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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

 

Vypracoval: Iva Horalová, vedoucí vychovatelka 

 

Schválil ředitel školy: Ing. Luděk Možíš 

 

Nabývá platnosti: 30. 11. 2018 

 

 

1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 

 

 

1.1. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování účastníků zájmového 

vzdělávání (dále jen účastníků) do školní družiny zajišťuje vychovatelka příslušného 

oddělení. 

 

1.2. O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

 

1.3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do 

družiny sdělí družině rozsah docházky a způsob odchodu účastníka z družiny; tyto údaje jsou 

zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od 

docházky, nebo pokud má účastník odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je 

obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. 

Předem známou nepřítomnost účastníka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. 

 

1.4. Školní družina se hradí částkou 100,- Kč měsíčně za jednoho účastníka. 

 

 

2. PROVOZ A ORGANIZACE ČINNOSTI 

 

 

2.1. Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 6.00 hod. do 7.40 hod. ráno a od konce 

vyučování do 16.30 hod. 

 

2.2. Z důvodu nerušení plánované činnosti jsou stanoveny odchody účastníků ze školní 

družiny takto: 

po obědě do 13.15 hod. 

15.00 16.30 hod. 

Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny v ZUŠ budou účastníci uvolňováni dle potřeby. 

 

2.3. Do oddělení školní družiny se zapisuje do 30 účastníků na pravidelnou docházku.  
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2.4. Účastníky do školní družiny převádí vyučující té které třídy po skončení vyučování. 

Účastníky, kteří mají vyučování pátou vyučovací hodinu, odvede do jídelny a po obědě do 

školní družiny vyučující nebo vychovatelka školní družiny dle rozpisu. 

 

2.5. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na 

vyučování. 

 

2.6. Činností družiny se mohou zúčastňovat i účastníci nezařazení do družiny, pokud se této 

činnosti neúčastní plný počet účastníků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo 

skupinu. 

 

2.7. O provozu školní družiny v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje 

ředitel školy dle požadavku rodičů účastníků navštěvujících školní družinu. Účastníci musí 

být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.. 

 

2.8. Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují. 

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI  

 

 

3.1. Účastník bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za účastníka, který 

byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

 

3.2. Doba pobytu účastníka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. Při 

odchodu ze školní družiny účastník samostatně odejde do šatny, kde se obleče a sám nebo 

v doprovodu rodičů opustí školu. 

 

3.3. Povinností účastníků je chovat se ve školní družině ohleduplně, respektovat pokyny 

vychovatelky, udržovat své věci v pořádku a nepoškozovat majetek školy ani spolužáků. 

 

3.4. Účastníci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejích akcí a podílet se na tvorbě 

týdenních plánů družiny. 

 

3.5. Zákonní zástupci účastníků mají právo být seznámeni s obsahem činnosti ve školní 

družině, vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání a podávat návrhy na zkvalitnění práce 

družiny. 

 

3.6. Zákonní zástupci mají povinnost včas oznámit změny v údajích, seznámit se s vnitřním 

řádem ŠD a respektovat ho. Řádně zdůvodňovat nepřítomnost účastníků v družině.  

 

3.7. Pokud účastník narušuje školní řád a činnost školní družiny (soustavný a nevhodný 

projev kázně a pořádku, ohrožení zdraví a bezpečnosti ostatních apod.) může být rozhodnutím 

ředitele školy z družiny vyloučen. 

 

 

 

 

 



4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

 

 

4.1. Účastníci jsou poučeni na začátku školního roku a opakovaně, pokud to charakter aktivity 

vyžaduje, o bezpečnosti při všech výchovně vzdělávacích činnostech souvisejících se ŠVP 

pro školní družinu, i při samostatném pohybu po škole. 

 

4.2. Každý úraz nebo nevolnost hlásí účastník vychovatelce před odchodem ze školní družiny. 

 

4.3. V areálu školy je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, 

projevu šikany, násilí, omezování osobní svobody, ponižování a dalších patologických jevů 

mezi účastníky.  

 

 

 

5. DOKUMENTACE 

 

4.1. V družině se vede tato dokumentace: 

 

Zápisní lístek pro účastníky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce 

Přehled výchovně vzdělávací práce 

Týdenní plán činnosti 

Vnitřní řád školní družiny 

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 

 

 

 

 

Aktualizováno: 30. 11. 2018 

 

 

 

 

 


