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Vnitřní řád školní družiny 
 

I. Obecná ustanovení 
 

Školní družina je školským zařízením pro zájmové vzdělávání. Vnitřní řád Školní družiny při Základní škole 
Radomyšl, okres Strakonice (dále jen školní družina) je vydán v souladu s § 30 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 
Činnost školní družiny se řídí zejména ustanoveními školského zákona a vyhláškou č. 74/2005 Sb.  
o zájmovém vzdělávání (dále jen vyhláška o zájmovém vzdělávání) v platném znění. 
 

II. Provoz a vnitřní režim školní družiny 
 

Umístění školní družiny v budově školy 

 
Školní družina užívá samostatně tři místnosti. I. oddělení družiny se nachází ve 2. patře vedlejší budovy ZŠ. 
II. a III. oddělení se nachází v 1. patře vedlejší budovy ZŠ. Ke vstupu do školní družiny je určen hlavní vchod 
budovy. 

 
Užívání dalších prostor k činnosti školní družiny  

 
Školní družina kromě místností, které jsou jí vymezeny pro hlavní činnost, využívá prostory ostatních učeben 
školy, dětského a sportovního hřiště u školy a školní tělocvičny. 
 

Provozní doba ŠD 

 
Ranní provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování od 615 do 800 hod., odpolední provozní 
doba od 1130 do 1600 hod. 

 
Režim školní družiny 

 
 615 - 800 spontánní aktivity  
 1130 - 1230 spontánní aktivity  
 1230 - 1300 odpočinkové činnosti 
 1300 - 1430 pravidelná činnost  
 1430 – 1600 příprava na vyučování, spontánní aktivity 

 

III. Práva a povinnosti účastníků zájmového vzdělávání a jejich zákonných zástupců, práva 
a povinnosti pedagogických pracovníků, pravidla vzájemných vztahů 

 
Práva účastníků zájmového vzdělávání 

 

Účastníci zájmového vzdělávání ve školní družině mají právo na: 
• účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní 

družinou. 
• svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek. 
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• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, 
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 
Účastník zájmového vzdělávání má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD 
nebo řediteli školy. Účastník zájmového vzdělávání musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která 
neodporuje zásadám slušnosti. 

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

• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním prostředí. 
• ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a 

poškozování pověsti a cti. 
• seznámení se všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině. 

    
Povinnosti účastníků zájmového vzdělávání 

 
Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni: 

• dodržovat tento vnitřní řád školní družiny, ostatní předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.  

• plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby 
neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.    

• usměrňovat své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD tak, aby nesnižovali 
důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku, 

• chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní družinou. 
• jakýkoliv odchod z místa zájmového vzdělávání (WC a podobně) nejprve domluvit s vychovatelkou 

ŠD. Ihned se vrátit zpět. 
• přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich bezpečnost a zdraví. Do družiny a 

na aktivity organizované družinou chodí přiměřeně oblečeni. 
• bezodkladně informovat vychovatelku ŠD o zranění, ke kterému došlo v souvislosti s činností školní 

družiny. 
• dodržovat zásady kulturního chování. Ke všem dospělým osobám se chovají slušně, zdraví pedagogy, 

ostatní pracovníky školy a všechny dospělé osoby, které potkají během zájmové činnosti.  
• zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka zájmového vzdělávání vůči 

zaměstnancům školní družiny nebo vůči ostatním účastníkům zájmového vzdělávání se považují za 
zvláště závažné porušení tohoto Vnitřního řádu školní družiny.  

• při pobytu mimo školní budovu účastníci dodržují na komunikacích dopravní předpisy pro chodce. 
Pohyb je vždy v útvaru. Před přecházením vozovky vždy zastaví. Vychovatelka vždy vstoupí do 
komunikace s dopravním terčíkem a poslední ji opouští. 

 
Účastníci zájmového vzdělávání nesmějí: 

• nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách. Škola ani 
školní družina za jejich ztrátu či poškození nenese zodpovědnost. 

• nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost 
žáka nebo jiných osob. 

• pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby. 
• před ukončením pobytu ve školní družině opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD. 
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• Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického násilí. 
Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky účastníka zájmového vzdělávání vůči jinému 
účastníkovi zájmového vzdělávání či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení 
povinností stanovených tímto řádem, které může být důvodem k ukončení zájmového vzdělávání. 

• v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností školní družiny nesmí účastníci požívat 
alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné 
psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou 
pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným 
porušením Vnitřního řádu školní družiny, které může být důvodem k ukončení zájmového vzdělávání. 

 
Práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků zájmového vzdělávání 

 
Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání mají právo na: 

• seznámení se všemi předpisy se vztahem k činnosti a pobytu jeho dítěte ve školní družině 

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí svých dětí. Veškeré 
připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo vedení školy. 

