
Základní škola Pod Skalkou, Rožnov p. R., příspěvková organizace 
 

 
Vnitřní řád školní družiny 

 
 
Obecná ustanovení 
 
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění 
vydáváme pro školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.  
 
Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny, je závazná pro žáky, 
jejich zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Prokazatelné seznámení 
zákonných zástupců s tímto řádem provedou vychovatelky ŠD při zápisu do školní 
družiny. 
 
Poslání školní družiny 
 
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména 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 žáky. 
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy, kteří 
jsou přihlášeni k pravidelné denní docházce do školní družiny. 
 
1.  Práva a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a 
pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
 
Práva žáků: 

• seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, které 
jsou nabízeny zejména formou her a spontánních činností 

• využívat zařízení a vybavení ŠD za stanovených podmínek 
• požádat vychovatelku ŠD o pomoc při řešení problémů 
• účastnit se činnosti zájmových kroužků a pořádaných akcí v rámci ŠD 
• na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými 

jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním 
 
Povinnosti žáků: 

• dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví 
a bezpečnosti, s nimiž byli vychovatelkou seznámeni 

• důsledně plnit pokyny vychovatelky, bez jejího vědomí nesmí nikam odcházet nebo 
opustit ŠD, řádně docházet do školní družiny, předat omluvenku podepsanou 
zákonným zástupcem, pokud do školní družiny nejde 

• respektovat práva všech účastníků ŠD, chovat se k nim slušně, 
• zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit 

vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo 



• hlásit vychovatelce jakékoliv své poranění či úraz nebo úraz spolužáka, pokud o něm 
ví 

• zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory 
školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením 

• během vycházky a pobytu venku mají žáci své aktovky uložené ve školní družině. 
Cenné věci mohou uschovat v družinovém trezoru. Za mobilní telefony a přinesené 
hračky ŠD neručí. 

•  
Práva zákonných zástupců: 

• přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku 
• odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku 
• být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty 

a podněty 
• být vychovatelkou informováni o činnosti žáka v ŠD, jeho chování v době pobytu ve 

ŠD 
• v případě nespokojenosti se obrátit na ředitele školy 

Povinnosti zákonných zástupců: 
• zajistit, aby přihlášený žák řádně docházel do ŠD 
• včas písemně omlouvat absenci žáka ve ŠD (tzn. předem nebo nejpozději v den, kdy 

do ŠD nepůjde) 
• informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních 

potížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 
vzdělávání či chování žáka ve ŠD 
 
Práva pedagogických pracovníků: 

• na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, 
studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém 
kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole 

• aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 
předpisy 

• na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami 
a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické 
a pedagogicko-psychologické činnosti 

• volit a být voleni do školské rady 
• na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti 
•  

Povinnosti pedagogických pracovníků: 
• kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník 

povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit 
před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, 
informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci 
školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel 
do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat 
a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně 
nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat 
 
 
 
2.  Provoz a vnitřní režim školní družiny      



    
Přihlašování a odhlašování 
 
Ředitel školy stanovil ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání 
podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence 
účastníků takto: 
   
Ve školní družině každý vychovatel zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání 
poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 
   
O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a 
zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky 
k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných 
zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 
  
Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až 
prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. 
Zákonní zástupci platí bezhotovostním převodem tj. převodem na účet nebo 
složenkami. Příspěvek zákonných zástupců na částečnou úhradu neinvestičních 
nákladů ve ŠD je stanoven na 100, -- Kč na žáka. Každému žákovi je pro tento účel 
platby přidělen variabilní symbol. Každý vychovatel spolu s ekonomkou školy 
kontroluje placení úhrad. Pokud dojde k prodlení platby, jedná se zákonnými zástupci, 
pokud nereagují na výzvy, upozorňuje je písemně na jejich povinnost. Pokud za žáka 
není poplatek zaplacen, uvědomí pověřená vychovatelka ředitele školy. 
 
 
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. 
 
Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka 
ze školní družiny. 
Činnost ŠD se v době letních prázdnin přerušuje. V době vedlejších prázdnin 
v průběhu školního roku je provoz ŠD zajišťován na základě průzkumu zájmu. V 
případě dostatečného počtu přihlášených žáků (nejméně 5) rozhodne o provozu 
ředitel školy. V případě mimořádného volna, jako je např. ředitelské volno, zajišťuje 
ŠD provoz v potřebném rozsahu pro všechny žáky. V těchto dnech nemusí být 
zajištěno stravování. 
Zákonný zástupce žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině 
rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány 
na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině nebo má-li žák odejít ze ŠD 



jinak než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce školní družině 
písemně. 
 
Do docházkového sešitu jsou zapisováni žáci při ranním provozu a žáci, kteří 
docházejí do školní družiny nepravidelně. 
 
Přihlašování a odhlašování žáků ze školní družiny je prováděno na základě 
písemných žádostí zákonného zástupce žáka. 
 
 
3.  Organizace činnosti  
 
Provozní doba ŠD je rozdělena na ranní a odpolední. 
                                        Ranní provoz 6.00 – 7.45  
                                        Odpolední provoz 11.45 – 17.00 
 
Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatel informuje telefonicky 
zákonného zástupce žáka nebo osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. 
 
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.  
 
Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy.  
   
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu 
na vyučování. 
   
Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, 
pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu 
stanovený pro oddělení nebo skupinu. 
 
Družina využívá školní tělocvičnu, školní hřiště, relaxační koutek, atrium a prostory 
kolem školy. 
 
Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů se v poslední hodině 
spojuje činnost do jednoho až dvou oddělení. 
 
Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení jako ve školním řádu. Při využívání odborných 
učeben, např. tělocvična, keramická dílna, počítačová učebna se řídí příslušnými řády 
těchto učeben. Žáci přihlášeni do ŠD jsou o bezpečnosti poučeni a záznam je uveden 
v třídních knihách jednotlivých oddělení. 
 
4. 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 i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a 
majetek svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v 
prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý 
úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo 



mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo 
pedagogickému dozoru. 
 
Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině 
školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení 
žáků provede vychovatel záznam do třídní knihy. 
 
Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet 
podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických 
jevů, poskytovat žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 
 
Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a 
bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění 
budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci 
svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v 
případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a 
rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či 
ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl 
zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do 
zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře. 
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka 
lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně 
vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, 
který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první. 
 
Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez 
dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné 
posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. 
 
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se 
uskutečňuje vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - 
pedagogickým pracovníkem. 
 
Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro 
svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), 
řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP 
a záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení. 
 
5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany 
dětí a žáků, ukládání osobních věcí. 
 
U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů 
či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození 
způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je 
vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 



 
 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění 
svých věcí - uzamykání šaten, tříd. 
 
Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. 
Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, odkládají je pouze z 
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího. 
 
Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu 
určená. 
 
Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před 
ztrátou a poškozením. 
 
Při nahlášení krádeže žákem se o události pořídí záznam na základě výpovědi 
poškozeného. Věc se předá orgánům činným v trestním řízení (ohlásit na místní 
nebo obvodní oddělení Policie ČR – ohlášení provádí poškozený, resp. jeho zákonný 
zástupce), nebo žák bude poučen, že má tuto možnost. 
 
 
6.  Dokumentace 
 
V družině se vede tato dokumentace:  

a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců 
účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny (zápisní lístek) 

b) třídní knihy jednotlivých oddělení obsahující přehledy výchovně vzdělávací práce 
včetně docházky dětí 

c) docházkový sešit 
d) celoroční plán činnosti 
e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti 
f) rozpis služeb vychovatelek 

 
  
Projednáno na pedagogické radě 24. 8. 2020. 
 
Platnost od 1. 9. 2020 
 
                                                                                                          
 
 
 
Rožnov pod Radhoštěm     Mgr. Lumír Ondřej v. r. 
         ředitel školy 
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