
Základní škola a Mateřská škola příspěvková organizace 

     

Řád školní družiny 

Oddělení školní družiny se nachází ve třídě ŠD a ve 4. třídě. 

 

 
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců  

1.1 Práva a povinnosti žáků  

Žáci mají právo 

 na školské služby podle školského zákona  

 na informace o průběhu a výsledcích v jednotlivých činnostech zájmového vzdělávání  

 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí  

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje 

 sami, případně pomocí svého zákonného zástupce sdělovat názory, obhajovat svá 

stanoviska a diskutovat o nich 

 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí  

 na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 

dodržování základních psychohygienických podmínek 

 Žáci jsou povinni 

 řádně docházet do školní družiny  

 plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a vnitřního řádu ŠD 

 chovat se v prostorech družiny slušně k dospělým osobám i ostatním žákům  

 neopouštět prostory družiny bez vědomí vychovatelů 

 oznámit bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu zdravotního stavu nebo vzniklý 

úraz  

 po ukončení pobytu v družině uvést pracovní místo do původního stavu  

 

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci mají právo 

 na informace o průběhu a výsledcích v jednotlivých činnostech žáka v družině  

 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání 

jejich dítěte (žáka družiny)  

 podávat náměty, návrhy, připomínky a stížnosti řediteli školy   

Zákonní zástupci mají povinnost  

 zajistit, aby jejich dítě (žák družiny) docházelo řádně do družiny 

 na vyzvání ředitele školy, popř. vedoucí vychovatelky družiny, se osobně zúčastnit 

projednání závažných otázek týkajících se chování žáka v družině  

 informovat vychovatele družiny o zdravotní způsobilosti žáka k pobytu v družině a o 

případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu žáka v družině  



 oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., 

školský zákon, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo 

bezpečnost dítěte a žáka, a změny v těchto údajích  

 zajistit pitný režim na celou dobu pobytu žáka v družině 

 

II. Provoz režim školní družiny 

2.1 Provozní doba 

Ranní družina: 6:30 – 7:30 hod.  

Odpolední družina: 11:20 – 16:00 hod.  

 

Program ve školní družině je převážně odpočinkový a relaxační, vzhledem k hygienickým       

potřebám dětí. Podřizuje se zájmům a zálibám dětí, především formou hravou, zábavnou,      

sportovní a pobytem venku. Žákům je umožněna i příprava na vyučování.  

 

2.2 Úplata  

Úplata za školní družinu činí 50 Kč za měsíc, hradí se jednorázově do konce říjnu (tj. 500kč) 

Dle §11 vyhlášky č. 74/205 Sb. může výši úplaty ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit. 

Úplata za školní družinu je využita na nákup materiálu pro výtvarnou, pracovní a sportovní 

činnost.  

 

2.3 Zařazení žáka do školní družiny  

O zařazení do školní družiny rozhoduje vedoucí vychovatelka a ředitel školy. 

 

2.4 Docházka a omlouvání žáků 

Žák je propuštěn ze školní družiny dle údajů v zápisním lístku. Pokud má účastník odejít z 

družiny jinak či s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce tuto 

skutečnost vychovatelce písemně formou žádosti, která bude obsahovat datum, čas, způsob 

odchodu a podpis zákonného zástupce. Při vyzvedávání žáků zákonným zástupcem jsou 

odchody družiny po obědě možné vzhledem k činnostem (hlavně vycházkám) ve školní 

družině v době do12.50 a dále pak až od 14. 20 hod. Žák si před odchodem domů uklidí své 

pracoviště a hračky. Pokud žák není vyzvednut do konce provozu školní družiny, pokusí se 

vychovatelka kontaktovat rodiče dle zápisního lístku a dohodne se na jeho předání.  

 

2.5 Organizace a dokumentace 

Z ranní družiny žáci na výuku odchází sami. Do odpolední družiny učitelky 1. a 2. ročníku 

předávají děti vychovatelce osobně. Starší děti po vyučování odchází do oddělení družiny 

samostatně, poté společně s vychovatelem odchází na oběd, kde je zajištěn pedagogický 

dozor. Po obědě se navrací zpět do družiny. Ze školní družiny jsou žáci předáváni zákonným 

zástupcům nebo samostatně propuštěny dle zápisního lístku. Mimořádně lze žáka propustit 

samostatně na základě písemné žádosti rodičů, která musí obsahovat jméno žáka, datum, 

hodinu odchodu a podpis rodičů. Rodiče odhlašují své dítě ze školní družiny písemnou 

formou. Vychovatelé vedou povinnou dokumentaci – zápisní lístky, třídní knihu. Žák bez 

vědomí vychovatelů neopouští oddělení školní družiny. Pokud nebude žák opakovaně 

vyzvednut po ukončení provozu družiny nebo v případě opakovaného závažného porušování 

pravidel vnitřního řádu školní družiny a školního řádu, je možné ve výjimečných případech 

přistoupit k vyloučení z družiny (zákonní zástupci budou prokazatelně vyrozuměni o porušení 

vnitřního řádu školní družiny).  