• informace o činnosti školní družiny 
 
Zákonní zástupci účastníků zájmového vzdělávání jsou povinni: 

• zajistit, aby účastníci zájmového vzdělávání docházeli do školní družiny řádně dle zápisového lístku. 
Zápisový lístek jsou povinni řádně a pravdivě vyplnit. 

• uhradit včas úplatu za zájmové vzdělávání účastníky v družině 

• informovat, vychovatelku školní družiny o změně zdravotní způsobilosti či zdravotních obtížích nebo 
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. 

• na vyzvání vedoucí vychovatelky nebo ředitele školy, se osobně zúčastnit projednání závažných 
otázek týkajících se zájmového vzdělávání účastníka. 

• zjednat opravu či úhradu za úmyslně poškozený majetek a vybavení družiny. 
• oznamovat neprodleně vychovatelce školní družiny změny uvedené v zápisovém lístku, zejména 

telefonické kontakty a změny ve způsobu a čase příchodu a odchodu účastníka. 
    

Práva a povinnosti pedagogických pracovníků 
 
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo na: 

• zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před 
fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců 
dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole 

• to, aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy 

• využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při 
přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti 

• volit a být voleni do školské rady 

• objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 
 
Pedagogický pracovník je povinen: 

• vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli zájmového vzdělávání 
• chránit a respektovat práva účastníka zájmového vzdělávání 
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• chránit bezpečí a zdraví účastníka zájmového vzdělávání a předcházet všem formám rizikového 

chování ve školní družině 

• svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a 
podporovat jeho rozvoj 

• zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu 
účastníků zájmového vzdělávání a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a 
školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku 

• poskytovat účastníkovi zájmového vzdělávání nebo zákonnému zástupci účastníka zájmového 
vzdělávání informace spojené se zájmovým vzděláváním. 

 
 

Pravidla vzájemných vztahů 
 

Přihlašování, odhlašování, výchovná opatření: 
• Do školní družiny se mohou přihlásit všichni žáci I. stupně školy. K přihlášení se používají zápisové 

lístky, které odevzdají zákonní zástupci žáků nejpozději do pěti dnů od zahájení školního roku 
pověřené vychovatelce. Přednostně budou přijati účastníci nižších tříd, dojíždějící a děti 
zaměstnaných zákonných zástupců. Žák se může přihlásit do školní družiny i během školního roku, 
pokud není naplněna její kapacita.  Odhlášení probíhá na písemnou žádost zákonného zástupce. 

• Výchovnými opatřeními jsou pochvaly nebo jiná ocenění a kázeňská opatření. Kázeňským opatřením 
je podmíněné vyloučení účastníka zájmového vzdělávání a vyloučení účastníka zájmového 
vzdělávání. Pokud se účastník zájmového vzdělávání dopustí závažného zaviněného porušení 
povinností stanovených školským zákonem nebo tímto Vnitřním řádem školní družiny může ředitel 
školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školského zařízení. Zvláště 
hrubé opakované slovní a úmyslné útoky účastníka zájmového vzdělávání vůči zaměstnancům školní 
družiny nebo vůči ostatním účastníkům zájmového vzdělávání se považují za závažné porušení 
povinností stanovených školským zákonem. 

 
Úplata za pobyt ve školní družině, osvobození od úplaty: 

• Výše úplaty je stanovena Směrnicí k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za školské služby školní 
družiny v souladu se školským zákonem a zákonem o zájmovém vzdělávání.  

• Výše úhrady je 100 Kč za měsíc. Termín úhrady na první období (září – prosinec) je do 15. 9. 
příslušného roku. Termín úhrady na druhé období (leden – červen) je do 15. 1. příslušného roku. 
Účastníkovi zájmového vzdělávání může být úplata za pobyt ve školní družině prominuta podle 
Směrnice k výši a podmínkám pro prominutí úplaty za školské služby školní družiny. 

 
Podmínky docházky do školní družiny, vyzvedávání dětí, postup při nevyzvednutí : 

• Docházka do školní družiny je sledována podle zápisového lístku. Při vyzvedávání zákonný zástupce 
nebo jimi pověřená osoba dle zápisového lístku zazvoní na zvonek školní družiny, vyčká na příchod 
dítěte, zásadně nevstupuje do budovy školy. 

