
Vnitřní řád školní družiny

ZŠ Hustopeče, Nádražní 4
 

Čj. ŠD-01/09-2020

 Obecná ustanovení

Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon) a 
vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání, školním řádem, včetně jeho dodatků. 

1. Organizace činnosti družiny

 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1.- 4➢ . tříd v době mimo vyučování. 
 Činnost družiny je vykonávána ve dnech školního vyučování. ➢
 Družina organizuje zájmové vzdělávání žáků přihlášených k pravidelné docházce. ➢
 Družina umožňuje žákům zájmové, odpočinkové a relaxační činnosti včetně přípravy na ➢

vyučování. 
 Žáci se zařazují do oddělení ŠD. ➢
 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. ➢
 Oddělení školní družiny jsou umístěna v areálu ZŠ. ➢
 Ke své činnosti využívá družina kromě tříd také školní dvůr, tělocvičnu aj. ➢
 Činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu. ➢
 Školní družina je zpoplatněna dle vnitřního předpisu ŘŠ. ➢

2. Přihlašování, odhlašování a zařazení žáka do družiny 

 Do školní družiny přihlašují rodiče žáka písemnou přihláškou (zápisním lístkem – ke stažení na ➢
webu školy). 

 O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. ➢
 Pro přihlášeného žáka je docházka do školní družiny povinná. ➢
 Na zápisním lístku upřesní rodiče rozsah docházky. ➢
 Odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou. ➢

3. Provozní doba školní družiny

 Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 11:30 hod. do 16:00 hod. ➢
 Ranní družina je v provozu od 6:30 hod. do 7:35 hod. v oddělení ŠD, vstup do budovy nejpozději➢

v 7.15 hod. 
 Vyzvedávání – odchod žáků ze ŠD je možný před odchodem do ŠJ či v průběhu její návštěvy, ➢

následně pak při odchodu z ní. V čase mezi 13,30 až 15,00 odchod žáka ze ŠD není možný. 
 V době od 13,30 do 15,00 hod. konají žáci činnosti dle týdenního plánu každého oddělení. V ➢

případě příznivého počasí mohou pobývat v tomto čase i mimo budovu ZŠ. Z tohoto důvodu 
nebude umožněno rodičům jejich vyzvedávání. 

 Z bezpečnostních důvodů budou žáci předávání rodičům výhradně na školním dvoře, pokud ➢
nebude dohodnuto jinak. 

4. Omlouvání nepřítomnosti 

 Nepřítomnost žáka v družině a případné odchylky od pravidelné docházky sdělí rodiče příslušné ➢
vychovatelce den předem zápisem do deníčku k tomuto účelu určenému, případně jinou písemnou 
formou, emailem či Edookit. 



 Stejným způsobem rodiče žádají o umožnění odchodu žáka v doprovodu jiné osoby. ➢
 

5. Další ustanovení a doporučení 

 Žáky odvádí do družiny učitel, který vyučuje poslední hodinu v dané třídě, pokud není ➢
dohodnuto jinak 

 V rámci organizace různých činností školní družiny je možné jednotlivá oddělení spojovat. ➢
 Spojovat oddělení je také možné v případě snížení počtu žáků v odděleních, obvykle po 15. ➢

hodině. 
 Rodičům žáků, kteří zůstávají v družině po 15. hod., doporučujeme, aby vybavili žáka odpolední ➢

svačinou. 
 Pro různé zájmové činnosti školní družiny (výtvarné, sportovní, pobyt venku apod.) ➢

doporučujeme děti vybavit vhodným převlečením a obutím. 
 Pitný režim ve školní družině je zajištěn. ➢
 Zákonní zástupci žáka, který úmyslně poškodil vybavení školní družiny, jsou povinni uhradit ➢

způsobenou škodu. 
 Ztrátu osobních věcí žák ihned hlásí vychovatelce školní družiny; na pozdní upozornění (druhý ➢

den) nebude brán zřetel. 

6. Užívání elektronických zařízení žáky ve školní družině 

 Elektronickými zařízeními (dále EZ) jsou myšlena tato zařízení: Televize, promítání na tabuli ➢
(plátno) pomocí dataprojektoru, PC, dále: „drobná“ dotyková EZ, jako především notebook, tablet, 
chytré telefony, dotykové hodinky a další podobná technika. 

 Žákům není zakázáno do školní družiny osobní EZ donášet. ➢
 Žáci mohou užívat EZ po dohodě s příslušnou vychovatelkou ŠD. ➢
 Škola nenese odpovědnost za ztrátu či poškození osobních EZ, pokud nebylo žákům jejich ➢

přinesení předem doporučeno. 
 Žákům je zakázáno pořizovat pomocí osobních EZ zvukové a obrazové záznamy, natož je dále ➢

šířit, pokud není dohodnuto s vychovatelkou jinak. 

7. Bezpečnost žáků ve školní družině 

 Při pobytu ve školní družině dodržuje žák vnitřní řád školní družiny a řídí se pokyny ➢
vychovatelek. 

 Bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit školní družinu. ➢
 Za žáka, který byl ve škole, avšak do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. ➢
 Žáci jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve ŠD, záznam o tomto ➢

poučení je v přehledu výchovně vzdělávací práce v jednotlivých odděleních. 
 Při sportovních činnostech platí bezpečnostní pokyny jako při výuce TV ( vhodná obuv, oděv, ➢

odložení šperků, hodinek a jiných cenností). 

8.Postup vychovatelky při nevyzvednutí účastníka ze školní družiny.

Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne svého účastníka do 16.00 hodin, kdy končí odpolední 
provoz družiny, postupuje vychovatelka následujícím způsobem: 

 Uvědomí vedení školy (ředitele, popř. jeho zástupce) o vzniklé situaci. ➢
 Snaží se telefonicky spojit se zákonným zástupcem účastníka a v případě, že se dovolá, domluví ➢

se na době vyzvednutí účastníka z družiny, jinak stále čeká s účastníkem ve škole až do příjezdu - 
příchodu zákonného zástupce. 



 Pokud se vychovatelce nepodaří telefonicky se spojit se zákonným zástupcem účastníka, ➢
opakovaně to zkouší, průběžně informuje vedení školy. 

 V družině čeká až do vyzvednutí účastníka. ➢
 Za situace, kdy si zákonný zástupce účastníka nevyzvedne, informuje opět vedení školy, popř. ➢

zástupce zřizovatele nebo Policii ČR. 

9. Vyloučení žáka ze školní družiny.

 Žáka je možno ze školní družiny vyloučit při hrubé nekázni, nebo jestliže soustavně a opakovaně 
nedodržuje vnitřní řád školní družiny a ohrožuje tím zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních žáků. 

10. Změny vnitřního řádu školní družiny.

 Případné změny vnitřního řádu školní družiny provádí ŘŠ především na základě návrhu 
vychovatelek nebo na základě provozních potřeb; datum účinnosti změn(y) bude uvedeno v záhlaví 
vnitřního řádu ŠD.

Tento vnitřní řád školní družiny je účinný od 1. 9. 2020 a ruší tímto celé znění řádu předchozího. 

V Hustopečích dne 1. 9. 2020

Ivana Matějíčková, ředitelka školy 


