
Vnitřní řád školní družiny 

(součást školního řádu) 

Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání příležitostnou či pravidelnou výchovnou, 

vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností s využitím otevřené nabídky spontánních 
činností, řídí se vyhláškou č.74/2005 Sb. 

Družina poskytuje zájmové vzdělávání přednostně žákům I. stupně základní školy. 

1. Dokumentace 

Ve školní družině je vedena tato dokumentace: 

- zápisní lístky, jejichž součástí je písemné sdělení zákonného zástupce žáka o rozsahu 

docházky a způsobu odchodu žáka z družiny; 

- třídní knihy jednotlivých oddělení, včetně docházky žáků. 

2. Organizace 

Počet oddělení školní družiny a počet žáků zařazených v družině pro daný školní rok je určen 
ředitelem školy ve smyslu platné legislativy. 

Ředitel školy stanovuje na jednoho pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané 
činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost, nejvyšší počet účastníků 35. 

2.1. Provoz školní družiny 

Ranní provoz začíná od 6:00 do 7:40 hodin, odpolední provoz od 11:35 do 17:00 hodin. 

Provoz ŠD v době prázdnin se zřizuje podle počtu přihlášených žáků. 

2.2. Docházka žáků do školní družiny 

Přihlášení žáka do ŠD je podmíněno odevzdáním řádně vyplněného zápisního lístku. O přijetí 
žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. 
Změnu docházky nebo odhlášení žáka ze ŠD během školního roku musí zákonný zástupce žáka 
provést písemně, s přesným termínem ukončení docházky do ŠD. 

Do ranní družiny přichází žák v doprovodu nebo sám. 

Po ukončení vyučování si vychovatelky přebírají žáky u šaten nebo třídy. 

Pokud žáci odcházejí na zájmové kroužky vedené učitelem nebo externistou, je tento 

pracovník povinen si žáky vyzvednout v jednotlivých odděleních a po skončení kroužku předat 
zpět vychovatelce do ŠD. 

Způsob odchodu ze školní družiny musí být uveden na zápisním lístku. Pokud dítě neodchází 

samo v určitou dobu, musí si ho převzít zákonný zástupce osobně, či osoba jím pověřená. 
Pokud přebírá dítě jiná osoba než zákonný zástupce, musí zákonný zástupce předat škole 
písemné prohlášení, ve kterém žádá, aby dítě bylo předáno jiné konkrétní osobě. Při odchodu 

žáka v jinou dobu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí být dítě řádně písemně omluveno. 
Omluvenka musí obsahovat datum, přesný čas odchodu a podpis zákonného zástupce. Nelze 
uvolnit žáka ze ŠD na základě telefonické omluvenky! 

Žáka je možné vyzvednout z družiny v době do 12:30 hodin průběžně a dále pak od 14:00 do 

17:00 hodin. V době od 12:30 do 14:00 si může zákonný zástupce žáka vyzvednout výjimečně 
po domluvě s vychovatelkou, a to tak, aby nebyla narušována odpolední činnost oddělení. 



Při nevyzvednutí žáka ze ŠD se postupuje následovně:  

 navázání kontaktu se zákonným zástupcem prostřednictvím telefonu; 

 pokud se kontaktování do 18:00 hodin nepodaří, podá vychovatelka telefonickou 
informaci obvodnímu oddělení Policii ČR a dojedná předání žáka. 

2.3. Dočasné umisťování žáků do školní družiny   

Činnosti ŠD se mohou na písemnou žádost zákonného zástupce zúčastňovat výjimečně i žáci 

do družiny nezařazení (např. při dělených hodinách), pokud se této činnosti nezúčastní plný 
počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení.  

2.4. Pravidla styku se zákonným zástupcem 

Zvonek u vstupních dveří severního vchodu školní budovy umožňuje kontakt s vychovatelkami 

a vyzvedávání žáků. Dveře jsou z bezpečnostních důvodů od 8:00 do 11:35 hodin uzamčeny. 
Další kontakt je možný přes vchod jižní budovy školy. 

2.5. Užívání prostor  

Činnosti družiny probíhají v hernách, třídách i mimo školní budovu. Při vycházkách či 

návštěvách jiných objektů (např. městská knihovna, muzeum) musí být dodrženy výše 
uvedené bezpečnostní pokyny.  

2.6. Pitný režim  

Nápoje si žáci donesou vlastní, případně si je mohou zakoupit z nápojového automatu 
v budově školy. 

3. Úplata za školní družinu 

3.1. Výše úplaty 

 V souladu s platnými předpisy je výše úplaty za pobyt ve školní družině stanovena ředitelem 
školy na začátku každého školního roku.  

 Poplatek je hrazen zásadně bezhotovostně (výjimečně hotovostně u vychovatelky) na účet 
školy u Komerční banky: 3639301/0100. Variabilní symbol pro platby mají všichni žáci 
uveden v zápisníku nebo žákovské knížce. 

 3.2. Úhrada poplatku 

 Poplatek na školní rok je možno uhradit najednou na celý školní rok. 

 Termín zaplacení: 

 na celý rok nebo jen na 1. pololetí – do konce září v aktuálním školním roce; 

 jen na 2. pololetí – do konce února v aktuálním školním roce.  

3.3. Prominutí úplaty 

O prominutí úplaty za školní družinu rozhoduje ředitel školy. 

Úplata za školní družinu může být prominuta, jestliže:  

 účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek 

pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi;  



 účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči 
podle zákona o sociálních službách; 

 účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb 

dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže 
řediteli.  

Žadatel o prominutí úplaty (zákonný zástupce) podá řediteli školy písemnou žádost s 

uvedením důvodů a kopii dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příspěvek vyplácen. 

4. Práva a povinnosti žáků ve školní družině 

1. Žák má právo navštěvovat školní družinu na základě písemné přihlášky a uhrazení 

úplaty za družinu.  

2. Žák má právo využívat prostory a zařízení školní družiny, zúčastňovat se akcí 

pořádaných ŠD. 

3. Žák má právo požádat vychovatelku o pomoc v případě problému a v situacích, ve 

kterých si neví rady.  

4. Žák má právo na přátelské a bezpečné prostředí školní družiny a ochranu před 

sociálně patologickými jevy.  

5. Žák musí dbát na svou bezpečnost, řídit se pokyny vychovatelek a školním řádem. 

6.  Žáci mají právo podílet se na tvorbě týdenních plánů ŠD a hodnocení své denní 

činnosti.  

7. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny.  

8. Žák vždy ihned nahlásí jakékoliv zranění nebo úraz vychovatelce. 

9. Žák nesmí otevírat okna, zbytečně se zdržovat v šatně, běhat po schodech, chodbách 

a učebnách.  

10. Žák nesmí slovně ani fyzicky napadat své spolužáky, přinášet předměty, kterými by 

mohl zranit sebe nebo své kamarády, přinášet nebezpečné a návykové látky.  

11. Žáci mají zákaz používání mobilních telefonů v prostorách školní družiny. V případě 

potřeby (domluva žáka se zákonným zástupcem) ohlásí tuto skutečnost své 

vychovatelce.      

 