• Účastník zájmového vzdělávání může opustit školní družinu v jinou dobu, než je uvedeno v zápisovém 
lístku pouze na základě zprávy v systému Bakaláři nebo písemné žádosti zákonného zástupce, která 
musí obsahovat jméno účastníka, datum, změnu času a podpis zákonného zástupce a mimo jiné 
formulaci „Přebírám odpovědnost za dceru/syna od … hod“. Takovouto změnu nelze sjednat jinak 
než výše popsaným způsobem, např. ústně, SMS zprávou, telefonicky, emailem atd. 
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• Účastníci školní družiny z 1. třídy po obědě samostatně přicházejí do I. oddělení ŠD, po shromáždění 
všech, přecházejí s vychovatelkou do svého oddělení. Účastnící z ostatních tříd přicházejí do své 
školní družiny sami. Po ukončení odpoledního vyučování odvádí děti do školní družiny vyučující 
z poslední vyučovací hodiny a vychovatelka přebírá zodpovědnost až po vstupu účastníka zájmového 
vzdělávání do školní družiny. 

• Pokud není účastník zájmového vzdělávání vyzvednut do konce doby provozu odpolední školní 
družiny (do 1600 hod.), je zákonný zástupce, případně pověřená osoba dle zápisového lístku 
telefonicky kontaktována. V případě domluvy se zákonným zástupcem vyčká vychovatelka 
s účastníkem zájmového vzdělávání do vyzvednutí. Pokud se nepodaří zastihnout zákonného 
zástupce či pověřenou osobu do 30 minut, uvědomí o této skutečnosti vychovatelka ředitele školy. 
Na základě rozhodnutí ředitele školy oznámí tuto skutečnost policii (na telefonní číslo 158)  
a sociální pracovnici na t.č.: +420 383 700 349, které bude dítě po příjezdu předáno. 

• Opakované vyzvedávaní po 16 hodině bez objektivní příčiny, může být důvodem podmínečného 
ukončení zájmového vzdělávání ve školní družině. 

 
Dočasné umisťování žáků školy ve školní družině: 

• Dočasně jsou do školní družiny umísťováni žáci I. stupně školy, kteří do ní nejsou přihlášeni, při 
dělených hodinách a v době polední přestávky, kdy čekají na odpolední vyučování. 

• Podmínky spojování jednotlivých oddělení školní družiny  
• Jednotlivá oddělení se mohou spojit pouze v tom případě, pokud po spojení nepřevyšuje počet 

fyzicky přítomných účastníků zájmového vzdělávání počet 30. 
• Pravidla styku zákonných zástupců a vychovatelek školní družiny 

• Zákonní zástupci se mohou s vychovatelkou osobně setkat při vyzvedávání dětí nebo v rámci třídních 
schůzek. V zájmu zabezpečení bezpečnosti nevstupují zákonní zástupci do budovy školy. Případnou 
schůzku s vychovatelkou si dohodnou (telefonicky, osobně, písemně či emailem). 

 

V. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků zájmového vzdělávání 
 

Účastníci zájmového vzdělávání jsou prokazatelně seznámeni s pravidly pro zajištění bezpečností a ochrany 
zdraví ve školní družině podle Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.  
 
Účastníci zájmového vzdělávání by měli být vybaveni pro pobyt ve školní družině dostatečným množstvím 
tekutin, aby byl zajištěn jejich pitný režim. V opačném případě mají možnost využít zdroj pitné vody 
v prostorách školní družiny.  
 
Školní družina je vybavena lékárničkou první pomoci, která je umístěna v každé místnosti školní družiny. 
Lékařskou pomoc lze přivolat mobilním telefonem, který má družina k dispozici, případná poranění a úrazy 
jsou zaznamenávány ve školní knize úrazů. 
 
Za bezpečnost svěřených účastníku zájmového vzdělávání ručí vždy vychovatelka a to od chvíle, kdy se 
dostaví do školní družiny (za účastníky prvního ročníku od okamžiku převzetí od vyučujícího) do chvíle, kdy 
si žáka přebírají osoby pověřené k vyzvednutí nebo samostatně odchází ze zařízení. 
 
Za účastníky, kteří byli ve škole, ale do družiny nedorazili, vychovatelka nezodpovídá. 
 
Docházka je vedena v třídní knize denně a to jmenovitě nepřítomných účastníků. Mimořádný odchod (na 
základě písemné žádosti) je také zapsán s hodinou odchodu. Žádosti jsou zakládány. 
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Při pobytu mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu účastníků připadnout 
více než 25 účastníků. 
 

VI. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany účastníků zájmového 

vzdělávání 

Účastníci zájmového vzdělávání jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně. Místnost školní 

družiny i své místo udržovat v čistotě a pořádku. Majetek školní družiny chrání před poškozením. Majetek 

školní družiny nesmějí účastníci zájmového vzdělávání odnášet domů. V případě úmyslného poškození 

majetku školní družiny bude zákonný zástupce vyzván k jednání o náhradě způsobené škody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento Vnitřní řád školní družiny je platný od 1. 9. 2022. 

V Radomyšli dne 31. 8. 2021  
 
 
 
 ………………………………………………………………. 
       Mgr. Jan Babka 
          ředitel školy 
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