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Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška 

 

 

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

část: 15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY  

Č.j.:     ZMS-18/2023-maly 

Vypracoval: Mgr. Milan Malý, ředitel školy  

Schválil: Mgr. Milan Malý, ředitel školy  

 

Pedagogická rada projednala dne           27. 4. 2023 

Směrnice nabývá účinnosti a platnosti 

ode dne: 

28. 4. 2023 

 

Obecná ustanovení 
Školní družina (ŠD) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém 

vzdělávání, v plném znění a na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o 

předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 

v platném znění. 

Řád školní družiny určuje pravidla provozu a stanoví režim školní družiny. Je závazný pro 

pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů 

s tímto dokumentem provedou vychovatelky při zápisu žáků do ŠD. 

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.  

ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního 

vyučování. 

Žáci jsou povinni: 
a) dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

 b) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním 

řádem, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob 

 c) své chování a jednání ve ŠD a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, 

svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku  

d) zjistí-li ztrátu nebo poškození věcí, oznámit tuto skutečnost neprodleně vychovatelce ŠD v ten den, kdy ke 

ztrátě nebo poškození došlo  

e) chodit do ŠD podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou  

f) zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením  

g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje zdraví žáka  
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h) chránit zdraví své i svých spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. 

kouření, pití alkoholu, zneužívání návykových látek apod.)  

i)  nenosit do ŠD předměty, které nesouvisejí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných 

osob; cenné věci nenechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách – za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD 

neručí 

j) nesmí používat, pořizovat zvukové a obrazové záznamy pomocí mobilního telefonu bez povolení 

vychovatelky ŠD 

k) neopouštět školu bez vědomí vychovatelky ŠD 

Žáci mají právo: 
a) na vzdělání a svobodu myšlení a projevu  

b) na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek  

c) být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti v družině způsobem, který odpovídá 

jejich rozumovým schopnostem  

d) využívat materiální vybavení ŠD 

e) ochranu osobních údajů podle §15, odst. 1. Zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů) 

f) ochranu před diskriminací podle §2, odst. 1-3, Zákona č.198/2009 Sb. (Antidiskriminační zákon) 

Zákonní zástupci jsou povinni: 
a) řádně a včas zaplatit příspěvek za ŠD 

b) uvést na zápisním lístku dobu pobytu žáka ve školní družině, změny včas oznámit písemně vychovatelce ŠD  

c) nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení 

žáka  

d) rodiče si mohou žáka vyzvednout pouze prostřednictvím čipového systému, žák bude propuštěn ze ŠD na 

základě použití čipu 

Zákonní zástupci mají právo: 
- přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněné a podepsané přihlášky vychovatelce 

- na veškeré informace týkající se bezprostředně jeho dítěte, zejména chování, k informovanosti zákonným 

zástupcům slouží konzultace s vychovatelkou, třídní schůzky 

- na ochranu osobních údajů podle §15, odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) 

- na ochranu před diskriminací podle § 2, odst. 1 – 3, zákona č. 198/2009 Sb. (antidiskriminační zákon)                                                                                                                                                                             

- odhlásit své dítě ze ŠD a to v průběhu školního roku vyplněním odhlášky a předáním vedoucí vychovatelce 

Provozní doba školní družiny 
Provoz školní družiny začíná prvním dnem školního roku a končí dnem vydání vysvědčení                                                                               

za druhé pololetí školního roku. 

Školní družina je otevřena ve dnech školního vyučování od 6.30 – 7.30 hod. a od 11.30 – 15.30 

hod. V době hlavních i vedlejších prázdnin je ŠD uzavřena. Toto rozhodnutí bylo 

projednáno se zřizovatelem školy 31. 8. 2020. 

Odpolední ŠD je rozdělena na 5 oddělení. Kapacita školní družiny činí 118 žáků. 

Odpoledne může dojít vzhledem ke snížení počtu žáků ke slučování jednotlivých oddělení. Ve 

sloučené třídě nebude nikdy více než 30 účastníků a ŠVP bude respektovat složení žáků. 

Rámcový režim dne/ Způsob příchodů a odchodů do ŠD 
Po skončení vyučování nebo po obědě přichází děti do školní družiny samy.  

Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.  

Žák, který odchází ze školní družiny sám v jinou dobu, než uvádí zápisový lístek, bude uvolněn 

na základě žádosti (vychovatelce ŠD, ke které žák náleží – viz kontakty na webu školy) 

zákonného zástupce formou SMS, e-mailu, popřípadě na omluvném listu.  
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Žáci ze školní družiny mohou být předány pouze osobám, které uvedou zákonní zástupci v zápisovém lístku. Jiným 

osobám nebude dítě vydáno. 

 

Do zájmových kroužků, náboženství a ZUŠ si děti ze školní družiny odvádí vyučující a 

zodpovídá za návrat žáků do ŠD. 

V době od 13.30 do 14.30 školní družina chodí zpravidla na vycházky. V tuto dobu mohou být 

děti mimo areál školy. 

Při své činnosti využívá ŠD tyto kmenové učebny:  

v přízemí budovy I. stupně učebnu vpravo na konci chodby a učebnu vlevo na konci chodby, 

v poschodí I. stupně třídu na konci chodby vlevo a na začátku chodby vlevo a aulu školy. 

Způsob přihlašování, odhlašování žáků a přijímání žáků 
Školní družina je určena přednostně pro žáky 1. stupně ZŠ.  

Žáka přihlašují do ŠD rodiče opětovně vždy na začátku školního roku. 

O přijetí žáka k činnosti družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky 

je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka 

z družiny. 

