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ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
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I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Řád školní družiny upravuje podmínky soužití ve školní družině na Základní škole a Mateřské škole 

Zabrušany. Upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností účastníků, jejich zákonných zástupců a 

pravidla vzájemných vztahů mezi všemi osobami účastných na zájmovém vzdělávání. Jeho součástí jsou 

podmínky provozu a vnitřního režimu školní družiny, podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

účastníků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 

násilí. Řád školní družiny dále stanoví podmínky zacházení se školním majetkem.  

 

Řád školní družiny je závazný pro všechny účastníky školní družiny, jejich zákonné zástupce a všechny 

pracovníky školy. 

     

Všem osobám účastných na zájmovém vzdělávání je poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi 

formami rasismu, národnostní, náboženské a další tolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, 

Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. 

      

Škola a školní družina respektuje všechna práva účastníků, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na 

jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu 

před nezákonnými útoky na jeho pověst. 

     

  

II. PROVOZNÍ DOBA 

 

Provoz školní družiny: 

- ranní ŠD                 6.00 h -   7.30 h, 

- odpolední ŠD        11.25 h - 16.00 h, 

- pobyt venku          13.00 h - 14.15 h - v tuto dobu účastníci nemohou odcházet. 

O uzavření školní družiny během prázdnin jsou rodiče písemně informováni. 

 

III. CHARAKTERISTIKA A LOKALIZACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1. Lokalizace 

ŠD je mimoškolní výchovné zařízení při Základní škole a Mateřské škole Zabrušany. 

Zřizovatelem je Obec Zabrušany. 

Ředitelka školy je Mgr. Dana Plachá. 

Vychovatelkou je Pavla Homičová. 

Školní asistent je Eva Korálová. 

ŠD má jedno oddělení pro účastníky od 1. - 5. ročníku.                                                                     

Kapacita ŠD je 30 účastníků                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

. 

 

2. Charakteristika 

Školní družina je přímo v budově Základní školy a Mateřské školy Zabrušany v 2. nadzemním podlaží. ŠD 

svým vybavením odpovídá potřebám mimoškolní výchovné činnosti jak po stránce materiální, tak 

hygienické. V roce 2018 byla ŠD přestěhována do jiných prostor školy a prošla celkovou rekonstrukcí. První 

místnost je zařízena na výtvarnou, pracovní činnost. Na podlaze je lino. V herně je koutek pro odpočinek, 

rekreační činnost, stoly pro zájmovou činnost. Uprostřed místnosti je prostor pro hry a činnost na zemi. 

Podlaha je pokryta linem a z části kobercovou krytinou. Vybavení hračkami, pomůckami a jiným pracovním 

materiálem je průběžně doplňováno dle finančních prostředků. Do oken byly namontovány žaluzie. 

Účastníci se podílejí na výzdobě školy.  

 

 

 



IV. PŘIHLAŠOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, ODHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ ZE 

ŠKOLNÍ DRUŽINY, VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY, KÁZEŇSKÁ 

OPATŘENÍ, POCHVALA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1. Přihlašování účastníků do školní družiny 

Účastníci se do ŠD přihlašují Evidenčními - zápisními lístky, v nichž jsou uvedeny základní údaje splňující 

GDPR. Zákonní zástupci vyplní Zmocnění k vyzvedávání účastníků ze školní družiny. 

 

2. Odhlašování účastníků ze školní družiny 

Odhlásit mohou zákonní zástupci účastníka ze školní družiny vždy písemně. 

 

3. Vyloučení účastníků ze školní družiny 

Jestliže účastník poruší řád školní družiny nebo se jinak dopustí hrubého porušení společenského soužití a 

neetického chování, může být ze školní družiny podmínečně vyloučen, případně vyloučen. Vyloučení musí 

být projednáno s ředitelem školy a zákonnými zástupci. 

 

4. Pochvala 

Účastník školy má právo, aby jeho aktivní přístup k životu ve škole a školní družině byl oceněn. Za 

příkladné chování, za statečný čin nebo jiné mimořádné skutky, může být účastník oceněn ústní pochvalou, 

písemnou pochvalou. 

 

V. USTANOVENÍ O PLATBÁCH 

Úplata za ŠD se řídí směrnicí Poplatky ve ŠD. 

