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VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 
 
 

1.PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁK Ů 
 
1.1. Ve školní družině (dále ŠD) je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí 
vychovatelka, která zajišťuje a organizuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání 
informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 
 
1.2.. Školní družina je určena všem žákům prvního stupně, přednostně však budou 
přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1.,2. a 3. ročníku a žáci 
obou zaměstnaných rodičů.  
Dítě může být přijato do ŠD na základě žádosti rodičů a vyplnění zápisního lístku. 
Přihlašování a odhlašování žáka ze ŠD je prováděno pouze na základě písemných 
žádostí rodičů žáka. O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitel školy.  
 
1.3. Žák může být vyloučen ze ŠD, pokud soustavně porušuje pravidla chování, 
ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, opakovaně svévolně nenavštěvuje ŠD a 
zákonní zástupci nehradí poplatky ŠD.  
 
1.4. V případě většího zájmu o ŠD, než je maximální kapacita pro oddělení, budou 
přednostně přijímáni žáci obou zaměstnaných rodičů a žáci dojíždějící a  teprve poté 
ostatní  zájemci. 
  
1.5. Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, který slouží k částečnému  pokrytí 
provozních nákladů ŠD a je stanoven právním subjektem na 100,- Kč měsíčně za 
jedno dítě. Při docházce jen v některé dny v týdnu se poplatek adekvátně snižuje. 
Stanovený poplatek je možno zaplatit složenkou nebo převodem z osobního účtu na 
účet školy. V případě nepřítomnosti dítěte se poplatek nevrací, a to ani v případě, že 
dítě přestane do ŠD během pololetí docházet.   
Nebude-li poplatek za ŠD uhrazen včas a ve správné výši, může ředitel školy na 
základě návrhu vedoucí ŠD rozhodnout o vyřazení žáka ze ŠD. 
 
1.6. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do 
ŠD sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD, eventuálně čas návratu 
zpět do ŠD. Tyto údaje jsou zaznamenávány na zápisním lístku.  
Uvolňování žáků ze ŠD:  

a) samostatně dle údajů rodičů uvedených na zápisním lístku 
b) vyzvednutím dítěte rodičem nebo osobou jmenovitě uvedenou na zápisním 

lístku 



c) na základě písemné žádosti rodičů, která musí obsahovat tyto údaje: jméno 
dítěte, datum uvolnění, přesný čas uvolnění, podpis rodičů, zda dítě 
odchází samo nebo v doprovodu osoby, která není uvedena v zápisním 
lístku a větu – Od této doby přebírám za své dítě plnou zodpovědnost. 

                    
V těchto případech přebírá rodič za dítě veškerou odpovědnost od doby uvedené na 
žádosti o uvolnění. V zájmu bezpečnosti žáků nelze žáka uvolnit na základě 
telefonické žádosti, e-mailu a neúplného písemného sdělení.  
 
1.7. V době mimořádného volna v průběhu školního roku je činnost ŠD zajištěna, 
pokud je přihlášeno alespoň 12 dětí. Pro tento provoz jsou přijímány pouze děti obou 
zaměstnaných rodičů, pokud nemají jinou možnost umístění dítěte.  
 
2. ORGANIZACE ČINNOSTI 
 
2.1. Provozní doba školní družiny :       
Po – Pá  7.00 – 7.40 hod.                                                       
Po – Pá  11.40 – 17.00 hod.                                                       
 
2.2. Lokalizace ŠD: Místnosti pro ŠD jsou tři kmenové učebny 1. stupně v přízemí 
školy a místnost pro školní družinu ve staré budově. 
 
2.3. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje přípravu na 
vyučování. 
 
2.4. Ředitel školy schvaluje svým podpisem na úvodní stránce Přehledu výchovně 
vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, 
zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. 
 
2.5. ŠD zahajuje každodenní program obědem a odpočinkovou činností.  
Režim vyzvedávání dětí ze školní družiny: 

13:15 – 13.30 
(13:30 – 14.30 – možnost vycházky) 
14.30 
15:00  
16:00 – a dále dle potřeby.  
 

