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Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2018 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1. 9. 2018 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které 

tvoří součást tohoto předpisu. 

 

Tato směrnice ruší platnost přechozích řádů školní družiny a jejich dodatků. 



 
Řád školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání. 
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I. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců  

Obecná ustanovení 

- stejný přístup bez diskriminace z důvodu rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, víry a náboženství, 

majetku či etnického původu 

- zohlednění potřeb jednotlivce – jeho individuální rozvoj 

- vzájemná úcta, respekt, názorová snášenlivost, solidarita a důstojnost 

- získání znalostí o životním prostředí, jeho ochraně a o bezpečnosti a ochraně zdaví 

- spravedlivé hodnocení 

Děti mají právo: 

- užívat zařízení školní družiny (ŠD) 

- na ochranu před jakýmkoliv tělesným, či duševním násilím a urážením, před všemi formami 

šikany a před působením návykových látek 

 

 



Děti mají povinnosti: 

- dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti 

- neopouštět svévolně školní budovu a celý areál školy nebo jiné místo, ve kterém probíhá 

činnost ŠD, plnit pokyny vychovatele ŠD 

- plnit a respektovat pokyny pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy vydané 

v souladu s právními předpisy a školním řádem 

- dodržovat zásady slušného a kulturního chování, slušně se chovat ke spolužákům, neužívat 

vulgárních výrazů a nadávek 

- chovat se slušně ke všem dospělým pracovníkům školy včetně slušného pozdravu, hrubé 

slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy budou vždy považovány za 

závažné porušení povinností žáka 

- nepoškozovat majetek ŠD 

Zákonní zástupci mají právo: 

- na informace o chování žáka v ŠD 

- podávat návrhy k práci v ŠD 

Zákonní zástupci mají povinnost: 

- řádně, úplně a pravdivě vyplnit zápisový lístek včas ohlásit změny v údajích 

- řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka ŠD 

- včas uhradit úplatu za pobyt žáka v ŠD 

- vyzvedávat žáka ze ŠD ve stanovené době 

- seznámit se s vnitřním řádem ŠD a respektovat jej 

Vychovatel ŠD má právo: 

- udělovat dětem pokyny a vyžadovat jejich plnění v souvislosti s naplňováním cílů výchovy, 

školním řádem a dalšími vnitřními předpisy 

- na slušné jednání ze strany dětí a zákonných zástupců dětí. 

Vychovatel ŠD má povinnosti: 

- pozorně vyslechnout slušnou formou podaný dotaz, přání, či stížnost dětí, vhodným 

způsobem na ně odpovědět a  zachovávat důvěrnost získaných informací 

- na požádání zákonného zástupce žáka s ním projednat jakoukoli záležitost týkající se jejich 

dětí  

- seznámit se a dodržovat vnitřní směrnice školy 

- dodržovat plán ŠD a řídit se Školním vzdělávacím programem, předpisy k zajištění ochrany 

zdraví a bezpečnosti 

- dbát na ochranu před ohrožováním mravní výchovy mládeže 

- vykonávat dohled nad žáky 

- zachovávat mlčenlivost o údajích žáků i zákonných zástupců, dbát na pedagogický takt 

 

 

 



II. Vnitřní režim školní družiny 

 
a) Provozní doba ŠD 

Družina je v provozu celý školní rok. Provoz ŠD je zajištěn od 11:45 do 15:30. V období školních 

prázdnin je provoz školní družiny  přerušen. 

b) Lokalizace ŠD 

Školní družina má jedno oddělení. Provoz ŠD probíhá ve 2. třídě školy v prvním patře a bude využívat 

také cvičebnu a školní hřiště. Při odchodu z daných prostor je třeba, aby vychovatelka ŠD zajistila 

pořádek a zabezpečení majetku či uzamčení využívaných prostor. 

  Styk s rodičovskou veřejností je zabezpečen vchodovým zvonkem. Vychovatelka ŠD má rovněž 

mobilní telefon, aby byla v dosahu i při činnostech mimo budovu školy. 

c) Přihlášení žáka do ŠD, docházka do ŠD, odhlášení žáka ze ŠD, vyloučení žáka ze ŠD 

Děti přihlašuje do ŠD zákonný zástupce písemně zápisním lístkem.  Údaje zde uvedené jsou závazné. 

Přijímání jsou žáci 1. – 5. třídy. Do oddělení školní družiny se zapisuje od 5 žáků na pravidelnou 

docházku. Přihlášení žáka do školní družiny během školního roku je možné kdykoliv během roku. 

Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje 

vychovatelka. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje statutární zástupce školy. 

Přihlásí-li zákonný zástupce dítěte žáka do ŠD, je povinen dát, aby tam žák docházel pravidelně a 

včas. Zákonný zástupce žáka je povinen sdělit vychovatelce školní družiny rozsah docházky žáka či 

způsob ochodu žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka 

nebo způsob odchodu, sdělí zákonný zástupce písemně vychovatelce družiny. Písemně sdělí zákonný 

zástupce i předem známou nepřítomnost žáka v družině. 