Platba je stanovena na 100,- Kč za celý měsíc. 

Platba se platí vychovatelce školní družiny, vždy do 15. v daném měsíci. 
Podle vyhlášky 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů může ředitel snížit nebo od 

úplaty osvobodit, jestliže  

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona 

o pomoci v hmotné nouzi,  

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních 

službách, nebo  

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní 

sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

d) od 1.1.2020 mohou zákonní zástupci úplatu za ŠD hradit bezhotovostním převodem na číslo účtu školy. 

 

 

VI. PODMÍNKY DOCHÁZKY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI 

ÚČASTNÍKŮ, ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLY, PRAVIDLA 

VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PRACOVNÍKY ŠKOLY 

 

1. Podmínky docházky do školní družiny, základní práva a povinnosti účastníků 

 

a) Řádně přihlášený účastník má právo na zájmové vzdělávání a školské služby podle školského zákona.  

 

b) Účastník je povinen spolupracovat s vychovatelkou školní družiny a se všemi pracovníky školy. 

 

c) Účastník má právo na vyjádření vlastního názoru, odpovídající jeho věku a stupni vývoje v záležitostech 

týkajících se jeho zájmového vzdělávání. Jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. 

    . 

d) Účastník má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Tuto pomoc jsou povinni poskytnout 

všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak vychovatelka školní družiny, metodik prevence. 

 

e) Účastník má právo účastnit se všech akcí pořádaných školní družinou. 

 

f) Účastník je povinen dodržovat školní řád, řád školní družiny a další vnitřní předpisy školy a školní 

družiny. V zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví ostatních osob je povinen dodržovat veškeré zásady 



bezpečnosti při nejrůznějších činnostech. Je rovněž povinen respektovat veškeré bezpečnostní pokyny 

vydané pracovníkem školy aktuálně v reakci na okamžitou situaci. 

 

g) Účastník je povinen plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, vydané v souladu 

 s právními předpisy a školním řádem a řádem školní družiny. 

 

h) Na nezletilého účastníka se rovněž vztahují veškerá práva a povinnosti vyplývající ze školního řádu pro 

rodiče nebo zákonné zástupce. 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

 

a) Zákonný zástupce účastníka má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích zájmového 

vzdělávání účastníka a k dalším informacím, které vyplývají z docházky do školní družiny a soužití 

s dalšími osobami v prostředí školy. 

      

b) Zákonný zástupce účastníka je povinen zajistit řádnou docházku účastníka do školní družiny shodující se 

zápisovým listem. Mimořádný odchod ze školní družiny musí zákonný zástupce oznámit písemně. 

      

c) Zákonný zástupce účastníka je povinen průběžně spolupracovat s vychovatelkou školní družiny a dalšími 

pracovníky školy a na výzvu se dostavit do školní družiny k projednání závažných skutečností týkajících se 

zájmového vzdělávání účastníka. 

     

d) Zákonný zástupce účastníka je povinen informovat o zdravotním stavu účastníka, 

specifických zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh 

zájmového vzdělávání a zejména o všech změnách, které v průběhu školního roku nastaly a to neprodleně 

poté, co se o takových změnách dozví. 

     

e) Zákonný zástupce účastníka je povinen oznámit údaje, které jsou důležité pro průběh zájmového 

vzdělávání nebo bezpečnost účastníka údaje, které školní družina vyžaduje na základě dalších právních 

předpisů. Jedná se zejména o jméno, příjmení, státní občanství a místo trvalého pobytu, údaje o zdravotní 

způsobilosti, o tom, zda je účastník zdravotně postižen, včetně druhu postižení nebo zdravotně 

znevýhodněn; popřípadě údaje o tom, zda je účastník sociálně znevýhodněn. Dále jméno a příjmení 

zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení. 

 

f) Zákonný zástupce účastník má právo na vyjádření názoru, týkajícího se provozu školní družiny, obsahu a 

formy a zájmového vzdělávání a jeho vyjádření je věnována patřičná pozornost. 

