
                                Základní škola a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice 

 

 

 

                                             Vnitřní řád školní družiny 

 

 

 
Vnitřní řád ŠD byl vydán v souladu s ustanoveními § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon). 

 

 

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů žáků a   

    zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 

 

 

1. 1. Práva žáků 

 

Žáci mají právo: 

 

- na zájmové vzdělávání a školské služby podle školského zákona dle podmínek školního 

  vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání ŠD, 

- účastnit se všech činností a aktivit ŠD, 

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 

- jedná-li se o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle stupně a charakteru 

   jejich znevýhodnění na speciální péči v rámci možnosti školy, 

- na informace o průběhu a výsledcích svého zájmového vzdělávání 

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se zájmového 

  vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, 

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu 

  a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 

- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, 

- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, 

- vyjadřovat se k rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchova a vzdělávání, 

  přičemž vyjádřením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupně 

  vývoje, podmínkou podání návrhů je slušná a kulturní ústní či písemná forma, své podněty 

  žák podává vychovatelce v oddělení, výchovnému poradci, vedení školy. 

 

 

 

1. 2 Povinnosti žáků 

 

Žáci mají povinnost: 

 

- dodržovat vnitřní řád školní družiny a předpisy a pokyny školy k ochraně 

  zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

- plnit pokyny vychovatelky a pedagogických pracovníků školy,či dalších zaměstnanců 

  školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem ŠD, 

- řádně a včas navštěvovat ŠD dle údajů, které jsou zaznamenány na písemné přihlášce do ŠD, 

- dodržovat zásady slušného chování, 



- nepoškozovat majetek školy a spolužáků, 

- chovat se tak, aby neohrozil zdraví své ani jiných osob, 

-  odcházet ze ŠD jen s vědomím vychovatelky 

 

 

 

1. 3 Práva zákonných zástupců žáků 

 

Zákonní zástupci mají právo: 

 

- na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání dítěte, 

- vyjadřovat se k práci školní družiny, 

- řešit s pedagogickými pracovníky problémy svého dítěte, 

- požádat o uvolnění žáka ze školní družiny podle pravidel tohoto vnitřního řádu. 

 

 

1. 4 Povinnosti zákonných zástupců 

 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

 

- přihlásit žáka k pravidelné docházce do ŠD, odevzdat písemnou přihlášku a do stano- 

   veného termínu uhradit platbu za zájmové vzdělávání, 

- zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD, pokud je přihlášen, 

- na vyzvání ředitelky školy se osobně dostavit k projednání závažných otázek 

  týkajících se výchovně vzdělávací činnosti žáka, 

- informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních potížích žáka 

  nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti družiny, 

- oznamovat neprodleně údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání a výchovy nebo 

  bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

 

 

1. 5. Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 

 

Pedagogičtí pracovníci školy: 

 

- dávají žákům a zákonným zástupcům žáků informace, které bezprostředně souvisejí 

   s plněním školního vzdělávacího programu ŠD, školního řádu, vnitřního řádu školní 

   družiny a dalších nezbytných opatření, 

- dohlížejí na to, aby žáci dodržovali zásady slušného chování, 

- speciální pozornost věnují ochraně před návykovými látkami, 

- dbají, aby žáci nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými, 

- řídí se zákonem o ochraně osobních údajů, berou na vědomí, že informace, které 

  zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky a na přihlášku, jsou důvěrné, 

- řeší problémy dětí se zákonnými zástupci, předávají informace, seznamují s vnitřním 

   řádem školní družiny, vyřizují náměty a stížnosti. 

 

 

2. Organizace činnosti 

   

2. 1.  Provozní doba ŠD: 

ranní – od 6.15 do 7. 45 hodin (žáci průběžně přicházejí od 6. 15 do 7. 45 hodin) 

 



odpolední – od 11. 25 – 15. 45 hodin 

 

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení ŠD: 

 

- je dána rozvrhem na každý školní rok, 

- činnost jednotlivých oddělení je realizována do 14. 30 hodin, poté dochází k vytvoření 

  1 oddělení, počet dětí ve spojeném oddělení nepřesáhne 30 žáků, 

- provoz školní družiny končí v 15. 45 hodin. Při nevyzvednutí žáka do této doby 

  zákonnými zástupci vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a 

  osoby uvedené na písemné přihlášce žáka do ŠD. Pokud je tento postup bezvýsledný, vychova- 

  telka kontaktuje vedení školy a OSPOD. 

- opakované nevyzvednutí žáka do 15. 45 hodin může být důvodem k vyloučení ze ŠD. 