Za žáky přihlášené k pravidelné docházce se považují žáci navštěvující ŠD i 1 den v týdnu. 

Po skončení vyučování předávají vyučující děti vychovatelce školní družiny.  

Do zájmových kroužků odchází dítě samo nebo v doprovodu vedoucího kroužku. 

Odchody žáků ze ŠD jsou uvedeny na zadní části zápisních lístků a musí být zákonným zástupcem žáka 

řádně vyplněny. Při změně odchodů napíší zákonní zástupci žáků tuto informaci na zvláštní tiskopis 

(Propustka), kterou si vychovatelka založí. Propustka je ke stažení na webu školy nebo k odebrání 

v prostoru šaten. 

Žáky je možné vyzvedávat ze školní družiny v době od 11:45 do 13:30 a potom v době od 15:00 do 

15:30. V době od 13:30 do 15:00 nebude možné žáky ze ŠD vyzvednout z důvodu narušení chodu 

školní družiny. 

Ze školní družiny může odejít žák, který má svoje místo uklizeno a vrátil všechny pomůcky, které při 

své činnosti používal. Opustit školní družinu může v době stanovenou rodiči v přihlášce nebo 

v deníčku. 



Rodiče jsou povinni vyzvednout dítě včas, aby do ukončení provozu v 15:30 již dítě ze školy 

odcházelo. 

Ve výjimečných případech je možné uvolnit žáka ze školní družiny při osobní návštěvě zákonného 

zástupce a na jeho osobní žádost. 

Odhlášení žáka ze ŠD se provádí na základě písemné odhlášky, kterou zákonný zástupce žáka předá 

vychovatelce ŠD. Žáka je možné odhlásit z docházky pouze k prvnímu dni následujícího měsíce. 

Jestliže žák bez omluvy rodičů přerušil docházku do školní družiny po dobu delší než 30 dnů, lze po 
projednání se zákonným zástupcem žáka ze školní družiny vyloučit. Žáka lze ze školní družiny vyloučit 
také po projednání se zákonnými zástupci žáka, jestliže žák svým nevhodným chováním soustavně 
narušuje kázeň a činnost školní družiny. 
 
 

d) Platba za pobyt žáka ve školní družině  
 
Za školní družinu se platí úhrada 50 Kč za měsíc, která je vybírána v hotovosti ve dvou splátkách. První 
splátka 200,- splatná do 25. září a druhá splátka 300,- do 25. ledna.  Částku vybírá vychovatelka ŠD. 
 
Pokud nebude platba provedena v určených termínech, bude žák z docházky do ŠD vyloučen. 
Vybíraná finanční částka je příjmem Základní školy Příbram na Moravě. 
 

e) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáka v ŠD 
 
Za bezpečnost v družině od příchodu žáka do jeho odchodu zodpovídají pedagogičtí pracovníci 
družiny. 
Bezpečný přechod žáka ze třídy po skončení vyučování do školní družiny zajišťují učitelé a 
pedagogický dohled na chodbách. 
Opouštět místnost školní družiny bez svolení vychovatelky není dovoleno. 
Pokud má žák omluvenku ze školní družiny na jeden den, je povinen tuto omluvenku před odchodem 
ze školy vychovatelce předložit. Vychovatelka školní družiny nezodpovídá za žáka, který svévolně 
odešel ze školy, přičemž se měl dostavit do školní družiny. 
Při činnosti organizované mimo objekt družiny, popř. školy, odpovídá za bezpečnost do počtu 30 žáků 
jeden pedagogický pracovník. 
 

f) Pitný režim 
 
Po dobu provozu školní družiny je zajištěn pitný režim. 
 

g) Postup vychovatele při nevyzvednutí žáka do stanovené doby 
 
Odchody žáků a způsob odchodu je zapsán rodiči na zápisních lístcích a také v knize výchovně 
vzdělávací činnosti školní družiny. Pokud žák neodchází domů samostatně a je ze ŠD vyzvedáván 
zákonným zástupcem, může vychovatel ŠD předat žáka jiné osobě jen s písemným souhlasem 
zákonného zástupce. Pokud žák není do stanovené doby vyzvednut, spojí se vychovatel ŠD 
telefonicky s rodinou žáka a dohodne další postup. 
 

h) Pravidla styku se zákonnými zástupci žáků 
  
Během školního roku je styk s rodiči zajišťován přes deníčky určené pro ŠD. Dle potřeby je domluvena 
osobní schůzka rodiče s vychovatelkou ŠD. 



 
i) Činnosti školní družiny a pravidla chování žáků 

 
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 
odpočinkových, rekreačních a  zájmových činností. Umožňuje také žákům přípravu na vyučování. Pro 
svoji činnost má družina vypracován Školní vzdělávací program pro školní družinu, která vychází ze 
ŠVP ZŠ Příbram na Moravě. 
Po příchodu žáků do družiny následuje odpočinková činnost. 
Rekreační činnost, která slouží k regeneraci sil, může být pobytem v přírodě, na hřišti, hraním 
pohybových her apod. 
Zájmová činnost, která má za cíl rozvíjet osobnost žáka, je rozvržena pravidelně v týdenní skladbě 
zaměstnání (rozvrhu). Zde se přihlíží aktuálně k únavě žáků z vyučování. 
Sebevzdělávací činnost, která zahrnuje přípravu na vyučování, je organizována formou didaktických 
her, ověřováním a upevňováním školních poznatků v praxi při vycházkách apod. Vypracování 
domácích úkolů se provádí jen se souhlasem rodičů. 
 