 

g) Zákonný zástupce účastníka má právo na informace a poradenskou pomoc školy. Základní poradenskou 

pomoc jsou povinni poskytnout všichni pedagogičtí pracovníci školy, specifickou pak vychovatelka školní 

družiny, metodik prevence. Informace škola poskytuje prostřednictvím třídních schůzek, individuální 

konzultací nebo příležitostně při každodenním vyzvedávání účastníka ve školní družině. 

 

h) Zákonný zástupce účastník je povinen řídit se školním řádem a respektovat další vnitřní předpisy školy. 

 

3. Práva a povinnosti zaměstnanců školy 

 

a) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat řád školní družiny a další vnitřní předpisy školy. V 

zájmu ochrany vlastního zdraví a zdraví účastník jsou povinni se pravidelně účastnit školení v oblasti 

bezpečnosti zdraví a ochrany při nejrůznějších činnostech a dodržovat veškeré zásady bezpečnosti. Jejich 

práva a povinnosti dále upravuje provozní řád školy. 

 

b) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni dodržovat a respektovat účastníkova práva a dbají na jejich 

výkon. Dbají rovněž na výkon účastnických povinností. 

      



c) Všichni zaměstnanci školy jsou povinni poskytnout účastníkovi pomoc a ochranu v případě, že jsou o to 

požádáni. V ostatních případech postupují podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. 

 

d) Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou povinni poskytnout základní poradenskou pomoc. Specifickou 

poradenskou pomoc poskytují zejména třídní učitelé, metodik prevence, vychovatelka školní družiny. 

 

4. Pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy 

 

a) Všichni pracovníci školy a účastníci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů 

podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností. 

 

b) Všichni pracovníci školy a účastníci dbají na dodržování základních společenských pravidel a pravidel 

slušné a zdvořilé komunikace. 

 

c) Všichni pracovníci školy a účastníci dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech prostorách školy. 

 

d) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníků vůči účastníku, pracovníkům školy nebo 

pracovníků školy vůči účastníkům je považováno za závažné porušení řádu školní družiny a vedení školy 

z takového jednání vyvodí důsledky. 

 

VII. PŘÍCHOD ÚČASTNÍKŮ DO ŠD, PŘECHOD ÚČASTNÍKŮ ZE ŠKOLY DO ŠD 

 

Ráno přicházejí účastníci individuálně do šatny, kde dohlíží p. školnice. Po převléknutí odcházejí do školní 

družiny. Vychovatelka zapíše přítomnost do docházkového listu. 

V 7.30 h předává vychovatelka účastníky učitelce. 

V 11.30 h předává učitelka účastníky vychovatelce v šatně a ta s nimi odchází na oběd. 

V 12.20 h a v 13,15 h nepředává vyučující účastníky vychovatelce, ale odchází s nimi na oběd podle 

rozepsaného dozoru. 

Po příchodu účastníků s vyučujícím z oběda, jsou předáni účastníci vychovatelce ve ŠD. 

Jestliže účastník odchází mimo stanovenou dobu, zapíše vychovatelka odchod do docházkového listu. 

 

VIII. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 

1. Bezpečnost a požární ochrana   

 

a) Všechny osoby účastné na zájmovém vzdělávání jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany 

vlastního zdraví a zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy a evakuačním plánem školy. 

 

 b) Účastníci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice BOZP a 

dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. 

 

 c) Účastníci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a životy svých spolužáků, neprodleně 

informovat vychovatelku nebo kteréhokoliv vyučujícího o případech zranění, úrazu, fyzického napadení 

nebo jiné formy útisku vlastní osoby nebo jiné osoby, jehož byl přítomen. 

       

d) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu kouření je porušením 

zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé porušení školního řádu. 

 

e)Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné a psychotropní látky a 

pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je 

považováno za zvláště hrubé porušení řádu školní družiny a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní 

ochrany dětí. 

 

f) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak 



manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je porušením trestního zákona 

a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním řízení. 

 

g) Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, střelivo nebo 

pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je 

posuzováno jako zvlášť hrubé porušení řádu školní družiny. 

 

h) Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění požáru jsou účastníci 

povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 

 

i) Ve všech prostorách školy není dovoleno používání chemických prostředků k čištění oděvů a 

přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 

 

j) Pro účastníky platí přísný zákaz manipulace s elektrickými spotřebiči a elektroinstalací. 