2.6. Žáky na zájmové kroužky vyzvedávají vedoucí kroužků a také je odvádějí do 
ŠD, pokud není jinak dohodnuto s rodiči. 
 
2.7. Dočasné umístění žáků do ŠD je možné pouze v nutném případě. Do ŠD bude 
umístěn i žák, který nepřinesl rodiči podepsané oznámení školy o případném zrušení 
vyučování. 
 



2.8. Do skončení provozu ŠD je rodič povinen vyzvednout si své dítě. V případě 
nevyzvednutí žáka ho vychovatelka předá školnici a pokusí se o telefonické spojení 
s rodiči. Po uplynutí 1 hodiny předá školnice dítě příslušníkům místní Policie ČR. Na 
dveřích školy bude umístěna informace, kde se dítě nachází. Při opakovaném 
pozdním vyzvedávání dítěte bude o této skutečnosti informován orgán péče o dítě.  
 
3. CHOVÁNÍ ŽÁK Ů 
 
3.1. Žáci se chovají slušně a přátelsky, pomáhají mladším spolužákům. Jsou k sobě 
ohleduplní, nepoužívají vulgární slova a dbají pokynů vychovatelky. 
 
3.2. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Každé opuštění místnosti 
ŠD nahlásí žáci vychovatelce. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, 
vychovatelka nezodpovídá. Při návratu z mimoškolní činnosti je povinností žáka 
nahlásit svůj příchod paní vychovatelce. 
 
3.3. Na školní dvůr nebo na vycházku odcházejí žáci v doprovodu vychovatelky a 
musí se zdržovat pouze v prostoru určeném vychovatelkou. 
 
3.4. Při přecházení do školní jídelny dodržují žáci pravidla bezpečnosti, při stolování 
zachovávají společenská pravidla a dbají pokynů vychovatelky. 
 
3.5. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a vnitřním řádem školní 
družiny, který je vyvěšen ve ŠD. 
 
3.6. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být 
rozhodnutím ředitele školy ze ŠD vyloučen. 
 
 
4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 
 
4.1. V případě úrazu nebo úrazu spolužáka žák neprodleně oznámí tuto skutečnost 
své vychovatelce, která provede opatření k zajištění první pomoci, informuje rodiče 
zraněného žáka o úraze a sdělí, jaká opatření učinila. Dále podá pravdivé informace 
potřebné k sepsání protokolu o úrazu příslušnému pracovníkovi školy.  
 
4.2. Žák je povinen okamžitě nahlásit vychovatelce ztrátu, ke které došlo 
v souvislosti s pobytem ve ŠD. 
 
4.3. Žákům je zakázáno nosit do ŠD věci nebezpečné pro život a zdraví své i 
ostatních (různé zbraně, živá zvířata, omamné prostředky, návykové látky, drogy, 
alkohol…) 
 



4.4. Žáci se chovají tak, aby úmyslně nepoškozovali zařízení a vybavení ŠD. Při 
úmyslném poškození hradí vzniklou škodu. V případě, že dojde k poškození majetku, 
ohlásí toto žák neprodleně vychovatelce, která zajistí bezpečnost žáků.  
 
5. DOKUMENTACE 
 
5.1. Ve ŠD se vede tato dokumentace: 
  
a. evidence přijatých žáků – zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné 
docházce a který obsahuje písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu 
docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD 
    
b. přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky žáků 
 
c. docházkový sešit 
 
d. vnitřní řád školní družiny 
 
 
5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
5.1. Řád školní družiny nabývá účinnosti dne 1. 9. 2015. Tímto dnem se ruší 
ustanovení předešlého řádu školní družiny z 1. 9. 2014.   
 
 
 
V Pyšelích dne 1. 9. 2015 
 
 
 
 
 
________________________     _______________________ 
       Hana Slámová,            Mgr. Iva Niklesová, 
 vedoucí vychovatelka                ředitelka školy 