Každý žák ve školní družině je povinen řídit se pravidly školního řádu  a pravidly řádu školní družiny. 
Žáci docházející do školní družiny se budou chovat tak, aby svým činěním nevyrušovali ostatní. Budou 
udržovat pořádek svého místa a budou dbát pokynů vychovatele. 
Do školní družiny je povolen vstup v čistém oblečení a vhodné obuvi. Obuv nesmí mít černou 
podrážku. Žáci vstupují do místnosti pod vedením vychovatelky. 
Zařízení místnosti a sportovní inventář se udržuje v pořádku a čistotě, zachází se s ním šetrně podle 
pokynů vychovatelky. Zjištění závady se hlásí vychovatelce. Prokazatelné úmyslně způsobené škody 
se musí uhradit. 
 
Při nedodržování těchto řádů budou uplatněna výchovná opatření „Školního řádu“. 
  
Vychovatelka sděluje zprávy o činnosti a chování žáka ve školní družině prokazatelnou formou 
rodičům. 
Žák může při činnosti používat vybavení školní družiny. Musí však být na věci opatrný.  
Jestliže žák záměrně poškodí vybavení družiny, zajistí zákonný zástupce žáka opravu či náhradu 
poškozené věci. 
Výchovně vzdělávací  činnost družiny vychází z plánu činnosti, který na daný školní rok zpracovává 
vychovatelka. 
 
Stavebnice, hračky, učební pomůcky, knížky ze žákovské knihovny, sportovní náčiní a jiné věci 
z majetku školy si každý bude půjčovat až po předchozím souhlasu vychovatelky. 
 
Při práci s počítačem budou dbát pokynů vychovatelky. V žádném případě nesmí žáci sami zasahovat 
do systému počítačů, instalace programů je zakázána.   
Platí přísný zákaz jídla a pití u počítače. 
 
Se všemi předměty ze školního majetku budou žáci nakládat tak, aby nebyly poničeny nebo aby 
nebyly používány k jiným účelům než k jakým jsou určeny. 
 
 
Manipulace s mobilním telefonem je zakázána. Možnost použití jen ve výjimečných případech a po 
předchozí domluvě  a souhlasu vychovatelky. 
 
 
 
 



j) Denní režim ŠD: 
 
11:45 – 12:10 hod. – oběd, stolování 
12:10 – 12:40 hod. – odpočinková činnost, četba nebo poslech pohádek, společenské hry, relaxace 
12:40 – 13:40 hod. – zaměstnání dle rozvrhu (zájmová) 
13:40 – 14:00 hod. – sebevzdělávací činnost, příprava na vyučování, spontánní odpočinková  
                                     činnost – stavebnice, hry 
14:00 – 14:10 hod. – úklid her, odchod do šatny 
14:10 – 15:00 hod. – rekreační činnost, vycházka do přírody dle počasí, pobyt v přírodě 
15:00 – 15:30 hod. – rekreační činnost, odchod dětí ze ŠD 
 

 
III. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, předcházení patologickým 

jevům 
 

- všechny děti v ŠD jsou poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat 
- při hrách ve školní družině nesmí ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat 

konfliktních situací 
- každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti školní družiny hlásí účastník 

vychovatelce ŠD, která zajistí ošetření 
- vychovatelka ŠD je při činnosti povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a 

vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických 
jevů a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí 

- stane-li se účastník činnosti ŠD obětí šikany, je povinen okamžitě informovat vychovatelku ŠD 
- mají-li rodiče nebo pedagogický pracovník podezření na šikanování dítěte, okamžitě informují  

ředitelku školy 
 

 

IV. Zacházení s majetkem školy 
 

- děti neničí školní majetek, svévolné poškození musí uhradit nebo uvést do původního stavu, 
pokud dojde k poničení majetku, je povinnost dětí tuto skutečnost nahlásit vychovatelce 

- se všemi předměty ze školního majetku budou žáci nakládat tak, aby nebyly poničeny nebo 
aby nebyly používány k jiným účelům než k jakým jsou určeny 

- všechny děti se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozily zdraví a majetek 
svůj ani jiných osob 

- škola upozorňuje, že nošení cenných věcí do školy je rizikové; cenné věci, které nesouvisí 
s vyučováním a vzděláváním, doporučujeme do školy nenosit, pokud dojde ke krádeži, 
postupuje se v souladu se Školním řádem. 

 
 
 
 
 
 
V Příbrami  na Moravě, 1. 9. 2018  
 
  …………..………………………………………………….. 
   Mgr. Helena Hegarová 


