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1. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se 
všemi zaměstnanci školy 

 

1.1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců  

 

Žáci školy mají právo:  

• na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích 
zajišťovaných školní družinou,  

• na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností,  

• sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy, žák 
musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,  

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich 
výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 
odpovídající jejich věku a stupni vývoje,  

• na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na 
svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v 
klidné, pohodové a přátelské atmosféře, 

• na svobodu myšlení, projevu a náboženství, za svoje názory nemohou být 
postihováni,  

• na respektování své osobnosti, na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a 
násilí, projevy šikany, rasismu, xenofobie a netolerance vůči odlišnosti,  

• na ochranu před všemi formami tělesného či duševního násilí, zneužíváním, urážením 
a zanedbáváním,  

• na ochranu zdraví, bezpečnosti a na práci ve zdravém prostředí, 

• na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho 
duševní, sociální a morální rozvoj. 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:  

• na informace o průběhu a výsledcích výchovy svých dětí,  

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí výchovy a 
vzdělávání jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,  

• na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se výchovy podle 
výše uvedeného zákona.  

• v odůvodněných případech právo na individuální péči (př. vývojové poruchy učení, 
zdravotní stav, zvláštní nadání apod.).  

  



1.2. Povinnosti žáků 

 

Žák navštěvující školní družinu je povinen: 

• řádně docházet do školní družiny a dodržovat vnitřní řád školní družiny, 

• plnit pokyny pedagogických pracovníků a dalších zaměstnanců školy vydané v 
souladu s právními předpisy a školním řádem, 

• dodržovat základní pravidla hygieny, pravidla slušného chování a chránit své zdraví i 
zdraví svých spolužáků, jakýkoli úraz ihned oznámit vychovatelce ŠD nebo jiné 
dospělé osobě z řad pracovníků školy, žáci nesmějí manipulovat se zásuvkami el. 
proudu, okny a předměty, kde by hrozilo nebezpečí úrazu, žáci jsou povinni 
neprodleně oznámit nejbližšímu vyučujícímu situaci, která by z různých důvodů 
mohla zapříčinit úraz, požár atd., 

• chodit do školy vhodně upraven a oblečen, není dovoleno nosit do školní družiny 
oděvy, doplňky, ozdoby a předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost 
ostatních žáků, nenosit do školní družiny cenné předměty, větší obnos peněz, 

• nosit do školní družiny žákovskou knížku, je povinen předložit ji na požádání 
vychovatelek nebo dalších zaměstnanců školy. 

 

1.3. Povinnosti zákonných zástupců žáků 

 

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:  

• zajistit, aby odchody žáků ze školní družiny byly v souladu s řádně vyplněným 
zápisním lístkem a jakoukoli změnu předložit pouze v písemné formě vychovatelce 
příslušného oddělení školní družiny, není dovoleno uvolňovat žáky ze školní družiny 
na základě telefonického sdělení, 

• na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 
se chování žáka ve školní družině,  

• informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh výchovy,  

• oznamovat škole údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu 
postižení nebo zdravotně znevýhodněn, popř. údaj o tom, zda je žák sociálně 
znevýhodněn, 

• v daném termínu uhradit včas úplatu za pobyt dětí ve ŠD a zaplatit včas obědy ve ŠJ. 

 

1.4. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se všemi zaměstnanci školy 

 

• Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny 
zajišťují vychovatelky ŠD, 



• rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce sdělí 
vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka; tyto údaje jsou zaznamenány 
na zápisním lístku; domů odcházejí žáci podle stanoveného rozpisu v zápisním lístku. 
Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny, 

• zákonní zástupci jsou informováni o provozu a akcích ŠD na třídních schůzkách, 
zveřejněním na nástěnkách či individuálním písemným sdělením, 

• žák bez vědomí vychovatelky neopouští školní družinu, 

• za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá, 

• zákonný zástupce přebírá při příchodu do družiny za dítě plnou odpovědnost a 
neprodleně i s dítětem opouští areál školy. 

 

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny 

2.1. Provoz ŠD 

 

• Školní družina je otevřena pondělí až pátek: ráno od 6.40 do 7.40 a odpoledne od 
konce vyučování do 16.30. 

• Škola má tři oddělení školní družiny, v 15:00 dochází ke sloučení na 2 oddělení, od 
15:30 je v provozu pouze 1 oddělení. 

• Do tří oddělení ŠD se zapisuje maximálně 83 dětí. 

• O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy, přednostně jsou přijímáni 
žáci 1.- 3. ročníku, dále pak děti rodiče samoživitele. Přednost mají také žáci, jejichž 
zákonný zástupce není na mateřské nebo rodičovské dovolené s mladším 
sourozencem. 

• Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce sdělí 
vychovatelce rozsah docházky a způsob odchodu žáka; tyto údaje jsou zaznamenány 
na zápisním lístku; domů odcházejí žáci podle stanoveného rozpisu v zápisním lístku. 

• Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků. V docházkovém sešitě je 
zaznamenáván příchod žáka do ranní ŠD. 

• Ze ŠD je žák uvolněn před stanovenou dobou odchodu v zápisovém lístku tak, aby 
včas stihl odjezd MHD. 

