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 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, střední, vyšším, odborném a 
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydám tento Vnitřní řád školní družiny 
 

I. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a 
zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy.  

 
1) Do školní družiny je žák přihlášen na základě zákonným zástupcem řádně 

vyplněného zápisního lístku.  
2) Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných 

činností.  
3) Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Případné odhlášení 

sdělí zákonný zástupce škole písemně.  
4) Povinností zákonných zástupců je dbát na žákovu pravidelnou docházku do školní 

družiny a každou jeho absenci řádně omluvit.  
5) Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá 

pokynů pedagogických a provozních zaměstnanců, dodržuje vnitřní řád školní 
družiny, školní řád školy a řády odborných učeben.  

6) Žák se chová tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.  
7) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo 

na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na 
odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek. Má právo být 
seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.  

8) Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, 
hlásí žák bez zbytečného odkladu.  

9) Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před 
poškozením. 

 
 

II. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany 
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí 

10) Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit 
zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

11) Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů, odkládá pouze na místa k 
tomu určená, případně je uloží u vychovatelky, která je po stanovenou dobu 
přebere do úschovy a zajistí jejich bezpečnost. Případnou ztrátu hlásí ihned 
vychovatelce.  

12) Vychovatelka odpovídá za svěřené žáky po dobu pobytu ve školní družině.  
13) Žák se chová ukázněně, dbá na bezpečnost svoji, svých spolužáků a ostatních 

pracovníků školy, aby nezpůsobil úraz sobě ani druhým.  
14) Zvýšené kázně je nutno dbát při přecházení do budovy jídelny, dodržovat určenou 

trasu, a vycházkách.  
15) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde při pobytu ve školní družině, je žák 

povinen ihned nahlásit vychovatelce.  
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III. Provoz a vnitřní režim školní družiny 
16) Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1. a 2. ročníku, 3. a 4. ročníku v případě 

volných míst na základě řádně vyplněného zápisního lístku a zaplaceného 
poplatku 100,- Kč měsíčně. 

17) Školní družina je v provozu ráno před zahájením vyučování od 6.20 do 7.15, 
odpoledne po vyučování od 11.00 do 15.45. 

18) Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů.  
19) Docházka pro zapsané žáky je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte 

písemně.  
20) Žáky do ŠD přejímá vychovatelka při ranní službě od rodičů. Žáci mohou ráno 

přicházet do ŠD i bez doprovodu rodičů. Po vyučování přebírá vychovatelka žáky 
od třídní učitelky, žáci 2., 3. a 4. třídy přicházejí do ŠD po obědě.  

21) Žáky ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo žáci 
mohou odcházet sami na základě předchozí písemné žádosti rodičů) v předem 
dohodnuté době. Doby odchodů se uvádějí na zápisní lístek, změny oznamují 
rodiče písemně. 

22) Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do 15.45. V případě 
nevyzvednutí dítěte do stanovené doby zůstává vychovatelka s dítětem až do 
příchodu rodičů. Škola může v tomto případě požadovat úhradu nezbytných 
nákladů.  

23) V den zápisu do ŠD jsou rodiče seznámeni s řádem družiny.  
24) Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po 

sobě uklidí a rozloučí se.  
25) ŠD využívá i následující prostory školy: školní hřiště, dětské hřiště, tělocvičnu, 

učebnu informatiky. 
26) Žák nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál ŠD či školy.  
27) Žáci musí mít zajištěni dostatečný přísun tekutin. Tekutiny jsou k dispozici  

v prostorách ŠD, případně si je nosí žáci z domova.  
28) Úmyslné poškození inventáře žákem hradí v plném rozsahu rodiče.  
29) Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat 

konfliktních situací.  
30) Všichni žáci ŠD musí být poučeni o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.  
31) Přijetí do školní družiny není nárokové. 
32) Účastníci jsou ve ŠD evidování v Přehledu výchovně vzdělávací práce. 
33) Při zvláštních příležitostech lze dočasně do družiny umístit i žáky, kteří nejsou 

přihlášení k pravidelné docházce. 
34) Pro nedodržování Řádu školní družiny lze žáka ze ŠD vyloučit. 

 
 
V Chomuticích dne 11. 9. 2014      
Aktualizace dne 1. 9. 2018 
 
 
 
 Mgr. Hana Tulková     Alice Prchlíková 
                ředitelka školy     vychovatelka ŠD 