       

k) Je přísně zakázáno vylézání z oken, vyklánění se a sedání do oken, vstupování na střechy budov, 

vyhazování různých předmětů a vylévání vody z oken nebo házení sněhu do oken. 

 

l) Pokud účastníci přijíždějí do školy na jízdním kole, škola nenese žádnou zodpovědnost   

za jejich poškození či zcizení. 

 

m) Účastníkům se nedoporučuje přinášet do školní družiny hodnotné předměty a větší obnosy peněz 

z důvodu možného odcizení; za případnou ztrátu školy nezodpovídá. 

 

n) Každý úraz či nevolnost má účastník povinnost neprodleně hlásit vychovatelce školní družiny, případně 

jinému učiteli nebo vedení školy.          

 

o) Při přecházení účastníků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se účastníci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

 

2. Ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy, diskriminací, nepřátelství, násilí  

 

a) Všichni účastníci školní družiny jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a 

kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat vychovatelku, vedení školy nebo jiného 

dospělého. 

 

b) Ve škole je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či rasové 

nesnášenlivosti. 

 

c) Účastník má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními účastníky nebo 

zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo ředitelem školy. 

 

d) Účastník, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního jednání 

(vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má povinnost hlásit takovou skutečnost kterémukoliv zaměstnanci 

školy a na základě tohoto oznámení má právo na okamžitou pomoc a ochranu. 

 

e) Účastník, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání má povinnost 

hlásit takovou skutečnost třídnímu učiteli, jinému zaměstnanci školy nebo řediteli školy. 

 

f) Je zakázáno do školní družiny přinášet předměty, které ohrožují zdraví nebo narušují dobré mravy.  

 

g) Používání mobilních telefonů a dalších elektronických zařízení je zakázáno. Při výjimečných případech, 

např. při komunikaci se zákonnými zástupci, se účastník dovolí vychovatelky a komunikaci vyřídí 

v soukromí. 

 



3. Pravidla pro zacházení s majetkem školy 

 

a) Účastníci mají právo používat zařízení školy, školní družiny, ostatních prostor školy a pomůcky pouze 

v souvislosti se zájmovým vzděláváním. Jsou povinni se řídit pokyny vychovatelky nebo jiných 

zaměstnanců školy. 

 

b) Účastníci jsou povinni šetrně zacházet se školními potřebami, které jim byly svěřeny v souvislosti se 

zájmovým vzděláváním. Jejich poškození mají povinnost ihned nahlásit vychovatelce nebo ostatním 

učitelům. 

    . 

c) Účastníci i zaměstnanci školy udržují školní družinu, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a pořádku, 

chrání majetek školy před poškozením. 

      

d) Účastník odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku nezabránil, 

přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí účastník nebo jeho zákonný zástupce 

škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního majetku může účastník školy společně se svým 

zákonným zástupcem zjednat nápravu škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do 

původního stavu. Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání škody soudní cestou. 

 

4. Hygienické podmínky, psychosociální podmínky 

 

Vhodná struktura režimu účastníků v družině s dostatkem relaxace a aktivního pohybu dané režimem 

družiny a skladbou zaměstnání. 

Zdravé prostředí užívaných prostorů družiny - podle platných norem. 

Ochrana účastníků před úrazy. 

Dostupnost prostředků první pomoci, kontaktů na lékaře či jiné speciální služby. 

Praktická pomoc vychovatelky poskytovat první pomoc. 

Klidné prostředí a příznivé sociální klima. 

Respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům. 

Ochrana účastníků před násilím, šikanou a dalšími patologickými jevy. 

Vytváření podmínek pro spoluúčast účastníků na životě školy a ŠD. 

Budování komunity na principech svobody, odpovědnosti a stability společenských pravidel, spravedlnosti, 

spolupráce. 

Včasná informovanost účastníků i jejich rodičů o činnosti ŠD a jejím vnitřním životě. 

 

5. Akutní onemocnění účastníka 

 

Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení účastníka, který vykazuje známky akutního 

onemocnění, od ostatních účastníků, zajistit nad ním dohled zletilé fyzické osoby a neprodleně oznámit tuto 

skutečnost nadřízeným vedoucím zaměstnancům 

 

IX. ŽIVOTOSPRÁVA A PITNÝ REŽIM 

 

Účastníkům je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava s vhodnou skladbou jídelníčku. Stravu zajišťuje 

školní jídelna při Základní škole a Mateřské škole Zabrušany.  

