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Vnitřní řád školní družiny pro školní rok 2022/2023 

Školní družina se ve své činnosti řídí převážně vyhláškou č. 74/2005 Sb., o 

zájmovém vzdělávání, v platném znění. Školní družina tvoří ve dnech školního 

vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není 

pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního 

vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a 

rekreace žáků, částečně také dohledu nad účastníky. 

Do ŠD mohou být přihlášeni účastníci 1. – 4. tříd. Při vyšším počtu zájemců o 

ŠD, než je maximální kapacita (200 účastníků) budou přednostně přijímáni 

účastníci 1., 2., 3. ročníku, více účastníků z jedné rodiny, dále bude brán zřetel na 

zaměstnanost rodičů a pořadí přihlášek. O přihlášení do ŠD rozhoduje vedoucí 

vychovatelka. 

 

Provoz školní družiny –  5.45 - 7.45 hodin  

ranní příchod je do 7.35 a z ranní družiny převádí paní 

vychovatelka účastníky do jednotlivých tříd 

11.30-16.30 hodin 

 

l . Práva a povinnosti účastníků  

1.1 Účastníci mají právo 

 

• na zájmové vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových 

a fyzických schopností 

• na školské služby podle školského zákona 

• na ochranu zdraví a ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí 

• na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství 

• na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek být 

seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve 

školském zařízení 

• na informace a poradenskou činnost školy  

1.2 Účastníci jsou povinni 

• dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školského 

zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

• plnit pokyny pedagogických pracovníků školských zařízení vydané v 

souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní družiny 

• řádně docházet do školského zařízení 



2 
 

• ve školní družině se účastník řídí pokyny vedoucích zájmových útvarů 

školního klubu, řádem školní družiny a školním řádem 

• chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů 

pedagogických a provozních pracovníků, dodržovat školní řád, chovat se 

tak, aby neohrozili zdraví svoje, ani jiných osob. Při závažném a 

opakovaném porušení vnitřního řádu může být rozhodnutím ředitele školy 

účastník ze školní družiny vyloučen 

• zacházet se školními potřebami šetrně, udržovat své místo a školní 

prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením 

• z bezpečnostních důvodů neopouštět školní družinu a budovu školy bez 

vědomí vedoucích zájmových útvarů školního klubu 

• chránit své zdraví i zdraví spolužáků, účastníkům jsou zakázány všechny 

činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických 

nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek) 

• každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností 

školského zařízení, hlásit bez zbytečného odkladu vychovatelkám, 

vedoucím školního klubu nebo jinému zaměstnanci školy 

• nenosit do školského zařízení cenné věci, vlastní hračky ani předměty, 

které nesouvisí s jeho činností a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost 

jeho nebo jiných osob a je zakázáno s nimi manipulovat, školní družina 

nezodpovídá za jejich ztrátu 

• Ve školní družině, mohou použít mobil pod dohledem p. vychovatelky, 

jen v nutném případě nebo v případě ohrožení života svého nebo jiné 

osoby. 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků  

Rodiče vyplní všechny údaje na zápisním lístku, zvláště zadní stranu o způsobu 

odchodu účastníka ze ŠD. Přesně napíší čas odchodu, kdo je převezme (účastník 

bude poučen od rodičů, s kým může odejít) nebo zda bude odcházet sám. 

Případné změny v odchodu budou rodiče řešit písemně (lístek s datem, hodinou, 

s údajem, kdo bude účastníka doprovázet a podpisem rodičů.) Sourozenci mladší 

15let budou mít od rodičů vyplněný speciální tiskopis ŠD. Bez těchto údajů 

nelze účastníka propustit ze ŠD. Telefonické žádosti o samostatné propuštění 

účastníka jsou bezpředmětné. Předem známé absence ve ŠD rodiče hlásí již 

před absencí např. rodinné důvody, návštěva lékaře aj.,  

Vychovatelka je zodpovědná pouze za přítomné a přihlášené účastníky. Za 

účastníka, který se nedostavil, školní družina neodpovídá.  
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2.1 Zákonní zástupci mají právo zejména na: 

• informace o školní družině podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

• nahlížet do tohoto řádu i dalších vnitřních předpisů školy 

• informovat se na chování svého dítěte u své vychovatelky ŠD 

• vznášet připomínky, návrhy, náměty k práci ŠD u vychovatelky, u 

vedoucí vychovatelky a u ředitele školy 

 

2.2 Zákonný zástupce účastníka je povinen: 

• řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisní lístek a včas ohlásit změny 

v údajích 

• včas uhradit úplatu za pobyt účastníka ve školní družině. 

• na vyzvání ředitele školy nebo vedoucí vychovatelky se osobně zúčastnit 

projednání závažných otázek týkajících se chování účastníka ve školní 

družině 

• účastník může mimo uvedenou dobu v zápisním lístku odejít pouze se 

zákonným zástupce nebo s pověřenou osobou 

• informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti účastníka.  

• seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej 

 

3. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

• při ranním provozu zodpovídá za účastníka vychovatelka jeho vstupem do 

školní družiny, před začátkem vyučování předá vychovatelka žáka 

příslušnému pedagogickému dohledu 

• učitel předává účastníky vychovatelce po skončení vyučování v prostorách 

ŠD 

• učitel podává vychovatelce informace o změnách, které ovlivňují docházku 

účastníka do ŠD – změna rozvrhu, plavání, bruslení, divadlo, chybějící 

účastník na vyučování, nevolnosti, úrazy apod. 

