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1. 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 tento vnitřní řád školní družiny. 

 

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

vzdělávání, v platném znění. 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 relaxace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost ŠD je určena 

především pro žáky prvního stupně základní školy. 

 

Provozní doba ŠD 1 je od 11.30 hod. do 15.30 hod., provozní doba ŠD 2 je v pondělí až 

čtvrtek od 11.30 hod. do 16.00 hod, v pátek pak do 15.30 hod. 

Ranní ŠD je od 6.30 hod. do 7.35 hod. pro obě oddělení v budově čp. 102 /nad jídelnou/.  

 

Maximální kapacita ŠD je 45 žáků umístěných ve 2 odděleních. 

 

Školní družina není zpoplatněna. 

 

 

 

2. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ, DOCHÁZKA DO ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

2.1. Předávání informací rodičům nebo jiným zákonným zástupcům, přihlašování  

a odhlašování žáků do školní družiny zajišťují obě vychovatelky školní družiny. 

 

2.2. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlašují žáka k docházce do školní družiny  

na základě Žádosti o zařazení žáka do školní družiny (Příloha 1) 

 



2.3. O zařazení žáků do oddělení školní družiny rozhoduje ředitel školy dle vydaných kritérií 

(viz Příloha 2) tak, aby nebyla překročena maximální kapacita ŠD (tj. 45 žáků).  

2.4. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka zařazeného k pravidelné docházce do družiny 

sdělí vychovatelce daného oddělení rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, 

tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku, případně na dodatkovém lístku k zápisnímu 

lístku. 

 

2.5. Žák přihlášený do ŠD musí zařízení navštěvovat v určenou dobu povinně. 

 

2.6. Odchylky od docházky žáka, dřívější odchod z družiny nebo odchod v doprovodu jiné 

osoby než je uvedeno v zápisním lístku sdělí rodiče vychovatelce daného oddělení písemně). 

v notýsku ŠD (samostatném dodatkovém lístku). Telefonická nebo ústní dohoda o změně není 

možná. 

 

2.7. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, jednorázovou změnu doby pobytu ve školní 

družině lze akceptovat i na základě telefonické nebo emailové žádosti rodiče nebo jiného 

zákonného zástupce. 

 

2.8. Ze ŠD vyzvedávají žáka výhradně osoby, které jsou uvedeny na zápisovém lístku. 

 

2.9. ŠD využívá pro svoji činnost výhradně místnosti v budově č. 9 (1. oddělení ŠD) a budově 

čp. 102 (2. oddělení ŠD). Dále může ŠD pro sportovní činnost využívat školní tělocvičnu  

s přihlédnutí k rozvrhu tělocvičny a školní hřiště. 

 

 

3. PRÁVA ŽÁKŮ 

 

Žák má právo: 

 

3.1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích 

zajišťovaných školní družinou. 

3.2. Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek. 

 

3.3. Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy  

a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich 

věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, třídnímu učiteli, 

výchovnému poradci, školnímu metodiku prevence nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor 

vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti. 

 

3.4. Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na 

svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; daný čas mají žáci trávit v klidné, 

pohodové a přátelské atmosféře. 

 



3.5. Žák má právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém 

životním prostředí. 

 

3.6. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého 

života a poškozování pověsti a cti. 

 

3.7. Být seznámen se všemi směrnicemi se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve školní 

družině. 

 

 

4. POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. 

Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím 

ředitele školy žák ze ŠD vyloučen. 

 

Žák je dále povinen: 

 

4.1. Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví  

a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. 

 

4.2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy  

a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby 

neohrozil zdraví svoje ani jiných osob. 

 

4.3. Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby 

nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijde  

do styku. 

 

4.4. Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelce 

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

 

4.5. Chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných 

školní družinou. 

 

4.6. Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní 

družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. 

 

4.7. Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví. 

 

4.8. Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatnách. 

Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a další přinesené věci ŠD neručí. Při 

odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatně v přízemí obou budov. Oblečení  /kšiltovky, 

přezůvky, tepláky apod./ mají žáci podepsané. 



 

 

 

Žák nesmí: 

4.9. Nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách. 

 

4.10. Nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit 

zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob. 

