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Základní škola a mateřská škola Batelov, příspěvková organizace 

Směrnice – Vnitřní řád školní družiny 
Č.j.: ZSB 22/2022 Účinnost od: 1. 2. 2022 

Spisový znak: 1.1.4. Skartační znak: A 10 

Změny: 
 

  

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydávám směrnici Vnitřní řád 
školní družiny. 

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců  

1.1. Práva a povinnosti žáků  

Žáci mají právo 

• na školské služby podle školského zákona  

• na informace o průběhu a výsledcích v jednotlivých činnostech zájmového vzdělávání  

• na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí  

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 
jejich věku a stupni vývoje 

• sami, případně pomocí svého zákonného zástupce sdělovat názory, obhajovat svá 
stanoviska a diskutovat o nich 

• na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 
dodržování základních psychohygienických podmínek. 

 Žáci jsou povinni 

• řádně docházet do školní družiny  

• plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a vnitřního řádu ŠD 

• chovat se v prostorech družiny slušně k dospělým osobám i ostatním žákům  

• neopouštět prostory družiny bez vědomí vychovatelů 

• oznámit bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu zdravotního stavu nebo vzniklý 
úraz  

• po ukončení pobytu v družině uvést pracovní místo do původního stavu.  
 

1.2. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají právo 

• na informace o průběhu a výsledcích v jednotlivých činnostech žáka v družině  

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 
jejich dítěte (žáka družiny)  

• podávat náměty, návrhy, připomínky a stížnosti ředitelce školy.   
Zákonní zástupci mají povinnost  

• zajistit, aby jejich dítě (žák družiny) docházelo řádně do družiny 

• na vyzvání ředitele školy, popř. vychovatelky družiny, se osobně zúčastnit projednání 
závažných otázek týkajících se chování žáka v družině  
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• informovat vychovatelky družiny o zdravotní způsobilosti žáka k pobytu v družině a o 
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu žáka v družině  

• oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., 
školský zákon, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích  

• zajistit pitný režim na celou dobu pobytu žáka v družině 
 

1.3. Vztahy žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy 

• Žák ve školní družině a na akcích školní družiny dodržuje všechny zásady slušného 
chování k dospělým i k ostatním žákům školní družiny – zdraví, prosí, děkuje, nechá 
druhé domluvit, používá vhodný slovník bez vulgarit a velmi hlučných projevů; dbá 
pokynů pedagogických pracovníků; dodržuje vnitřní řád školní družiny. 

• Žáci, jejich zákonní zástupci, vychovatelky školní družiny dbají na dodržování pravidel 
slušného chování při vzájemném kontaktu, nepoužívají hrubá a vulgární slova. V 
případě, že zákonný zástupce žáka nerespektuje toto ustanovení, je pedagogický 
pracovník oprávněn vykázat jej z prostor školní družiny a postupovat v souladu s 
dalšími zákonnými předpisy (přestupkový zákon, trestní zákon, zákon o soudnictví ve 
věcech mládeže, občanský zákoník).  

• Vychovatelky školní družiny budou žáky chránit před všemi formami špatného 
zacházení, sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s 
materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Budou žáky chránit před nezákonnými 
útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, trestáno nebo je s ním jinak špatně 
zacházeno, spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti. Speciální pozornost budou 
věnovat ochraně před návykovými látkami. 

• Vyzve-li ředitelka školy nebo vychovatelka školní družiny zákonného zástupce k 
osobnímu projednání závažných otázek týkajících se chování žáka, konzultuje termín 
schůzky se zákonným zástupcem žáka.  

 

II. Provoz a režim školní družiny 

2.1. Provoz 
a) Provozní doba ŠD: PO – PÁ od 6:00 – 7:10 h pro ranní provoz, dále pak pro odpolední 

provoz od 11:10 – 16:00 hod. 
      Počet oddělení: 3 
b) Do odpoledního provozu ŠD jsou přihlášení žáci předáváni vychovatelkám ŠD přímo 

vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti organizované školou. Předávající 
při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných 
žáků ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického 
dohledu nad žáky ŠD do té doby, než se vychovatelka dostaví.  

c) Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (popř. mohou uvést i další osoby 
oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD 
samo v určenou hodinu. 

d) Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu 
činností a režimu, který schvaluje ředitelka školy.  

e) Ranní provoz ŠD je zajištěn v budově areálu mateřské školy. Odpolední provoz je 
zajištěn v budově areálu mateřské školy a v budově základní školy. 
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f) ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Dle rozvrhu tělocvičnu, počítačovou 
učebnu, školní pozemek a hřiště. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka. 

g) Naplňování oddělení: oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.   
 