Pitný režim zajišťují rodiče, stejně tak odpolední svačinu. Vychovatelka dohlédne, aby účastníci svačinu 

snědli. 

Pobyt venku je dodržován každý den, pokud to dovolí rozptylové a povětrnostní podmínky. Využíváme 

prostor školní zahrady, sportovního hřiště, dětského hřiště. 

Pobyt venku je 13.00 h -14.15 h. 

 

X. UŽÍVÁNÍ DALŠÍCH PROSTOR ŠKOLY A STANOVENÍ PODMÍNEK 

 

Pro svou činnost využívá jak vlastní prostor, tak tyto prostory školy: 

- tělocvičnu, 



- učebnu počítačů, 

- školní zahradu. 

V těchto prostorách účastníci školní družiny dodržují řády odborných učeben, za účastníky zodpovídá 

vychovatelka školní družiny. 

 

XI. PODMÍNKY DOČASNÉHO UMÍSTĚNÍ ÚČASTNÍKA 

 

Ve výjimečných případech o dočasném přijetí účastníka rozhoduje ředitel školy. 

Při neplánovaném přerušení školy mohou být účastníci umístěny ve ŠD. 

 

 

XII. PRAVIDLA STYKU SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI 

 

Každodenní styk při předávání účastníků. 

Písemný styk. 

Individuální schůzky. 

 

XIII. POSTUP VYCHOVATELKY PŘI NEVYZVEDNUTÍ ÚČASTNÍKA 

 

V žádném případě nesmí vychovatelka poslat účastníka domů samotného, pokud to nemá napsané písemně 

od rodičů. 

Nejprve se pokusí spojit telefonicky se zákonným zástupcem. 

Spojí se s náhradními zástupci. 

Pokud si rodiče účastníka nevyzvednou, zodpovídá vychovatelka po celou dobu za jeho bezpečnost. 

Vše nahlásí řediteli školy. 

Vše nahlásí policii ČR. 

 

XIV. DALŠÍ ČINNOSTI ŠD 

 

Při dalších činnostech školní družiny se všichni účastníci řídí řádem školní družiny a školním řádem. 

 

 

 

 

 

Zpracovala:                                                                 Schválila: 

Pavla Homičová                                                           Mgr. Dana Plachá 

vychovatelka ŠD                                                          ředitelka školy 
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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Školní družina je zřízena dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a řídí se dle vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání., ve znění pozdějších předpisů. 

 

OBSAH: 

      

     I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

      

     II. PRAVIDLA PROVOZU 

 

1. Provoz školní družiny. 

2. Přechod účastníků ze školy do ŠD. 

3. Postup vychovatelky při nevyzvednutí účastníka. 

4. Přihlašování, odhlašování, vyloučení, pochvala účastníků do školní družiny. 

 

     III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1. Rozdělení skupin. 

2. Konec vyučování a dohledy ve školní jídelně. 

3. Režim dne. 

 

 

I. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Vnitřní řád školní družiny určuje pravidla provozu, stanoví režim dne, je závazný pro pedagogické 

pracovníky a má informativní charakter pro rodiče na Základní škole a Mateřské škole Zabrušany.  

     

Všem osobám účastných na zájmovém vzdělávání je poskytnuta veškerá možná ochrana před všemi 

formami rasismu, národnostní, náboženské a další tolerance ve smyslu Listiny základních práv a svobod, 

Úmluvy o právech dítěte a dalších právních norem ČR. 

      

Škola a školní družina respektuje všechna práva účastníků, která stanoví Úmluva o právech dítěte a dbá na 

jejich dodržování (ochrana před diskriminací, respektování práva na svobodu myšlení, svědomí a 

náboženského vyznání, ochrana před vměšováním do soukromí dítěte, do jeho korespondence, na ochranu 

před nezákonnými útoky na jeho pověst). 

