do třídní knihy. 

2. Vychovatelky školní družiny dodržují 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, je jejich 

povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a 

možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění 

žáka informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého žáka. Při úrazu poskytnou žákovi 

nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a 

vyplní záznam do knihy úrazů. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl 

svědkem úrazu nebo který se o něm dověděl první. 

3. Pedagogičtí ani provozní pracovníci školy nesmí žáky v době činnosti školní družiny bez 

dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k 

lékaři atd. Za žáky v době činnosti školní družiny odpovídá škola. 

4. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje 

vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým 

pracovníkem. 

5. Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům, dbá pokynů 

pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád a vnitřní řád školní družiny. 

Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. Zachází šetrně s majetkem školní 

družiny, udržuje pořádek a čistotu.  



 

 

6. Žák odchází ze třídy a školní družiny jen s vědomím vychovatelky.  

7. Pro činnost školní družiny platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále 

BOZ) ze školního řádu. Pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny 

(např. tělocvičnu, počítačovou pracovnu, dílnu…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. 

Žáci přihlášení do školní družiny, zájmových kroužků jsou poučeni o BOZ a záznam o tomto 

poučení je proveden v třídní knize, ve výkazech o kroužku nebo v docházkovém sešitě. 

8. Pitný režim je zajištěn. 

9. Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy nebo školského 

zařízení se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem. 

10. Žákům naší školy se nedovoluje při činnostech ve školní družině a na akcích pořádaných 

školou a školní družinou: 

 ubližovat spolužákům, zejména slabším a mladším, a zesměšňovat je 

 poškozovat věci spolužáků 

 používat neslušná slova a gesta 

5. Povinná dokumentace 

1. Přihláška k docházce do školní družiny 

2. Přehled výchovně vzdělávací práce 

3. Docházkový sešit 

4. Školní vzdělávací program školní družiny  

5. Vnitřní řád školní družiny 

 

 

 

Mgr. Pavlína Roudná, ředitelka školy 