Docházka přihlášeného dítěte do ŠD je povinná (viz výše omlouvání žáků v ŠD). 

V průběhu školního roku jsou děti do ŠD přijímány pouze v případě, pokud to kapacita ŠD 

dovolí. Proto je nevhodnější děti přihlásit hned na začátku školního roku, nejpozději třetí 

školní den. Přijímáni jsou přednostně žáci přihlášení k pravidelné docházce (4 a více dnů 

v týdnu), poté žáci nižších ročníků (v tomto ročníku nejprve mladší žáci). 

V případě nepřijetí žáka do školní družiny budou rodiče žáka písemně upozorněni. 

Předávání žáků mezi vychovatelkami a vyučujícími 
 

za odchod žáků z ranní družiny do třídy zodpovídá vychovatelka školní družiny. Vychovatelky si po čtvrté 

vyučovací hodině přebírají před třídou od vyučujících žáky, kteří ukončili vyučování, ostatní do družiny 

přicházejí samostatně.                                                                             

za žáky, kteří se účastní činností v zájmových kroužcích zodpovídají vedoucí zájmových kroužků po 

celou dobu jejich nepřítomnosti ve školní družině a ti také žáky z družiny vyzvednou a po ukončení přivedou 

zpět vychovatelce. Při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky) je nutná písemná žádost 

zákonných zástupců. Za cestu do kroužků a zpět do školní družiny nenese vychovatelka odpovědnost. 

Žák bez vědomí vychovatelky nesmí opustit oddělení školní družiny. Za žáka, který byl ve škole a do 

školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.  

Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ze školní družiny 
Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne své dítě do 15.30 hodin, kdy končí odpolední družina, 

postupuje vychovatelka následujícím způsobem: 

- uvědomí vedení školy (ředitele, popř. jeho zástupce) o nastalé situaci 

- kontaktuje telefonicky rodiče a vyčká s dítětem jejich příchodu. 

Opakovaná situace nevyzvednutí žáka může vést k vyloučení ze školní družiny. 

Podmínky úplaty za školní družinu 
Výše úplaty za školní družinu činí 50,- Kč měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí i pro každé 

další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD.  

Úplata je vybírána 2× ročně – za období září až leden a únor až červen. Peníze vybírají 

vychovatelky ŠD. 
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Výši úplaty může ředitel 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, nebo 

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. 

Chování žáků v družině 
- v kolektivu se vzájemně respektují, nedopouštějí se projevů rasismu a šikanování 

- všechny věci a hry udržují v pořádku 

- bez vědomí vychovatelky neopouštějí oddělení školní družiny 

- doba pobytu v ŠD se řídí údaji na zápisním lístku 

- ve ŠD se řídí pokyny vychovatelek, školním řádem, vnitřním řádem školní družiny, se kterými 

jsou seznámeni ihned po přihlášení do ŠD 

- pokud účastník ŠD narušuje soustavně školní řád a vnitřní řád ŠD může být rozhodnutím 

ředitele školy ze školní družiny vyloučen 

- po 15. hodině může žák po souhlasu rodičů v ŠD vypracovávat domácí úkoly (formulář pro 

souhlas zákonného zástupce je na webových stránkách školy) 

- do družiny žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu, 

předměty nesouvisející s vyučováním, hračky. Škola neodpovídá za škodu způsobenou 

poškozením a ztrátou u věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu 

osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce 

- zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce vychovatelce 

- pobyt v tělocvičně nebo v jiných odborných učebnách, např. učebně informatiky, se řídí řády 

těchto učeben 

- vychovatelky odpovídají za bezpečnost a zdraví žáků po celou dobu přítomnosti v ŠD. 

- při výletech nebo jiných akcích organizovaných mimo školní budovu odpovídá vychovatelka 

za žáky až do návratu před budovu. 

- zjistí-li vychovatelka příznaky onemocnění žáka, uvědomí o tom ihned zákonného  

zástupce žáka, podle potřeby též lékaře. 

- jakýkoliv úraz musí hlásit žák ihned vychovatelce. 

Pitný režim 
Pitný režim je zajištěn pro všechny žáky školní družiny pomocí „pitek“ na chodbě. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 
rizikovým chováním 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 povoleno 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 ihned ohlásí. Vychovatelky školního družiny 

každodenně informují žáky o bezpečnosti ve ŠD.  

Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. 

 
Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet 

k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj 

 a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim 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 
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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: adresu, telefonní čísla rodičů.  

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 dozvěděl první.   

Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, pokud školní družina pro svoji 

činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna…), řídi se příslušnými řády pro tyto 

učebny. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách 

jednotlivých oddělní. 

Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze 
strany dětí, žáků a studentů 
 

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob 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 své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání 

šatních skříněk, tříd.  

Do školní družiny žáci nosí pouze věci potřebné k zájmovému vzdělávání a výuce, cenné věci do školy nenosí. 

Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních 

důvodů a na výslovný pokyn vychovatelky, která zajistí jejich úschovu. 

 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů 
 

Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny 

vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento 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. 

Způsob evidence účastníků 
 

V družině se vede tato dokumentace:  

a) písemné přihlášky žáků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců 

účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny 

b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně 

docházky žáků, 

c) celoroční plán činnosti 

d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy 

e) řád školní družiny, rozvrh činnosti 

f) Knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků je v rámci Knihy úrazů pro celou školu 

 

 Ruší se platnost Vnitřního řádu školní družiny č. j.: ZMS-55/2022-maly 

 

Mgr. Milan Malý, ředitel školy 

 

Projednáno v pedagogické radě – podpisy: 
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