
                           Vnitřní řád školní družiny 

 
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18 

Vnitřní řád školní družiny 

Č.j.: 262/17 Účinnost od: 01. 09. 2017 

Spisový znak: 102 Skartační znak:  A5 

Změny: 

 

 

 
Školní družina pracuje ve 3 smíšených odděleních. 

 

Vychovatelky:  Jana Romanová 

   Naďa Šťastná  

   Mgr. Silvie Chaloupková  

 

Provozní doba: 

 

ranní družina:   06. 00 – 08. 00 hod. 

odpolední družina:  11. 40 – 17. 00 hod. 

 

Poplatek: 

 

Poplatek za školní družinu činí 500,- Kč na pololetí. Hradí se převodem na školní účet. 

V případě, že dítě navštěvuje pouze ranní družinu, snižuje se poplatek na 200,- Kč. Vybrané 

prostředky pokrývají materiální potřeby ŠD. Pouze ředitel školy rozhoduje o osvobození 

od úplaty zákonného zástupce žáka, který pobírá sociální příplatek nebo fyzickou osobu, 

která o žáka osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže 

zákonný zástupce před rozhodným obdobím.  

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců:  

 

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy – přednostně jsou zařazování žáci 

prvních a druhých ročníků a žáci dojíždějící. 

Rodiče vyplní přihlášku a zápisní lístek pro školní družinu.  

Důležitý je záznam o odchodu žáka ze školní dužiny ( hodina odchodu, způsob odchodu – 

sám, doprovod jmenovitě ). 

Odchod v jinou dobu než je na zápisním lístku je možný pouze při předložení písemné žádosti 

rodičů – datum, hodina odchodu, informace o způsobu odchodu,  

doprovod nebo sám a podpis rodičů. 

Telefonická nebo ústní dohoda není možná. 

Při vyzvedávání žáka ze školní družiny použijí rodiče telefon u vchodu. 

Po telefonickém spojení s vychovatelkou a kontrole pomocí kamerového systému, odchází 

žák do šatny a zákonný zástupce si žáka převezme. 

Rodiče mají možnost si vyzvednout žáka i v oddělní školní družiny, nebo v prostorách, kde se 

žák nachází. 

Odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou. 



Rodiče jsou povinni nahlásit změnu kontaktních telefonních čísel.  

Na období prázdnin je rodičům nabízena možnost pobytu žáků ve školní družině. Oddělení 

bude otevřeno, pokud se závazně přihlásí nejméně 10 žáků. 

 

Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitel školy. 

Rodiče mají právo po předešlé domluvě s vychovatelkou navštívit školní družinu a seznámit 

se s činností. 

 

S tímto vnitřním řádem školní družiny jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky 

do školní družiny a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním. 

 

Práva a povinnosti žáků: 

 

Žák má právo: 

 na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových akcí zajišťovaných školní družinou 

 na svobodu myšlení, projevu, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek 

 na vyjadřování se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

výchovy a vzdělání 

 na sdělení svého názoru vychovatelce přiměřenou formou, která neodporuje zásadám 

slušnosti 

 na odpočinek, na hru, rekreační a zájmové činnosti odpovídající jejich věku v klidném 

a pohodovém prostředí 

 na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním 

prostředí 

 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí proti zásahům soukromého 

života a poškozování pověsti a cti 

 

Žák má povinnost: 

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

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

 plnit pokyny pedagogických pracovníků, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat 

se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob 

 své chování a jednání usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých 

spolužáků a zaměstnanců školy 

 ohlásit ztrátu či poškození osobní věci v den zjištění události 

 nenosit do školní družiny cenné věci – za mobilní telefony a hračky školní družina 

neručí 

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

 žáci nesmějí před ukončením pobytu ve školní družině opouštět školu, školní areál 

bez vědomí vychovatelky. 

 

Při závažném a opakovaném porušení vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím 

ředitele školy žák vyloučen. 

 

 

 

 

 



Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení: 

 

 šetrné zacházení s vybavením školní družiny, chránit před poškozením 

 udržování pořádku a čistoty 

 neodnášet hračky a vybavení školní družiny 

V případě úmyslného poškození majetku, budou rodiče vyzvání k jednání o náhradě 

způsobené škody. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků: 

 

 po skončení vyučování si vychovatelka osobně převezme žáky od učitelky 

 oddělení školní družiny se naplňuje do počtu 30 žáků, při činnostech mimo školu 

25 žáků 

 nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do přehledu výchovně vzdělávací činnosti 

 poučení o BOZ poskytovat opakovaně, vzhledem k jejich věku i formou her a ukázek 

 provést zápisy o informovanosti o BOZ do přehledu výchovně vzdělávací činnosti 

 v případě úrazu -  poskytnutí první pomoci, vyrozumění zákonného zástupce, přivolání 

lékařské pomoci a sepsání záznamu o úraze 

 zvolit metodicky správný výběr činnosti s ohledem na ochranu a bezpečnost žáků 

 informovat ředitele školy (školníka) o stavu vybavení školní družiny, předcházet 

rizikům vzniku úrazu 

 při odchodu žáků do kroužku, si žáky vyzvedne a přivede zpět do školní družiny 

vedoucí kroužku 

 

 

Organizace školní družiny: 

 

Ranní družina je v provozu od 6 hodin, druhé oddělní ranní družiny začíná v 7 hodin  

(zvýšený počet zájmu žáků o ranní družinu). 

Ranní družinu mohou navštěvovat i žáci, kteří odpolední družinu nenavštěvují. 

V tomto případě je poplatek 200,- Kč za pololetí. 

Činnost ve školní družině je rozdělena na činnosti: 

 odpočinkové - při ranní docházce, po obědě – relaxace, kreslení, volné hraní 

příprava na vyučování – po 15. hodině 

 rekreační – hry dle výběru žáků, četba, video, vycházky, rekreační odpoledne, využití        

pěkného počasí pro pobyt venku, řízené hry 

 zájmové – výchovné bloky dle výběru vychovatelky (ŠVP) 

 příprava na vyučování – po 15. hodině 

 

Děti ze školní družiny využívají možnost navštěvovat školní kroužky. 

 

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Činnost ve školní družině je realizována 

formou her, soutěží, vyprávění, besed. ŠD kromě pravidelných aktivit organizuje i akce typ     

u besídka, výlet, exkurze, zájezd. Školní družina nesupluje školu, školní vědomosti nenásilně 

prohlubuje, upevňuje, zároveň dává žákům dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci. 

 

 

 



Dokumentace školní družiny: 

 

Vychovatelky vedou školní dokumentaci – žádost o přijetí do školní družiny, zápisní lístky, 

výkaz docházky ve ŠD, výkaz činnosti ve ŠD v souladu se ŠVP školní družiny. 

 

 

Podmínky pro využití dalších prostor školy: 

 

Školní družina používá ke své činnosti další prostory školy - tělocvičny, školní hřiště, 

počítačové učebny, kuchyňku, dílny, učebnu Vv apod., kde se žáci řídí řády těchto učeben. 

Tímto končí platnost Řádu školní družiny účinného od 01. 09. 2015 ve znění pozdějších 

úprav.                                                             

 

Zpracovala: Jana Romanová 

 

 

 

        Mgr. Zdeněk Švarc 

             ředitel školy 

            

 


