
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 
I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené 

v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání a vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání. 

Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné 

výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve 

dnech školního vyučování, popř. školních prázdnin, a to pro žáky přihlášené k pravidelné 

denní docházce. 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

  
Žáci a zákonní zástupci mají právo: 

a)  Na vzdělávání a školské služby podle školského zákona dle podmínek Školního 

vzdělávacího programu školní družiny. 

b)  Žáci mají právo účastnit se všech činností a aktivit. 

c) Zákonní zástupci mají právo vyzvednout své dítě kdykoli během provozní doby. 

d) Na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání a vzdělávání svého dítěte. 

e) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání. 

 

 

Povinnosti žáků: 
a) Dodržovat Vnitřní řád školní družiny a předpisy a pokyny  k ochraně 

            zdraví a bezpečnosti. 

b)  Plnit pokyny pedagogických pracovníků v souladu s právními předpisy 

             a vnitřním řádem. 

c) Řádně pečovat o své osobní věci, nenosit do družiny cenné věci, které nesouvisejí 

se zájmovým vzděláváním. 

d)  Odcházet ze školní družiny jen s vědomím vychovatelky. 

e) Předložit neprodleně písemná sdělení zákonných zástupců určená družině. 

 

 

Povinnosti zákonných zástupců: 
a) Informovat vychovatelku školní družiny o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

vzdělání. 

b) Oznamovat  změny ve způsobu a čase odchodu žáka z družiny výhradně písemnou 

formou. 

c)  Na vyzvání vychovatelky se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka. 

d)  Zdržovat se v budově školy a jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutnou k 

vyzvednutí a obléknutí žáka.  

e) Respektovat provozní dobu školní družiny, zabezpečit vyzvednutí žáka do 15.00 hod. 



 
III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM DRUŽINY 

 
a) Ranní školní družina je ve dnech školního vyučování v provozu od 7.00 hod. do 7.30 

hod 

b) Odpolední školní družina je ve dnech školního vyučování v provozu od 11.25 hod. do 

15.00 hod.  

c) Ve školní družině pracuje jedna vychovatelka, žáci jsou v jednom oddělení v jedné 

třídě. 

d) Vychovatelka školní družiny zajišťuje dozor na obědě.  

e) V rámci vzdělávání mohou žáci pobývat i na školní zahradě, na vycházkách či 

v obecní tělocvičně. 

f) V rámci školní družiny mohou probíhat zájmové útvary – dle zájmu žáků a jejich 

zákonných zástupců. 

 
Přihlášení žáka k pravidelné docházce provádějí zákonní zástupci výhradně písemně formou 

Zápisního lístku do školní družiny. 

Odhlášení žáka z pravidelné docházky do školní družiny provádějí zákonní zástupci 

výhradně písemnou formou. 

Vychovatelka nese plnou zodpovědnost za jí svěřené 

žáky, zabezpečuje ochranu a rozvoj fyzického, psychického a sociálního zdraví žáků. Osobně 

předává žáka zákonným zástupcům. 

V případě, že žák odchází z družiny sám, činí tak výhradně na základě písemného sdělení 

zákonných zástupců (uvedením v Zápisním lístku). 

 
IV. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ 

a) Všichni žáci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků. 

b) Žákům je zakázáno přinášet do školy věci, které by mohly ohrozit zdraví  nebo 

způsobit úraz. 

c) Na chodbě a na schodišti se žáci pohybují opatrně a chovají se ohleduplně 

k jiným osobám. Po chodbách, schodištích a učebnách je zakázáno běhat. 

d) Žák je povinen dodržovat pravidla hygieny a bezpečnosti ve škole i na 

školních akcích mimo budovu školy. Je povinen chovat se tak, aby neohrozil 

své zdraví, zdraví svých spolužáků nebo jiných osob. V případě úrazu je 

povinen přivolat pomoc nejbližší dospělé osoby. 
 

V. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM 

a) Žáci jsou povinni zacházet s majetkem šetrně, úmyslně ho neničit. 

b) Žák nesmí odnášet vybavení školní družiny domů. 

c) Třídu školní družiny a její vybavení udržuje v čistotě. 

d) V případě úmyslného poškození zařízení či vybavení školní družiny budou zákonní 

zástupci vyzváni k jednání o náhradě škody. 

 

Platnost od 1. 9. 2014                      Mgr. Eva Binková 