 

II. PRAVIDLA PROVOZU 

 

1. Provoz školní družiny 

Ranní ŠD                 6.00 h -   7.30 h, 

Odpolední ŠD        11.30 h - 16.00 h, 

Pobyt venku           13.00 h - 14.15 h - v tuto dobu účastníci nemohou odcházet. 

O uzavření školní družiny během prázdnin jsou rodiče písemně informováni. 

Ve výjimečných případech o dočasném přijetí účastníka rozhoduje ředitel školy. 

Při neplánovaném přerušení školy mohou být účastníci umístěny ve ŠD. 

 

2. Přechod účastníků ze školy do ŠD 

Ráno přicházejí účastníci individuálně do šatny, kde dohlíží p. školnice. Po převléknutí odcházejí do školní 

družiny. Vychovatelka zapíše příchod do docházkového listu. 

V 7.30 h předává vychovatelka účastníky učitelům. 

V 11.30 h předávají učitelé účastníky vychovatelce v šatně a ta s nimi odchází na oběd. 

V 12.20 h a v 13,15 h nepředává vyučující účastníky vychovatelce, ale odchází s nimi na oběd podle 

rozepsaného dohledu. 



Po příchodu účastníků s vyučujícím z oběda, jsou předáni účastníci vychovatelce ve ŠD. 

Jestliže účastník odchází mimo stanovenou dobu v zápisovém listě, zapíše vychovatelka odchod do 

docházkového listu. 

 

3. Postup vychovatelky při nevyzvednutí účastníka 

V žádném případě nesmí vychovatelka poslat účastníka domů samotného, pokud to nemá napsané písemně 

od rodičů. 

Nejprve se pokusí spojit telefonicky se zákonným zástupcem. 

Spojí se s náhradními zástupci. 

Pokud si rodiče účastníka nevyzvednou, zodpovídá vychovatelka po celou dobu za jeho bezpečnost. 

Vše nahlásí řediteli školy. 

Vše nahlásí policii ČR. 

 

4. Přihlašování, odhlašování, vyloučení, pochvala účastníků školní družiny 

Přihlašování účastník do školní družiny 

Účastníci se do ŠD přihlašují Evidenčními - zápisními lístky, v nichž jsou uvedeny základní údaje.   

Zákonní zástupci vyplní Zmocnění k vyzvedávání účastníků ze školní družiny. 

Odhlašování účastníků ze školní družiny 

Odhlásit mohou zákonní zástupci účastníka ze školní družiny vždy písemně. 

Vyloučení účastníka ze školní družiny 

Jestliže účastník poruší řád školní družiny nebo se jinak dopustí hrubého porušení společenského soužití a 

neetického chování, může být ze školní družiny podmínečně vyloučen, případně vyloučen. Vyloučení musí 

být projednáno s ředitelem školy a zákonnými zástupci. 

 

Pochvala 

Účastník školy má právo, aby jeho aktivní přístup k životu ve škole a školní družině byl oceněn. Za 

příkladné chování, za statečný čin nebo jiné mimořádné skutky, může být účastník oceněn ústní pochvalou, 

písemnou pochvalou. 

 

III. REŽIM DNE 

 

1. Skupiny 

 

1. skupina – ročníky, kterým končí vyučování v 11,25 h. 

2. skupina -  ročníky, kterým končí vyučování v 12,20 h. 

3. skupina -  ročníky, kterým končí vyučování v 13,15 h. 

 

2. Konec vyučování a dohledy v jídelně: 

 

 11,25 12,20 13,15 

Pondělí Vychovatelka ŠD Určený vyučující Určený vyučující 

Úterý Vychovatelka ŠD Určený vyučující Určený vyučující 

Středa Vychovatelka ŠD Určený vyučující Určený vyučující 

Čtvrtek Vychovatelka ŠD Určený vyučující Určený vyučující 

Pátek Vychovatelka ŠD Určený vyučující Určený vyučující 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Režim dne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala:                                                                 Schválila: 

Pavla Homičová                                                           Mgr. Dana Plachá 

vychovatelka ŠD                                                          ředitelka školy 

 

 

 