• Na nepovinné předměty, kroužky a hodiny ZUŠ jsou děti uvolňovány podle potřeby. 

• Žáky školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování ve 
vestibulu školy. 

• Družina realizuje výchovně-vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. 

• O provozu školní družiny v době řádných prázdnin rozhoduje ředitel školy. 
  



2.2. Režim ŠD 

 

• Týdenní skladba zaměstnání se řídí rozsahem hodin dětí. 

  

Týdenní skladba zaměstnání školní družiny 
 

den 11.40 - 12.20 12.20 - 13.00 13.00 - 14.00 14.00 - 15.30 15.30 - 16.00 16.00 - 16.20 

Pondělí osobní hygiena polední klid   pobyt venku příprava na   

  oběd četba Výtvarné činnosti hřiště vyučování volná činnost 

    stolní hry   tělocvična didaktické hry   

Úterý osobní hygiena polední klid   pobyt venku příprava na   

  oběd četba Hudební činnosti hřiště vyučování volná činnost 

    stolní hry   tělocvična didaktické hry   

Středa osobní hygiena polední klid besedy pobyt venku příprava na   

  oběd četba kvízy hřiště vyučování volná činnost 

    stolní hry soutěže tělocvična didaktické hry   

Čtvrtek osobní hygiena polední klid   pobyt venku příprava na   

  oběd četba Pracovní činnosti hřiště vyučování volná činnost 

    stolní hry   tělocvična didaktické hry   

13.00 - 13.30 13.30 - 15.00 

Pátek osobní hygiena polední klid   pobyt venku příprava na   

  oběd četba Přírodovědné  vycházka vyučování volná činnost 

    stolní hry činnosti   didaktické hry   



Odchody žáků ze školní družiny 

Žák odchází ze ŠD na základě:   

• zápisního lístku do ŠD / pravidelně /, 

• jednorázové písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, jménem doprovodu 
a podpisem rodičů. 

 

Časy odchodů žáků 

pondělí – čtvrtek: 

• po ukončení vyučování kdykoli  

 pátek: 

• do 13.30 

• od 15.00 

/ V době od 13.30 do 15.00 jsou žáci obvykle mimo areál ZŠ, a proto není možné v tuto dobu 
zajistit předání žáka rodičům./ 

  

3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
• Ve školní družině jsou žáci povinni dodržovat hygienické a ekologické zásady, dbát na 

své zdraví a pečovat o školní prostředí. Chovat se ve školní družině tak, aby 
nedocházelo k porušování bezpečnostních předpisů v budově školy, při pobytu 
v tělocvičně i na zahradě školy. 

• Žáci jsou povinni se řídit zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví a předpisy 
požární ochrany, se kterými jsou prokazatelně seznamováni vždy na začátku školního 
roku třídním učitelem dle předepsané osnovy. 

• Žákům se nedoporučuje nosit do školní družiny věci, které nejsou potřebné pro 
výchovně-vzdělávací proces. Za jejich poškození či případnou ztrátu nenese škola 
odpovědnost.  

• Pokud se žák prokazatelným způsobem dopustí krádeže věci ve školní družině nebo 
věcí svých spolužáků, ředitel školy neprodleně informuje zákonného zástupce žáka. 
Bude užito těchto výchovných opatření: důtka ředitele a snížený stupeň z chování. 

• Stane-li se účastník (dítě, žák) při činnosti ŠD obětí šikany, je povinen okamžitě 
informovat vychovatelku ŠD. 

• Mají-li rodiče nebo pedagogický pracovník podezření na šikanování dítěte, okamžitě 
informují zástupce ředitele školy nebo ředitele školy. 

 

4. Zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků  
• Žáci jsou povinni chránit majetek školní družiny, majetek svůj i svých spolužáků před 

poškozením a hospodárně zacházet se zapůjčenými pomůckami. V případě 
prokázaného úmyslného poškození nebo zničení majetku školní družiny je zákonný 



zástupce nezletilého žáka povinen podle občanského zákoníku v platném znění škodu 
uhradit.  

 
5. Pravidla pro hodnocení výsledků zájmového vzdělávání účastníků 

• při zájmové činnosti je průběžně hodnocena práce jednotlivce 

• využíván je systém slovního hodnocení – pochvala nebo ocenění formou drobných 
odměn 

• při porušení vnitřního řádu může uložit nebo udělit kázeňská opatření ředitel / 
vyloučení či podmínečné vyloučení 

 
6. Dokumentace školní družiny 

V družině se vede tato dokumentace: 

• zápisní lístek 

• přehled výchovně-vzdělávací práce 

• docházkový sešit 

 

7. Závěrečná ustanovení 
 

• Vnitřní řád školní družiny může být průběžně upravován s ohledem na vznik nových 
skutečností, které stávající řád neřeší. O změnách musí být pedagogičtí pracovníci, žáci i 
zákonní zástupci neprodleně informováni. 

• Nedodržování vnitřního řádu školní družiny může být postihnuto výchovným opatřením 

(napomenutím, důtkou třídního učitele, důtkou ředitele školy) a klasifikováno sníženou 

známkou z chování. 

 

 

 

Školní řád nabývá účinnosti dnem 2. 9. 2019 

 
 
 
 

Mgr. Jakub Jareš 
ředitel školy 

 