2.2. Režim 

6.00 – 7.10 hod. příchod do ŠD, individuální činnost a odpočinek, stolní a 
společenské hry 

11.10 - 12.00 hod. 
             (13.00 hod.) 

oběd, osobní hygiena, volná činnost, přechod do družiny (podle 
rozvrhu žáků) 

12.00 - 12.45 hod.  
 

odpočinková a rekreační činnost (besedy, četba, vyprávění) 

12.45 - 13.30 hod.  
 

zájmová činnost řízená (aktivity z oblasti Vv, Pv, Hv) 

13.30 - 14.30 hod. 
 

denní pobyt venku, aktivity z oblasti sportovní, turistické a 
přírodovědné 

14.30 - 15.00 hod. 
 

osobní hygiena, svačina, příprava na vyučování formou kvízu, 
soutěží, křížovek  

15.00 - 16.00 hod. volná činnost, individuální hry, úklid herního prostoru 
 

 

2.3. Činnost školní družiny  

a) Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům základní školy.   
b) Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.   
c) Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené 

k pravidelné denní docházce.  
d) Činnost školní družiny se uskutečňuje především: 

- pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně 
možnosti přípravy na vyučování formou didaktických her 
- příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně 
možnosti přípravy na vyučování formou didaktických her 
- využitím otevřené nabídky spontánních činností.  

e) Školní družina umožňuje účastníkům přihlášeným k pravidelné denní docházce i 
odpočinkové činnosti. 

 

2.4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD  

a) Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu. Žáci 
jsou povinni dodržovat aktuální platná hygienická protiepidemická opatření.  

b) Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.  
c) Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.  
d) Na oběd jsou žáci odváděni vyučujícím poslední vyučovací hodiny.  
e) Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák 

nebo zákonný zástupce ihned paní vychovatelce.  
f) K didaktickým pomůckám, hrám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně 

v souladu s ustanoveními školního řádu.  
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g) Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech 
ŠD – platí i zde ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání. 

h) Po dobu pobytu ve školní družině musí mít žáci své mobilní telefony a přehrávací 
zařízení uschovány ve své školní tašce ve vypnutém stavu.  Bez výslovného povolení 
pedagogického pracovníka žák nepoužívá mobilní telefony a přehrávací zařízení 
(sluchátka, handsfree, bluetooth apod.) V případě nedodržení pokynu má 
pedagogický pracovník právo žákovi mobilní telefon odebrat po zbytek pobytu ve 
školní družině.  Zákonný zástupce žáka bude o této skutečnosti informován.   
Škola za ztrátu mobilu žákem nezodpovídá a pojišťovna ji neproplácí, neboť se jedná 
o věc, která není nutná k činnosti školní družiny.  

i) Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní 
řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do ŠD vyloučen.  

 

2.5. Přihlašování, odhlašování žáka  

a) Žáka 1. – 5. ročníku do ŠD přihlašuje písemně zákonný zástupce předáním řádně 
vyplněného zápisového lístku (písemné přihlášky) s uvedením rozsahu docházky a 
způsobu odchodu žáka ze školní družiny.                                                                                                                                                           
Zájemci (žáci 1. stupně) obdrží přihlášku do ŠD v termínu stanoveném ředitelkou 
školy, žáci 2. – 5. ročníku společně s vysvědčením. Přihlášky na nový školní rok budou 
vybírány v termínu stanoveném ředitelkou školy.  

b) O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě správně 
vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí.  

c) Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně přihlášené 
k pravidelné denní docházce. K pravidelné docházce však mohou být přijati i žáci 
druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího počtu žáků.  

d) Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich 
neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení (např. dočasné 
umístění žáků z vyšších tříd, pokud to vyžaduje organizace výuky, popř. v nezbytných 
situacích). 

e) Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí zákonný 
zástupce písemnou formou ŠD. 
 

