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Škola: ZŠ a MŠ Strunkovice nad Blanicí 

Vnitřní řád školní družiny  

Účinnost od: 1. 9. 2020 

Číslo jednací: ZŠ 35/2020 

Změny: 18. 10. 2022 

 

Činnost družiny  

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. 

Družina poskytuje zájmové vzdělávání účastníkům školy (výchovná, vzdělávací, zájmová, tematická, 

rekreační/odpočinková činnosti). 

 

1. Práva a povinnosti účastníků ŠD a zákonných zástupců, vztahy účastníků ŠD a zákonných 

zástupců s pedagogickými pracovníky ŠD 

 

Práva účastníků ŠD 

Mají právo: 

- na vzdělání podle školního vzdělávacího programu, 

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

- jedná-li se o účastníky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči v rámci 

možností školy, 

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a 

nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 

- na svobodu ve výběru kamarádů, 

- na to, aby byl respektován soukromý život účastníka a život jeho rodiny, 

- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, 

- jestliže se účastník cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc 

vychovatelku. 

 

Povinnosti účastníků ŠD 

Žáci ve ŠD mají povinnost: 

- řádně docházet do ŠD – dle rozpisu 

- dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni, 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy popř. dalších zaměstnanců školy vydané v souladu s 

právními předpisy a školním řádem, 

- vyjadřuje-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem, 

- nepoškozují majetek školy a spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit. 

 

Práva zákonných zástupců účastníků ŠD 

Zákonní zástupci účastníků ŠD mají právo: 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se organizace ŠD, přičemž jejich vyjádřením musí být 

věnována pozornost, 

- na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech týkajících se vzdělávání podle 

školního vzdělávacího programu při pobytu v ŠD  
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Povinnosti zákonných zástupců účastníků ŠD 

Zákonní zástupci účastníků ŠD mají povinnost: 

- zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD dle údajů sdělených vychovatelce ŠD, 

- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování žáka 

ve ŠD, 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka nebo jiných 

závažných skutečnostech,  

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve ŠD 

- oznamovat škole další údaje, které jsou podstatné pro pobyt ve ŠD nebo bezpečnost žáka, a změny v 

těchto údajích 

 

Vztahy účastníků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky ŠD 

Pedagogičtí pracovníci ŠD vydávají účastníkům a zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s docházkou do ŠD. 

Pedagogičtí pracovníci ŠD budou účastníky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním 

násilím, využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku  

s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich 

korespondence.  Budou účastníky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že 

účastník je týrán, krutě trestán nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na 

pomoc dítěti. Speciální pozornost budeme věnovat ochraně před návykovými látkami. 

 

 

2. Organizace a provoz školní družiny 

 

Přihlašování, odhlašování účastníka 

Účastníka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisového lístku 

s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - přihlášky eviduje vychovatelka.  

O přijetí účastníka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných náležitostí 

v zápisovém lístku.  

Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy nebo 1. den školního roku. Žáci 2. – 

5. tříd v den následující. Účastníka je možně odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost 

rodičů). 

Účastníci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu ŠD a ŠŘ a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli 

seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků. 

Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině/na určeném 

místě. 

Zákonní zástupci účastníků jsou seznámeni s řádem ŠD při zápisu do ŠD . 

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně. 

Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny,  

Odhlášení účastníka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou formou 

vychovatelce ŠD.  

O vyloučení z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vychovatelky ŠD. Rozhodnutí 

o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně. 
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Evidence výchovně vzdělávací činnosti v zájmovém vzdělávání 

Pravidelné denní docházky a pravidelné docházky se účastní pouze účastníci, kteří odevzdali přihlášku 

do školní družiny. 

Účastníci pravidelné denní docházky a pravidelné docházky jsou evidováni v třídní knize školní 

družiny. 

 

Provoz školní družiny  

Provozní doba ŠD  

Ranní družina 

PO – PÁ      6,00 – 7,30 

Odpolední družina 

PO – PÁ   11,30 – 15,45 

 

V době mimořádného volna je případná  činnost ŠD zajištěna na základě rozhodnutí ředitele. 

Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a režimu, 

který schvaluje ředitel školy.  

Místnosti ŠD jsou určené učebny/prostory. 

K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a uvolněné 

učebny.  

Počet oddělení: 2.  

Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 43 účastníků. 

 

 

Školní budova 

Ranní družina - budova školy 2. stupně- se otevírá v 6,00 hod. hod., v 7,30 odvádí účastníky do budovy 

1. stupně vychovatelka. 

Odpolední družina - účastníky z budovy 1. stupně převádí do budovy 2. stupně dle rozpisu učitelka 

nebo vychovatelka. 

 

 

Školní jídelna 

Účastníci dodržují všechna hygienická pravidla. 

Po příchodu do školní jídelny si účastník v šatně odloží svrchní oděv, přezuje se. Sní nejprve polévku, 

pak si přinese hlavní jídlo a čaj, či jiný nápoj.  

Při stolování je tichý a ukázněný, dbá pokynů dozírajících učitelů, vychovatelek, vedoucí školní jídelny 

a kuchařek.  

Po skončení oběda zastrčí židli, odnese použité nádobí a odchází do ŠD. Nesmí jíst ani pít jinde než u 

stolu. 

Účastníci dodržují hygienická pravidla související s koronavirem (vydávání příborů, jídla, pití). 
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3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků 

Účastníci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu - zvlášť před jídlem a po použití WC. 

Účastníci dodržují bezpečnostní pravidla související s koronavirem. (roušky, hygienická pravidla). 

Účastníci se chovají při pobytu ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných 

osob. 

Účastníci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni. 

Účastníkům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 

dozoru učitele. 

Účastníkům je zakázáno mít ve škole mobilní telefon. 

 

 

Ochrana před sociálně patologickými jevy 

Vychovatelky, ve spolupráci se školním metodikem prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a 

situaci ve ŠD z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody 

umožňující včasné zachycení ohrožených účastníků. 

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním 

programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na základě pověření 

ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže. 

V budově školy je přísně zakázáno, a to jak účastníkům, tak i všem zaměstnancům školy, kouření. Dále 

je účastníkům zakázáno ve stejných podmínkách požívat alkoholické nápoje, drogy a další návykové a 

zdraví škodlivé látky. V areálu školy je přísně zakázáno také nošení, držení, zneužívání a distribuce 

návykových látek. Účastníkům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a 

takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují.  

 

4. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany účastníků 

Účastník šetrně zachází se svěřenými školními potřebami a školním majetkem ve ŠD. Každé poškození 

nebo závadu ve ŠD hlásí účastník  vychovatelce. Před odchodem ze ŠD každý účastník uklidí své 

pracovní místo a jeho okolí.  

 

5. Záznam o školním úrazu 

Záznam o školním úrazu se řídí pravidly BOZP. 

 