• účastníci, kteří navštěvují zájmové útvary v době ŠD, si vyzvedávají i 

vracejí vedoucí útvarů osobně 

• účastníky si ze ŠD vyzvedává pouze zákonný zástupce, dále osoba uvedená 

v zápisním lístku, pověřená vyzvednutím 

• zákonný zástupce respektuje pokyny vychovatelky vydané v souladu 

s právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem školní družiny 

• zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníků vůči pracovníkům 

družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností 

stanovených tímto zákonem 
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4. Podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví žáků a jejich ochrany 

před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí 

• zajištění bezpečnosti účastníků během pobytu ve školní družině vychází z 

obecných požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti - docházka 

přihlášených účastníků je povinná 

• nepřítomnost účastníka vychovatelka zapíše do třídní knihy 

• účastník je povinen chránit zdraví své a svých spolužáků. Účastník nesmí 

ve školní družině užívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety), stěhovat 

nábytek, manipulovat s okny, s audiovizuální technikou, chemikáliemi, 

elektrickými spotřebiči a vypínači 

• účastník nesmí do školní družiny nosit větší peněžní hotovost, cenné 

předměty a předměty ohrožující zdraví — zbraně, nože apod., s kterými 

nesmí manipulovat. Účastníci jsou povinni řídit se provozními řády 

jednotlivých učeben 

• v případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí účastník tuto skutečnost své 

vychovatelce, nejpozději do odchodu ze školní družiny 

• ve školní družině je účastník povinen chovat se v rámci společenských 

pravidel, vyvaruje se jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzického 

útoku vůči ostatním účastníkům, k dospělým se chová slušně 

• svévolné poškození majetku uhradí nebo zajistí opravu uvedením do 

původního stavu zákonní zástupci účastníka 

• mezi sebou se účastníci chovají kamarádsky a přátelsky, velmi přísně bude 

postihována šikana. Účastník je schopen respektovat názory ostatních a 

svůj názor obhájí 

 

5. Provoz a vnitřní režim 

• jednotlivá oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 30 

účastníků, výjimku tvoří dvě oddělení, které mají od 1.9.2022 povolení od 

zřizovatele naplnění kapacity 34 účastníků 

• při činnostech v budově ŠD může být na jednoho pedagogického 

pracovníka 30 účastníků, mimo areál 25 účastníků 

• účastníci budou dodržovat zvýšené hygienické návyky z důvodu prevence 

onemocnění COVID-19, časté mytí rukou, používání dezinfekce po vstupu 

do budovy školy, do jídelny a po použití toalety. Používání roušek nebo 

respirátorů budou účastníci používat dle nařízení vlády ČR 
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• ŠD dbá na dodržování pitného režimu. Účastníci si budou nosit nápoje 

z domova 

• do ranní družiny doprovází rodiče účastníka pouze ke vchodu, do budovy 

školy vstupuje účastník po zazvonění na družinu samostatně a při 

vyzvedávání ze ŠD se dospělá osoba nahlásí přes videotelefon paní 

vychovatelce nebo obsluze vrátnice 

• rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují účastníka do školní družiny 

vyplněním přihlášky - o přijetí účastníka rozhoduje vedoucí vychovatelka 

ŠD 

• za pobyt účastníka ve školní družině se platí 200,- Kč /měsíčně, a to i v 

případě, že byl účastník ve školní družině jen 1 hodinu v daném měsíci, 

platba bude strhávána z účtu účastníka přes Školní online pokladnu – vždy 

k 15. dni a to 1x měsíčně a z toho důvodu je nutné mít na účtu dítěte 

dostatečnou sumu peněz 

• osvobození od úplaty za školské služby – rodiče jsou povinni dokládat s 

měsíční frekvencí potvrzení o pobírání dávek v hmotné nouzi vždy do 10. 

dne daného měsíce (Pokyn č. 3/2011/Š-Magistrátu města České Budějovice 

ze dne 12. 9. 2011) 

• výši úplaty může ředitel školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:  

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek 

pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi  

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na 

péči podle zákona o sociálních službách  

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu 

potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost 

prokáže řediteli školy 

• účastník, který se během roku chce odhlásit ze školní družiny, přinese 

písemnou odhlášku, podepsanou zákonným zástupcem 

• ředitel školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze školní družiny, 

pokud tento žák dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., tzn., že 

soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, 

ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, nebo z jiných zvláště závažných 

důvodů 

• docházka je pro přihlášené účastníka povinná, přichází včas a pravidelně 

• v případě nevyzvednutí účastníka do konce provozu školní družiny 

vyrozumí vychovatelka nejprve zákonného zástupce, případně vedení školy 

a vyčká na jejich rozhodnutí 

• do školní družiny si účastníci přinesou oděv na převlečení pro pobyt venku, 

výtvarné a pracovní činnosti. Své věci musí mít řádně označené a ukládají 

je na stanovené místo 
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6. Závěrečná ustanovení  

• platnost vnitřního řádu školní družiny je na dobu neurčitou 

• změny lze navrhovat školské radě průběžně s ohledem na naléhavost 

• vnitřní řád školní družiny je zveřejněn na přístupném místě ve škole, 

prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni žáci přihlášení do školní 

družiny a informováni o jeho vydání a obsahu zákonní zástupci těchto žáků 

• účastníci jsou povinni se ve školní družině řídit ustanovením tohoto řádu 

 

 

 

 

Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti 1. 11. 2022  

 

 

 

………………………      ………………………. 

 Klimeková Romana          Mgr. Jan Schreib 

vedoucí vychovatelka       pověřený řízením CZŠ 