2. 6.Vyloučení ze ŠD 

a) Dle §31 odst. 2 školského zákona ve znění zákona č. 101/2017 Sb., lze žáka vyloučit 
nebo podmíněně vyloučit ze školní družiny. V případě zvláště závažného zaviněného 
porušení povinností stanovených tímto zákonem, ředitelka vyloučí žáka ze školní 
družiny.  

b) Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům 
školní družiny nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné 
porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

c) Dopustí-li se nezletilý žák jednání podle bodu b, oznámí ředitelka školy tuto 
skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.  

d) Neuhrazení platby ani po opakovaném vyzvání může být též důvodem vyloučení žáka 
ze ŠD.  

e) Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitelka školy rodičům žáka písemně s patřičným 
zdůvodněním.  
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2.7. Docházka do ŠD  

a) Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným 
zástupcem na zápisovém lístku. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou 
nepřítomnost je nutno řádně omluvit. 

b) Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle 
školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto 
skutečnost třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.  

c) Uvolnění z denní činnosti ŠD, popř. dřívější odchod je možný jen na základě 
písemného sdělení zákonného zástupce (uvést datum a hodinu odchodu).   
Bez této žádosti nebude žák uvolněn.   

d) Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí zákonní zástupci sami 
v kanceláři školní jídelny. 

e) Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (popř. mohou uvést i další osoby 
oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD 
samo v určenou hodinu. 

f) Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD: po ukončení vyučování do 13:30 hod. a pak od 
14:30 do 16:00 hod., z důvodu nenarušení plánovaných činností (např. vycházka do 
okolí, pobyt venku apod.). Zákonní zástupci (popř. další oprávněné osoby) jsou 
povinni vyzvednout dítě nejpozději do 16:00 hod. 

g) Při nevyzvednutí žáka z činnosti ŠD do konce stanovené provozní doby ŠD pedagogický   
     pracovník setrvá s žákem ve školní družině a opakovaně telefonicky kontaktuje  
     zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby.  
h) V případě, že se nepodaří telefonicky kontaktovat zákonného zástupce nebo jím  
     pověřené osoby, kontaktuje pedagogický pracovník za účelem zajištění přiměřené   
     péče o dítě pověřenou osobu zřizovatele jako orgán sociálně-právní ochrany dětí.  
     O kontaktování zástupce obecního úřadu pořídí pedagogický pracovník záznam.  

 

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
Žáci  

a) chrání svoje zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 
jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových 
a zdraví škodlivých látek)  

b) nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s její činností a mohly by ohrozit zdraví a 
bezpečnost jejich nebo jiných osob  

c) dodržují základní hygienická pravidla a pitný režim (pitný režim si zajišťují žáci sami, 
mohou využít sodobar - sifon). 

d) jsou povinni každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v 
družině nebo mimo budovu při akcích pořádaných družinou, hlásit ihned 
vychovatelům (ty jsou následně povinni postupovat v souladu s interními předpisy 
pro evidenci úrazů žáků) 

e) mají zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 
f) při aktivitách družiny v tělocvičně nebo dalších odborných učebnách (či jiných 

místnostech) dodržují bezpečnostní předpisy  
g) mají zakázány projevy diskriminace (nesnášenlivosti), šikany nebo jiné činnosti, které 

jsou v rozporu s vnitřním řádem školní družiny. 
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 IV. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků 

 
a) Žáci udržují v průběhu pobytu v družině své pracovní místo a svěřený majetek školní 

družiny v pořádku a čistotě a zabraňují jeho poškození či ztrátě.  
b) V případě poškození vypůjčeného zařízení družiny oznámí žáci tuto skutečnost 

vychovatelům. 
c) Žáci po skončení pobytu ve školní družině uvedou svoje pracovní místo do pořádku. 
d) Žáci jsou povinni ohlásit jakoukoliv ztrátu věcí nebo peněz bezprostředně po zjištění 

vychovatelům školní družiny.  
e) Žáci jsou povinni dbát na dostatečné zajištění svých osobních věcí. 

 
 
V. Závěr 

1) Tento Vnitřní řád školní družiny ruší platnost předchozího Vnitřního řádu školní družiny 
(č.j. ZSB360/2018) včetně dodatků. 

 

V Batelově dne 13. 1. 2022 

 

Ing. Alena Vybíralová, ředitelka školy   …………………………………………. 

 

 

 

 
Vnitřní řád ŠD byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 26. 1. 2022.  

Vnitřní řád ŠD byl projednán a schválen Školskou radou dne 27. 1. 2022. 

 