 

4.11. Pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby. 

 

4.12 Před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu  

a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD. 

 

4.13. Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického  

a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi 

či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených 

tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen. 

 

4.14. V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí 

požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a 

užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci 

pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení 

tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto 

provinění ze ŠD vyloučen. 

 

4.15. Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. 

Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka 

do ŠD. 

 

 

5. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

5.1. Žák je povinen zacházet s vybavením školní družiny šetrně. 

 

5.2. Místnosti školní družiny i své místo udržuje v čistotě a pořádku. 

 

5.3. Majetek školní družiny chrání před poškozením. 

 

5.4. Majetek školní družiny nesmí žák odnášet domů. 

 

5.5.     V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k 

jednání o náhradě způsobené škody. 

 



 

 

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZASTUPCŮ 

 

6.1. Zákonní zástupci mají právo zejména na: 

 

- informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,  

ve znění pozdějších předpisů 

 

- nahlížet do tohoto řádu i dalších vnitřních předpisů školy 

 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí žáka a jeho 

pobytu ve ŠD 

 

- zákonní zástupci žáků zapsaných do ŠD mohou projednávat své záležitosti  

s vychovatelkami ŠD popř. s vedením školy 

  

6.2. Zákonný zástupce žáka je povinen: 

 

- zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD 

 

- za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelky ŠD neodpovídají 

 

- na vyzvání ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence nebo 

vychovatelky ŠD se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování žáka 

 

- informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka k činnosti ve ŠD a případných 

změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by 

mohly mít vliv na pobyt žáka ve ŠD 

 

 

7. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ  

A JEJICH OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 

 

 

7.1. Zajištění bezpečnosti žáků během pobytu ve ŠD vychází z obecných požadavků  

na ochranu zdraví a bezpečnosti. 

 

7.2. Žák je povinen chránit zdraví své a svých spolužáků. 

 

7.3. Žák nesmí ve ŠD přechovávat nebo užívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety), 

stěhovat nábytek, manipulovat s okny, s audiovizuální technikou, elektrickými spotřebiči 

a vypínači. 



 

7.4. Žák nesmí do ŠD nosit větší peněžní hotovost, cenné předměty a předměty ohrožující 

zdraví – zbraně, nože apod. 

 

7.5. V případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí žák tuto skutečnost neprodleně 

vychovatelce ŠD, nejpozději do odchodu ze ŠD. 

 

7.6.  Ve ŠD je žák povinen chovat se v rámci společenských pravidel, vyvaruje se jakéhokoliv 

hrubého slovního jednání nebo fyzického útoku vůči ostatním žákům, k dospělým se chová 

uctivě a slušně. 

 

7.7. Mezi sebou se žáci chovají kamarádsky a přátelsky, velmi přísně bude postihována 

šikana. 

 

7.8. Žák respektuje názory ostatních a svůj názor umí obhájit. 

 

 

8. DOKUMENTACE 

 

8.1. Ve školní družině se vede tato dokumentace: 

-          žádost o zařazení žáka do školní družiny 

 

- Školní vzdělávací program pro školní družinu 

 

- zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce 

 

- dodatkové lístky k zápisnímu lístku 

 

- přehled výchovně vzdělávací práce 

 

- třídní kniha  

 

- docházkový sešit 

 

8.2.  Žáci zapsaní k pravidelné docházce jsou vedeni v třídní knize školní družiny, žáci, 

kteří navštěvují školní družinu nepravidelně jsou zapisováni do docházkového sešitu. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. RÁMCOVÝ REŽIM DNE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Pondělí 

 

6.30 – 7.35 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

11.30 – 13.00 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

13.00 – 14.15 hod. Pravidelná činnost 

 

14.15– 16.00 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

 

Úterý 

 

6.30 – 7.35 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

11.30 – 14.15 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

14.15 – 15.00 hod. Pravidelná činnost 

 

15.00 – 16.00 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

Středa 

 

6.30 – 7.35 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

11.30 – 13.00 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

13.00 – 14.00 hod. Pravidelná činnost 

 

14.00 – 16.00 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

Čtvrtek 

 

6.30 – 7.35 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

11.30 – 13.20 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

13.20– 14.20 hod. Pravidelná činnost 

 



14.20 – 16.00 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

 

Pátek 

 

6.30 – 7.35 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

11.30 – 13.00 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

13.00 –14.00 hod. Pravidelná činnost 

 

14.00 – 15.30 hod. Spontánní nebo příležitostná činnost 

 

 

 

 

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Platnost vnitřního řádu ŠD je na dobu neurčitou. 