 

 

2. 2 Činnost školní družiny: 

 

- probíhá v místnostech vyhrazených pro školní družinu, 

- školní družina pravidelně využívá i jiné prostory školy – tělocvičnu, hřiště, učebnu Vv, 

  cvičnou kuchyňku, školní zahradu, 

- za přechody žáků do prostor mimo areál školy je vždy zodpovědná vychovatelka, 

- žáky předá vychovatelce učitel poslední vyučovací hodiny, 

- žáky, kteří navštěvují zájmové kroužky, vyzvedává vedoucí kroužku osobně 

  v příslušném oddělení, 

- školní družina realizuje zájmovou činnost ve výchově mimo vyučování, která 

  se uskutečňuje těmito formami: 

 

   1) Příležitostná činnost 

   2) Pravidelná výchovná,vzdělávací a zájmová činnost 

   3) Spontánní činnost 

 

- v době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost družiny zajištěna po dohodě 

  se zřizovatelem , pokud mají rodiče zájem o umístění žáka do ŠD, s případným omezením podle 

  pokynů hygienik, minimální počet přihlášených žáků – 15. Rodiče písemně přihlásí žáka 

  u vychovatelky ŠD. Provoz školní jídelny není zajištěn. 

- rodiče a další návštěvníci nevstupují bez vyzvání do šaten a učeben ŠD, s výjimkou rodičů 

  žáků I. třídy 

- ŠD může organizovat další činnosti, například výlety, sportovní a kulturní akce, které 

   jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD 

 

2. 3 Přihlašování a odhlašování žáků 

 

- oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků 

- přihlašování žáků do školní družiny zajišťují vychovatelky jednotlivých oddělení. 

- úplata za zájmové vzdělávání činí  pro žáky I. stupně 50.- Kč (výchovná činnost), 

  pro žáky II. stupně – 20,- Kč (samostatně, zcela výjimečná možnost účasti žáka-viz 

  Školní řád). 

- úhrada úplaty je splatná u vychovatelek jednotlivých oddělení do 20. 10. daného 

  školního roku(období září-leden), do 20. 3. daného školního roku(období únor-červen) 

- Zákonní zástupci jsou povinni řádně vyplnit přihlášku do ŠD, rozsah docházky, způsob 

  odchodu a každou změnu učinit vždy písemně (musí obsahovat jméno žáka,třídu, druh 

  změny,datum změny, podpis zákonného zástupce a sdělení o převzetí odpovědnosti). 

  Každou změnu je nutné hlásit v dostatečném předstihu. 



 

  - Podle § 31 odst. 2 školského zákona ředitel může v případě závažného zaviněného 

    porušení povinností stanovených školským zákonem nebo vnitřním řádem rozhodnout 

    o vyloučení nebo podmínečném vyloučení žáka ze školského zařízení ( žák soustavně 

    nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a 

    bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště 

    závažných důvodů). 

-   Dočasný pobyt žáků nepřihlášených do ŠD (např. výjimečně polední přestávka,...)                                                          

po dohodě vychovatelky s vedením školy. 

 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně 

    patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

 

- Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole, ŠD i prostorech mimo školu tak, aby neohrozili 

   zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během 

   pobytu žáků ve školní družině nebo mimo budovu při akci pořádané ŠD, žáci hlásí ihned 

   pedagogickému dozoru. 

-  Vychovatelé ŠD provádí prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku 

   a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. Opakovaně provádí poučení 

   v průběhu školního roku. 

-  Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým 

   vedením. 

-  Žákům se zakazuje otevírání oken. 

-  Žáci se řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

-  Při zájmové činnosti v tělocvičně, hřišti, v cvičné kuchyňce, pobytu v přírodě žáci 

   zachovávají bezpečnostní předpisy. 

-  Pro činnost školní družiny platí ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 

   ze školního řádu. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny řídí se 

   příslušnými řády pro tyto učebny. 

-  Pitný režim je zajištěn z vlastních zdrojů. 

 

 

 

4.  Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí a žáků 

      

 

- U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, školského zařízení, 

  majetku žáků, učitelů, vychovatelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodiče žáka, 

  který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody 

  s rodiči je vznik škody nahlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

-  Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou 

   a poškozením. Každé poškození nebo závadu ve ŠD hlásí žák vychovatelce. 

-  Před odchodem ze školní družiny žák zanechá pracovní místo v pořádku. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Dokumentace 

   

V ŠD se vede tato dokumentace: 

 

- přihlášky do ŠD 

- Přehled výchovně vzdělávací práce 

- ŠVP ŠD 

- vnitřní řád ŠD 

 

 

 

 

 

Ve Štěkni 22. 3. 2017 

 

 