V Zabrušanech dne 1.9.2021 

 PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK 

Ranní 

družina 

6,00 – 7,30 

- postupné 

příchody do ŠD 

- spontánní 

aktivity 

7,30 h  

- předání dětí na 

vyučování 

- postupné 

příchody do ŠD 

- spontánní 

aktivity 

7,30 h  

- předání dětí na 

vyučování 

- postupné 

příchody do ŠD 

- spontánní 

aktivity 

7,30 h 

- předání dětí na 

vyučování 

-postupné 

příchody do ŠD 

-spontánní 

aktivity 

7,30 h  

- předání dětí na 

vyučování 

- postupné 

příchody do ŠD 

- spontánní 

aktivity 

7,30 h  

- předání dětí na 

vyučování 

1. skupina 1. skupina 

11,30 - 12,00 

- oběd  

1. skupina 

11,30 - 12,00 

- oběd  

1. skupina 

11,30 - 12,00 

- oběd  

1. skupina 

11,30 - 12,00 

- oběd  

1. skupina 

11,30 - 12,00 

- oběd 

1. skupina 

 

 

 

 

2. skupina 

 1. skupina 

12,00 - 13,00 

- odpočinková 

činnost 

- spontánní 

aktivity 

2. skupina    

12,20 - 13,00 

- oběd   

s dohledem 

1. skupina 

12,00 - 13,00 

- odpočinková 

činnost 

- spontánní 

aktivity 

2. skupina    

12,20 - 13,00 

- oběd   

s dohledem 

 1. skupina 

12,00 - 13,00 

- odpočinková 

činnost 

- spontánní 

aktivity 

2. skupina    

12,20 - 13,00 

- oběd   

s dohledem 

1. skupina 

12,00 - 13,00 

- odpočinková 

činnost 

- spontánní 

aktivity 

2. skupina    

12,20 - 13,00 

- oběd   

s dohledem 

1. skupina 

12,00 - 13,00 

- odpočinková 

činnost 

- spontánní 

aktivity 

2. skupina    

12,20 - 13,00 

- oběd   

s dohledem 

1., 2. 

skupina 

 

 

3. skupina 

1. a 2. skupina 

13,00 - 14.15 

- pravidelná 

činnost 

- pobyt venku 

3. skupina 

13,15 – 14,15 

- oběd  

s dohledem 

- odpočinková 

činnost 

1. a 2. skupina 

13,00 - 14.15 

- pravidelná 

činnost 

- pobyt venku 

3. skupina 

13,15 – 14,15 

- oběd  

s dohledem 

- odpočinková 

činnost 

1. a 2. skupina 

13,00 - 14.15 

- pravidelná 

činnost 

- pobyt venku 

3. skupina 

13,15 – 14,15 

- oběd  

s dohledem 

- odpočinková 

činnost 

1. a 2. skupina 

13,00 - 14.15 

- pravidelná 

činnost 

- pobyt venku 

3. skupina 

13,15 – 14,15 

- oběd  

s dohledem 

- odpočinková 

činnost 

1. a 2. skupina 

13,00 - 14.15 

- pravidelná 

činnost 

- pobyt venku 

3. skupina 

13,15 – 14,15 

- oběd  

s dohledem 

- odpočinková 

činnost 

1., 2., 3. 

skupina 

1., 2. a 3. skupina 

14,15 – 16,00 

- hygiena 

- odpočinkové 

činnosti 

- spontánní 

aktivity 

- příprava na 

vyučování 

- postupné 

odchody dětí 

domů 

1., 2. a 3. 

skupina 

14,15 – 16,00 

- hygiena 

- odpočinkové 

činnosti 

- spontánní 

aktivity 

- příprava na 

vyučování 

- postupné 

odchody dětí 

domů 

1., 2. a 3. 

skupina 

14,15 – 16,00 

- hygiena 

- odpočinkové 

činnosti 

- spontánní 

aktivity 

- příprava na 

vyučování 

- postupné 

odchody dětí 

domů 

1., 2. a 3. 

skupina 

14,15 – 16,00 

- hygiena 

- odpočinkové 

činnosti 

- spontánní 

aktivity 

- příprava na 

vyučování 

- postupné 

odchody dětí 

domů 

1., 2. a 3. 

skupina 

14,15 – 16,00 

- hygiena 

- odpočinkové 

činnosti 

- spontánní 

aktivity 

- příprava na 

vyučování 

- postupné 

odchody dětí 

domů 


