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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 vydávám jako 

statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní 

družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví 

režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro 

rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provedou vychovatelky školní družiny 

při zápisu dětí do školní družiny. 

 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.  74/2005 Sb. o zájmovém 

vzdělávání. 

 

Poslání školní družiny 

 

Školní družina (dále jen ŠD) 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.  

K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci 

nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků 

osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu.  

Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve 

dnech pracovního volna. 

 

1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků, student a jejich zákonných 

zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů s pedagogickými pracovníky 

 

1.1 Žáci jsou povinni: 

 

a) Řádně docházet do školní družiny 

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti 

s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy s nimiž byli seznámeni 

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem 

f) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny 

v těchto údajích 

 

1.2  Žák se v ŠD chová slušně k dospělým a žákům, dbá pokynů pedagogických pracovníků a 

provozních pracovníků 

 

 



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

prostory ŠD v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. 

 

1.4  Žáci chrání své zdraví a zdraví svých spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti 

zdraví škodlivé. 

 

1.5  Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na 

vzdělávání a na svobodu projevu, myšlení, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 

dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi 

předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v ŠD. Každý úraz nebo vznik škody, ke které 

došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. 

 

1.6  Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. 

 

1.7  Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených stanoveným školským 

zákonem.  

 

2. Přihlašování a odhlašování 

  

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle 

§ 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto: 

2.1  Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje 

přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 

2.2  O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

 

2.3  Úplata za školní družinu je stanovena předem na celý školní rok a splatná najednou do 15.9. 
daného školního roku.  Škola přijímá platby pouze bezhotovostním způsobem – převodem na 
účet školy. Pokyny k platbě, včetně variabilního symbolu, obdrží zákonný zástupce při zápisu 
do školní družiny. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen pro daný školní rok nový 
variabilní symbol.  Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje úhrady v součinnosti s 
ekonomem školy. Pokud není úplata připsána do 15.9. na účtu školy, nelze dítě do školní 
družiny přijmout.  

 

2.4  Úplata může být ředitelem snížena nebo prominuta: 

 

a) pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz školní družiny po dobu delší 

než 5 dnů, bude měsíční úplata přepočtena a následně snížena, 

b) pokud dojde k odhlášení žáka ze školní družiny,  

c) v ostatních případech rozhoduje o prominutí úplaty ředitelka školy dle vnitřní směrnice. 

 

2.5  Případné přeplatky se vrací bezhotovostně na účet na konci školního roku, při odhlášení 

žáka ze školní družiny může být vráceno bezprostředně během roku. 
 

2.6  Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině 

rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD; tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním 
lístku.  Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák 



odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí 
rodiče nebo jiní zákonní zástupci tuto skutečnost družině písemně. Telefonické výzvy či SMS 
zprávy o uvolnění nebo změně odchodu jsou nepřípustné. Předem známou nepřítomnost žáka v 
družině zákonný zástupce oznámí písemně. 

 
2.7  V docházkovém sešitě (třídní knize, ...)  je zaznamenáván příchod a odchod žáka do ranní ŠD. 

 

2.8  Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů 

žáka. 

 

3. Organizace činnosti 

 

3.1  Provozní doba ŠD je od 6:00 do 16:30 hodin, ranní provoz ŠD 6:00 – 7:40 hodin 

            odpolední provoz ŠD 11:40 – 16:30 hodin 

 

3.2  Aby nebyla narušována činnost oddělení nebo společných akcí ŠD, jsou pro odchody dětí 

stanoveny tyto doby: 12:00 – 14:00, 15:00 – 16:30 hodin    

           (jiné časy jen po předchozí domluvě) 

 

3.3  Ukončení provozu ŠD  

 

Provoz končí v 16:30 hodin. Při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby rodiči či jinou 

osobou uvedenou na zápisním lístku, vychovatelka nejdříve podle možností informuje 

telefonicky rodiče žáka nebo osoby uvedené na zápisním lístku dítěte do ŠD, pokud je tento postup 

bezvýsledný, 

 

a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, 

b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu, 

c) požádá o pomoc Policii ČR. 

 

3.4  Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech: učebny, herna, tělocvična 

3.5  Ředitel stanovuje touto směrnicí nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického   pracovníka 

s ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost 

takto: 

a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v   okolí 

školy s běžným dopravním provozem max. 30 dětí, 

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí 

vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu 

doprovázejících osob 

 

3.6  Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. 

Pokud ostatní třídy končí později nebo si to vyžaduje situace z organizačních důvodů, 

předá děti vychovatelce do školní družiny vyučující (pedagog), který vyučoval poslední 

vyučovací hodinu. 

 

3.7  Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí 

vychovatelky školní družiny. 



 

3.8  Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na 

vyučování. 

 -  Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř.       

ráno pro žáky, kteří docházejí do ranní družiny a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde 

o klid na pohovce či klidové hry a klidové zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.  

