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Vnitřní řád školní družiny 

 

A. Povinnosti, práva dětí a jejich zákonných zástupců 

- Do školní družiny (dále jen ŠD) se žáci přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu 

do ŠD (1. den školního roku). Žáci 2.-5. ročníku v den následující. 

- Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést písemně další zmocněnce 

k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určitou 

hodinu. 

- Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě do 16:00. V případě, že tak neučiní, okamžitě 

vychovatel kontaktuje rodiče. 

- Zákonný zástupce je povinen informovat ŠD o změně zdravotního stavu nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. 

- Zákonní zástupci žáků jsou při zápisu do ŠD informováni o vydání a obsahu vnitřního 

řádu, to potvrzují svým podpisem v zápisním lístku do ŠD.  

-  S vychovatelem řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou 

formou. 

- Žák bez vědomí vychovatele ŠD neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se 

nedostavil, vychovatel neodpovídá.  

- Žáci ZŠ mají právo užívat zařízení ŠD a zúčastňovat se jejích akcí 

- Zákonný zástupce je povinen platit za zájmové vzdělávání dítěte v ŠD platbu ve výši: 

• 200 Kč, pokud navštěvuje ranní a odpolední ŠD 

• 160 Kč, pokud navštěvuje pouze odpolední družinu do 16:00 

 

 

B. Provoz a vnitřní režim školní družiny 

- ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnosti mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na 

vyučování. Po dohodě s vychovatelem se v nezbytných situacích mohou zúčastnit činnosti 

ŠD i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce. 

- Provoz ŠD je od 6:30 do začátku výuky a po skončení vyučovaní do 16:00.  

- Vychovatel přebírá žáky dle rozvrhu školního roku, který je vyvěšen ve sborovně. 

- ŠD využívá prostor družiny a dalších prostor školy (tělocvičnu, ateliér, školní zahradu, 

třídy) 

- V případě, že žáky ŠD předává učitel vychovateli po skončení vyučování, je povinen 

informovat vychovatele o jakékoliv změně v rozvrhu. 

- Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit. 

- Žáka je možné uvolnit na základě písemné domluvy s vychovatelem ŠD. 

- Během pobytu venku jsou osobní věci žáků uloženy před vchodem do družiny u 

tělocvičny. 

- Za mobilní telefony a jiné osobní cennosti nenese ŠD odpovědnost. 

- Docházka žáků se zaznamenává. Oddělení ŠD se naplňuje do počtu 25 žáků a minimálně 

od počtu 6 žáků. 

 



 

C. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí 

- Žáci ŠD se řídí pravidly školního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými 

byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví své ani svých 

spolužáků. 

- Za přechody žáků mezi využívanými prostory během průběhu družiny (tělocvična, 

zahrada, atd.) je zodpovědný vychovatel.  

- Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatel zodpovědnost. 

 

D. Zacházení se školním majetkem 

- S majetkem ŠD dítě zachází šetrně a záměrně je nepoškozuje. 

- Prostory ŠD udržuje v čistotě a pořádku, všechna poškození majetku hlásí vychovateli. 

- Poškození či zničení majetku ŠD vzniklé nedbalostí dítěte bude uvedeno do původního 

stavu či finančně nahrazeno zákonným zástupcem. 

 

E. Podmínky k přijetí či vyloučení žáka 

- O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy. 

- Užití mobilního telefonu či jiného elektronického zařízení ve smyslu kyberšikany 

(pořizování fotek, videí, aj.) bude posuzováno jako vážný přestupek – porušení vnitřního 

řádu ŠD. 

- Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve ŠD se vztahují ustanovení vyhlášky o základní 

škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace 

sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a 

činnost ŠD, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. 

 

Řád ŠD je v souladu s obecním ustanovením na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 

Sb. ve znění pozdějších předpisů. 

 

V Jindřichovicích pod Smrkem dne 1. 9. 2021 

 

Monika Hradcová, vedoucí vychovatelka 

Berenika Bilíková, vychovatelka 

Olga Cecoi, školní asistent 

Kamila Koláříková, vychovatelka (ranní ŠD) 

 

 

Mgr. Dagmar Vondráčková, ředitelka školy  


