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Řád školní družiny 
 

Obecná ustanovení 

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném v platném znění vydávám jako statutární orgán školy vnitřní řád školní 

družiny.  

 

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim 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. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové 

činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. 

 

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní 

družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy 

 

Žáci jsou povinni: 

 

 řádně docházet do školní družiny, pokud jsou tam přihlášeni 

 dodržovat řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků  

 dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem 

 

Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů 

pedagogických a provozních pracovníků.       

 

Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory 

školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.  

 

 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou 

zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví 

škodlivých látek).       

 

 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s činností školní družiny a mohly by ohrozit 

zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.  

 

 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem. 

 

 

 



2. Provoz a vnitřní režim školní družiny 

    

Přihlašování a odhlašování 

 

 Přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka školní družiny. Vede docházkový 

sešit, vybírá poplatky a spolupracuje s rodiči (předává informace, vyřizuje jejich náměty, 

připomínky).  

 Přihlášení do školní družiny má písemnou formu. 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 za pobyt ve školní družině se řídí vnitřní  směrnicí školy.  

 

 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. 

 

 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze 

školní družiny. 

 

       

3. Organizace činnosti  

 

Rozsah denního provozu ŠD 12,30 – 15,00. 

 

 Rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vychovatelky školní družiny.  

   

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

   

Činností školní družiny se nemohou zúčastnit žáci nezařazení do družiny.   

  

Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani 

jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině, 

žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou poučení žáků o bezpečném chování v 

první hodině školního roku a provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době 

dané rozvrhem činnosti družiny. 

 

Činnosti školní družiny jsou organizovány tak, aby respektovaly základní fyziologické potřeby 

dětí a vytvářely  podmínky pro jejich zdravý vývoj. 

 

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

školy 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. 

 

   

4. Dokumentace 

 

V družině se vede tato dokumentace: 

  

 písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka 

o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny 

 přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí 

 celoroční plán činnosti 

 vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnost, 

 

  

 

5. Závěrečná ustanovení 

 

 

1. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9. 2016 

 

 

Vypracovala Mgr. Renata Pekařová 

 

 

 

 


