
      Základní škola Kaplice, Fantova 446 

         VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1. Práva a povinnosti žáků 

 

1.1 Práva žáků 

- Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, 

- na vzdělávání, svobodu myšlení, 

- na odpočinek, dodržování základních psychohygienických podmínek,  

- na seznámení s předpisy související s pobytem v ŠD,  

- užívání zařízení ŠD, 

-  účast na jejich akcích. 

 

          1.2.  Povinnosti žáků  

- Řádně docházet do ŠD,  

- dodržovat pokyny a předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni,  

- plnit pokyny pedagogických pracovníků,  

- nepoškozovat majetek školy ani spolužáků,  

- udržovat své věci a věci ŠD v pořádku,  

- chovat se slušně a ohleduplně, chránit své zdraví a zdraví spolužáků, 

- úraz a vznik škody v souvislosti s činností ŠD okamžitě hlásit vychovatelce.            

          1.3.  Žáci nesmějí    

- Nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani 

v aktovkách, 

- nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by 

ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob, 

- pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby, 

- před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět 

školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD, 

- používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, 

psychického a fyzického násilí; hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické 

útoky vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za 



závažné porušení povinností stanovených tímto řádem, žák může být za toto 

provinění ze ŠD vyloučen. 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 

2.1 Práva zákonných zástupců 

- Být informován o chování žáka v družině, o akcích družiny a zúčastňovat se 

akcí určených pro rodiče,  

- podávat stížnosti a náměty na zkvalitnění práce v ŠD vedoucí vychovatelce 

nebo řediteli školy. 

            2.2 Povinnosti zákonných zástupců  

- Úplně a pravdivě vyplnit písemnou přihlášku,  

- informovat o zdravotní způsobilosti žáka a jejich změnách nebo jiných 

závažných skutečnostech, 

-  seznámit se s Vnitřním řádem ŠD,  

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka v ŠD, 

- pokud žák neodchází sám domů nebo do jiných aktivit, vyzvedávat ho ve 

stanovené době. 

 

3. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců 

s pedagogickými pracovníky  

 

- O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle předem 

stanovených kritérií, která jsou zveřejněna na webových stránkách školy 

v sekci Školní družina a u vchodových dveří do školy. 

- Na zápisním lístku zákonní zástupci stanoví dobu pobytu žáka ve školní 

družině. Odchod žáka ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný 

pouze při předání písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, 

informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpisem zákonných 

zástupců. Telefonická dohoda je možná pouze s následným zasláním SMS 

zprávy. 

- Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je 

nutné včas vždy písemně oznámit. 

- Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel 

pro případ nemoci žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a 

na pravidelně užívané léky. 



- S tímto vnitřním řádem ŠD jsou zákonní zástupci i žáci seznámeni na začátku 

docházky do ŠD. 

- Pokud dítě zůstane ve ŠD po skončení pracovní doby, vychovatelka zavolá 

zákonným zástupcům. Po domluvě s nimi počká s dítětem ve škole, dokud si 

ho zákonní zástupci nevyzvednou. V případě, že je nesežene, volá pracovníky 

OSPOD, kteří zajistí péči o dítě. 

 

4. Provoz školní družiny 

- Ranní provoz: 6:00 – 7:50 hodin, při dělených hodinách 8:00 – 9:40 

- Odpolední provoz: 11:30 – 16:30 hodin. 

- ŠD ke své činnosti využívá v době ranního i odpoledního provozu 5 oddělení, 

která se nacházejí v budově ŠD Omlenická 2. patro. 

 

5. Podmínky přijímání a odhlašování žáků ze školní družiny 

 
- O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy ve spolupráci 

s vedoucí vychovatelkou, a to na základě vyplněné písemné žádosti a 

posouzení splnění kritérií pro přijetí, s ohledem na kapacitu školní družiny, 

vždy na jeden školní rok. 

- Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. stupně na základě stanovených kritérií, 

přednost mají žáci nižších tříd a dojíždějící (viz kritéria pro přijímání žáků do 

ŠD na webových stránkách školy a na informační tabuli u vchodu školy). 

- Rodiče dítěte, přihlášeného k pravidelné docházce, odevzdají zápisní lístek, 

který obdrží v prvním týdnu školního roku. Zde stanoví rozsah docházky a 

způsob odchodu ze ŠD. 

- Odhlášení žáka ze ŠD během školního roku se uskuteční na základě písemné 

žádosti zákonných zástupců. 

 

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich 

ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

 

- Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky 

ŠD a informuje ji o počtu a jménech nepřítomných žáků. 

- Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb. 

v platném znění). 



- Žáky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy osobně do určeného 

oddělení. 

- Při přesunu do ŠD pedagogičtí pracovníci zajišťují dohled v prostorách školy. 

- Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a 

ochranu žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitel/ka školy 

v případě potřeby na každou akci zvlášť na základě žádosti vedoucí 

vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění bezpečnosti dětí a konkrétním 

podmínkám akce.  

- Stravování – vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, ke 

kultuře stolování a pomáhá s udržováním správných stravovacích návyků.  

- Žáci školní družiny jsou pravidelně seznamováni s nebezpečím ohrožujícím 

jejich zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost. 

- Školní družina zajišťuje vhodnou strukturu režimu žáků s dostatkem relaxace 

a aktivního pohybu, vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a 

individuálních potřeb žáků), ochranu žáků před úrazy. 

- Školní družina vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími 

patologickými jevy a pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny. 

- Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve školní družině a 

na akcích, které pořádá, odpovídá školní družina. 

- Žák se ve školní družině chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací 

proces a neohrožoval zdraví své a svých spolužáků. 

 

7. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany 

žáků  
- Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně. 

- Místnost školní družiny i své místo udržovat v čistotě a pořádku.  

- Majetek školní družiny chrání před poškozením. 

- Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.  

- V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni 

k jednání o náhradě způsobené škody. 

 

V Kaplici dne         1. 11. 2022    

                                   __________________________                                                

Mgr. Libor Lukš 

                                                                             ředitel školy 