 

2. Vnitřní řád ŠD projednala pedagogická rada dne 27. 08. 2022 

 

3. Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost. 

 

4. Vnitřní řád ŠD je zveřejněn na přístupném místě v prostorách ŠD, prokazatelným 

způsobem jsou s ním seznámeni žáci přijatí do ŠD a informováni o jeho vydání a obsahu 

zákonní zástupci těchto žáků. 

 

5. Vnitřní řád ŠD s úpravami nabývá účinnosti 01. 09. 2022. 

 

 

Projednala pedagogická rada dne: 27. 08. 2022 

  

 

 

………………………………….                                        ……………………………… 

Mgr. Oldřich Málek, ředitel školy                                      Jana Pohlová, vychovatelka ŠD 

                Veronika Málková, vychovatelka ŠD 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Příloha č. 1 

 

Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou 

 

Žádost o zařazení žáka do školní družiny při základní škole Skuhrov nad Bělou 

                    na školní rok ………………………………. 

 

Příjmení a jméno žáka: ……………………………………………… 

Ročník:  ………………. 

Bydliště žáka:  ……………………………………………… 

Matka zaměstnána:    ANO        NE /nehodící se škrtněte/ 

Matka na mateřské nebo rodičovské dovolené:     ANO     NE  /nehodící se škrtněte/ 

Otec zaměstnán:    ANO     NE  /nehodící se škrtněte/ 

Otec na mateřské nebo rodičovské dovolené:  ANO      NE   /nehodící se škrtněte/ 

Počítáte s pravidelnou docházkou žáka do ŠD:   ANO      NE   /nehodící se škrtněte/ 

 

 

Níže uvedeným podpisem stvrzuji pravdivost těchto údajů. 

 

 

V/e/:  ………………………………………..     Dne: …………………………….. 

 

Podpis rodiče žáka: ……………………………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Příloha č.2 

Kritéria pro přijímání žáků do ŠD při ZŠ a MŠ Skuhrov nad Bělou 

  

I. Do školní družiny (ŠD) jsou přijímáni žáci v souladu se zákonem 561/2004 Sb.,  

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 

pozdějších novel a vyhláškou 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

 

II. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí v závazné písemné 

přihlášce a na základě splněných kritérií pro přijetí, a to maximálně do výše stanovené 

kapacity ŠD. 

 

III. Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do ŠD je vyšší, než je stanovená kapacita ŠD, 

rozhoduje o přijetí žáka do ŠD ředitel na základě těchto kritérií: 

 

1. Nejdříve budou přijati všichni zájemci o pravidelnou docházku do ŠD z 1. ročníku. 

 

2. Zájemci o pravidelnou docházku do ŠD ze 2. ročníku budou přijímáni do naplnění 

kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni 

zájemci o ŠD, kteří: 

a) jsou dojíždějícími žáky 

b) již mají sourozence ve ŠD 

c) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší 

 

3. Zájemci o pravidelnou docházku do ŠD ze 3. ročníku budou přijímáni do naplnění 

kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni 

zájemci o ŠD, kteří: 

a) jsou dojíždějícími žáky 

b) již mají sourozence ve ŠD 

c) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší 

 

4. Zájemci o pravidelnou docházku do ŠD ze 4. ročníku budou přijímáni do naplnění 

kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni 

zájemci o ŠD, kteří: 

a) jsou dojíždějícími žáky 

b) již mají sourozence ve ŠD 

c) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší 

 

5. Zájemci o pravidelnou docházku do ŠD z 5. ročníku budou přijímáni do naplnění 

kapacity ŠD. V případě, že by mohlo dojít k překročení kapacity, budou přednostně přijímáni 

zájemci o ŠD, kteří: 



a) jsou dojíždějícími žáky 

b) již mají sourozence ve ŠD 

c) na základě věku (data narození) od nejmladšího po nejstarší 