Přihlášené děti jsou vedeny v třídní knize. Docházkový sešit jen veden pro evidenci příchodu 

a odchodu dětí, které navštěvují školní družinu krátkodobě a nepravidelně a pro docházku při 

ranní družině. 



III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy  

Žáci  

 chrání svoje zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových 

a zdraví škodlivých látek)  

 nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s její činností a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jejich nebo jiných osob  

 dodržují základní hygienická pravidla a pitný režim 

 jsou povinni každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v družině 

nebo mimo budovu při akcích pořádaných družinou, hlásit ihned vychovatelům (ty 

jsou následně povinni postupovat v souladu se směrnicí pro evidenci úrazů žáků) 

 mají zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

 při aktivitách družiny v tělocvičně nebo dalších odborných učebnách (či jiných 

místnostech) zachovávají specifické bezpečnostní předpisy  

 mají zakázány projevy diskriminace (nesnášenlivosti), šikany nebo jiné činnosti, která 

je v rozporu s řádem školní družiny 

 
 IV. Podmínky zacházení s majetkem 

 žáci udržují v průběhu pobytu v družině své pracovní místo a svěřený majetek školní 

družiny v pořádku a čistotě a zabraňují jeho poškození či ztrátě  

 v případě poškození vypůjčeného zařízení družiny oznámí žáci tuto skutečnost 

vychovatelům. 

 žáci po skončení pobytu ve školní družině uvedou svoje pracovní místo do pořádku 

 u každého úmyslného poškození nebo zničení majetku družiny, majetku žáků, 

vychovatelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce, který 

poškození způsobil 

 žák je povinen ohlásit jakoukoliv ztrátu věcí nebo peněz bezprostředně po zjištění 

vychovatelům školní družiny  

 žáci jsou povinni dbát na dostatečné zajištění svých osobních věcí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Nové Říši dne 13. 11. 2015 

  

 

…………………….……..      …………………….…….. 

          Helena Adamová            Mgr. Vojtěch Vrána 

vychovatelka, správkyně učebny                                                  ředitel školy 

 



 

Tento dodatek ke Školnímu řádu pro žáky a zákonné zástupce upravuje povinnosti žáků: 

 

Chování k věcem a majetku školy 

  

1) Žák je povinen nalezené věci odevzdat pedagogickým pracovníkům školy nebo do kanceláře školy. 
Z prostorových důvodů je škola uchovává pouze 1 měsíc (pak se odvezou na charitu).   

 

2) Pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vychovatelkám nebo učiteli, 
který koná dozor či třídnímu učiteli.   

 

3) Žák je zodpovědný za svou činnost ve škole. Případné zničení či poškození cizího majetku uhradí 
nebo zajistí opravu jeho zákonní zástupci.   

 

4) Žák nenosí do školy cenné předměty nepatřící do výuky. Za jejich ztrátu škola nezodpovídá. Žák 
může cennou věc dát výjimečně do úschovy v ředitelně školy. 

 

 
 
 
 
 
 
 
V Nové Říši dne 15. 8. 2017 

 

 

Vypracovala: ………………………..…………                                                         Schválil …………………..……..……… 

                          vedoucí vychovatelka                                                                                 ředitel školy 

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 

Dodatek č. 1 – Řád školní družiny – zacházení s majetkem 

Číslo dokumentu: 43 Účinnost: 1. 9. 2017 Spisový/Skartační znak: 1.1.3. / A10 

Vytvořil: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy 

Schváleno pedagogickou radou: 28. 8. 2017 Č. j. ZŠ a MŠ N. Ř. 241/2017 



 

 
 

Tento dodatek ke Školnímu řádu pro žáky a zákonné zástupce upravuje povinnosti žáků a 
zákonných zástupců: 
 
 
I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců  
1.1 Práva a povinnosti žáků  
 

 Používání mobilních telefonů, tabletů a dalších elektronických zařízení ve ŠD 
podléhá pravidlům školního řádu.  

 
------------------------------------------------------------------------------------ 
Školní řád – Povinnosti žáků – Chování ve škole: 
 
7) Ve škole je zakázáno používat mobilní telefon i jiné technické prostředky jako záznamová 
zařízení. 
 
8) Veškeré přístroje, které nesouvisí s výukou (mobil, všechny typy přehrávačů a ostatní 
elektronika) jsou v průběhu vyučování vypnuty. Vyučující má právo přístroj odebrat, ale musí 
o tom neprodleně informovat zákonného zástupce a s ním dohodnout zpětné předání 
přístroje. Po dobu odnětí je přístroj uložen v ředitelně školy. 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Nové Říši dne 1. 1. 2018                                                      
 
 
 
……………………………….…..                                        ……..…………………..…………. 
           vytvořil                                            ředitel školy 

Základní škola a Mateřská škola Nová Říše příspěvková organizace 

Dodatek č. 2 - Řád školní družiny – Používání elektronických zařízení 

Číslo dokumentu: 53 Účinnost: 1. 1. 2018 Spisový/Skartační znak: 1.1.3 / A10 

Vytvořili: Helena Adamová 

Schválil: Mgr. Vojtěch Vrána, ředitel školy 

Změny: Č. j. ZŠ a MŠ N. Ř. 5 /2018 