 

 -  Rekreační činnosti -   slouží   k regeneraci   sil, převažuje   v   nich   odpočinek   aktivní s 

náročnějšími pohybovými prvky.  Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

 

- Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci 

možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání.  Jde o řízenou 

kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.  Činnost může být 

organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka 

ŠD či jiný pedagog nebo rodič. 

 
3.9  V době řádných prázdnin /podzimní, vánoční, velikonoční, jarní, hlavní prázdniny) v průběhu 

školního roku je provoz ŠD po dohodě se zřizovatelem přerušen. 
 

3.10 V době mimořádných prázdnin nebo   mimořádného volna je činnost školní družiny 

zajištěna, s případným omezením podle pokynů hygienika. 

 

3.11 Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. 

 

3.12 Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost 
oddělení v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max.  30. Stejně tak se 
postupuje při spojování činností, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, 

relaxační apod. 

 

3.13  Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce 

celoroční skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt 

venku a další aktivity. Školní družina může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené 

provozní doby, zřizovat zájmové útvary.   

 

3.14 ŠD může zřizovat zájmové útvary a další činnost jako např.  výlety, exkurze, sportovní a 

kulturní akce atp., které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD.  Členství v 

těchto útvarech, resp.  na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být 

poskytovány za úplatu. 
 

4. Distanční výuka 

 

4.1  Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových  

nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve 

škole více než poloviny dětí/žáků alespoň jedné skupiny/třídy. 

 

4.2  Zásady distanční výuky 
 

        Zapojujeme každého – Zajišťujeme kontakt i s off-line žáky. 



        Komunikujeme – Máme jednu hlavní komunikační platformu pro komunikaci se  

        žáky, rodiči i kolegy (Bakaláři, Microsoft 365). Komunikujeme se všemi podle  

        předem stanovených pravidel. Poskytujeme pravidelně zpětnou vazbu tak, aby  

        podporovala jejich motivaci a relaxaci. 

         

          Podporujeme se – Máme zajištěnou technickou i odbornou podporu pro výuku  

          na dálku pro vychovatele i pro žáky. Probíhá vzájemná podpora mezi kolegy.  

 

       Monitorujeme a vyhodnocujeme – Monitorujeme a vyhodnocujeme průběh  

       výchovy na dálku. Reagujeme na nově vzniklé podněty a situace, optimalizujeme 

       zavedený systém.  

 

4.3 Chování  

 

      Žáci dodržují zásady slušného chování i v rámci distanční výuky. 

      Při nerespektování těchto zásad nebo narušování výuky mohou být kázeňsky  

      Postihnuti stejně jako v době prezenční výuky (viz chování ve školním řádu).  

      Rodiče jsou odpovědni za své děti i v rámci distanční výuky. 

 

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

5.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole, v ŠD i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a 

majetek svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno 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, ŠD nebo mimo 

budovu při činnosti nebo akci pořádané školou (ŠD) žáci ihned ohlásí. Vychovatelé ŠD 

provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení 

žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za 

žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. 

 

5.2  Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji 

činnost využívá odborné učebny, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. Žáci jsou poučení 

o BOZP a záznam o poučení je uveden třídních knihách jednotlivých oddělení. 

 

5.3  Lékárnička je umístěna v kanceláři ŠD. 

 

6. Podmínky pro zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, 

žáků, student. 

 

6.1 U každého svévolného poškozením nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškozením 

způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými 

zástupců je vznik škody hlášen Policii ČR. 

 

6.2  Ztráty věcí žáci neprodleně hlásí své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých 

věcí. 

 



7. Chování žáků 

 

7.1  Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny.  Za žáka, který byl ve škole a 
do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

 

7.2 Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.  

 

7.3  Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, pedagogických pracovníků, školním řádem a řádem 

školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně. 

7.4 Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení 

vyhlášky o základním vzdělávání, t.j.  udělování napomenutí, důtky třídního učitele, 

důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. 

 

7.5  Pokud žák porušuje 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.  

 

8. Dokumentace 

 

8.1  V družině se vede tato dokumentace: 

 

a) evidence přijatých dětí (např. zápisní lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni  

      k pravidelné docházce), 

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

včetně docházky dětí, 

c) celoroční plán činnosti. 

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

e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh vyučovacích hodin, 

f) záznamy z pedagogických řad, 

g) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské 

posudky, zdravotník určený pro ŠD – Hana Bortlíčková 

 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: Hana Bortlíčková 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy 

3. Ruší se předchozí znění této směrnice ze dne 1.9. 2009. Uložení směrnice v archivu 

školy se řídí Skartačním řádem školy. 

 

 

V Ostravě – Porubě dne 1. 9. 2021 

                                                                 

Mgr. Jaroslava Naďová 

      ředitelka školy 


