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Vnitřní řád školní družiny ZŠ a MŠ Dolní Radechová 

• Provoz a umístění školní družiny 

Školní družina je otevřena denně od pondělí do pátku, a to od 6:45 hod do 7:45 hod 

(ranní družina) a od 11:40 do 15:45 (odpolední družina). ŠD je umístěna v samostatné 

učebně ve 2. patře budovy školy. Při odpočinkové a sportovní činnosti využívá ŠD 

školní zahradu, místní víceúčelovou sportovní halu a hřiště za halou. K tematickým 

vycházkám jsou vhodné obecní cesty a lesy v okolí obce. 
 

• Přihlášky a platba za ŠD 

ŠD je určená žákům především 1. - 2. ročníku (může být doplněná žáky 3. ročníku), 

kteří podali písemnou přihlášku do ŠD do pátého pracovního dne měsíce září 

daného školního roku. Přihlásit nebo odhlásit se lze v průběhu školního roku. 

Přednost je dána žákům nižších ročníků a jejich sourozencům z naší školy a 

dojíždějícím žákům (dojíždějící žáci mají možnost vyčkat nejbližšího spoje). 

• Poplatek za ŠD 

Poplatek za ŠD stanoví vedení školy směrnicí. Platba činí 100 Kč měsíčně. Žádosti o 

výjimku z platby podávají zákonní zástupci (pobírající dávky hmotné nouze) písemně 

ředitelce ZŠ. 

Platba je prováděna bezhotovostně na účet školy pod přiděleným variabilním 

symbolem. 

 

Cyklus vybírání poplatku: 

září - leden: 5 x 100,-Kč (platba do 20. 9. daného kalendářního roku) 

únor - červen: 5 x 100,-Kč (platba do 20 2. daného kalendářního roku) 

 

• Docházka, omlouvání nepřítomnosti a vyzvedávání ze ŠD 

Nepřítomnost žáků hlásí rodiče vychovateli. Odhlášení žáka ze ŠD podají rodiče 

písemně spolu s žádostí o vrácení poplatku. Vyloučení ze ŠD je krajním řešením při 

porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků. 

Zákonným zástupcům se sděluje písemnou formou vedením školy. 

Docházka do ŠD je stanovena dobou uvedenou zákonnými zástupci na přihlášce ŠD, 

případně je možné ji v průběhu roku písemně změnit. Žák svůj příchod a odchod hlásí 

vychovateli nebo dozoru, bez svolení neopouští družinu. V daném čase odchodu 

opouští ŠD a šatnu ZŠ sám nebo s rodiči.  

Dočasně mohou být do ŠD umístěni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při 

mimořádné žádosti rodičů (není-li překročena kapacita ŠD), při dělených hodinách a 

při neplánovaně přerušené výuce. Nepřítomnost, nemoc nebo změnu odchodu žáka ze 

ŠD hlásí rodiče písemně vychovateli.  



Pokud si žáka zákonný zástupce nevyzvedne ve stanovené době, ponechá jej 

vychovatel v ŠD do příchodu rodičů nejdéle však do 15:45 hodin. Poté vychovatel 

kontaktuje zákonné zástupce nebo osoby jimi pověřené pro vyzvedávání žáka z 

družiny (používá telefonické kontakty, které zákonní zástupci uvedli na přihlášce ŠD 

pro tyto účely). Nereagují-li zákonní zástupci nebo jimi pověřené osoby na těchto 

telefonických kontaktech, vychovatel je povinen kontaktovat pracovníky Orgánu 

sociálně-právní ochrany dětí, kteří si dítě vyzvednou.    

Po 4. vyučovací hodině převezme vychovatel žáky v jídelně školy. Žáci končící 5. 

vyučovací hodinou dochází do ŠD ihned po obědě. Pokud se v rámci činnosti ZŠ žák 

nemůže ihned po obědě dostavit do ŠD, situaci nahlásí včas vychovateli. Žáci, kteří 

navštěvují školní zájmové kroužky, vyzvedne vedoucí kroužku ve školní družině a po 

ukončení zájmové činnosti je opět předá vychovateli. Vzhledem k plánovaným 

činnostem jsou časy odchodů ze ŠD od 12-13 hodin a od 14:30 hodin.  

• Práva žáků 

a)    na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích 

zajišťovaných školní družinou 

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

dodržování základních psychohygienických podmínek 

c)   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, žák má právo sdělit svůj názor vychovateli/ce 

ŠD, řediteli školy, žák musí svůj názor vyjádřit vhodnou formou, která neodporuje 

zásadám slušnosti 

d)   na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na 

svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v 

klidné, pohodové a přátelské atmosféře 

e)   žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve 

zdravém životním prostředí 

f)   na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do 

soukromého života a poškozování pověsti a cti 

 

• Povinnosti žáků 

 

a) dodržovat vnitřní  řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni 

b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními 

předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, 

chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob 

c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat 

tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, 

se kterými přijdou do styku 

d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit 

vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo 

e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se 

činností  organizovaných školní družinou 

f) zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory 

školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením 

g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví 

 



• Žáci nesmějí: 

  

a) nosit do školní družiny cenné věci 

b) nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit 

zdraví  a bezpečnost žáka  nebo jiných osob. 

c) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby 

d) před ukončením pobytu ve školní družině  z bezpečnostních důvodů opouštět školu 

a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD 

e) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického 

a fyzického násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči 

jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné  porušení 

povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen 

  

• Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků: 

  

a)  žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně 

b)  místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují  v čistotě a pořádku 

c)  majetek školní družiny chrání před poškozením 

d)  majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů 

e)   v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni 

k jednání o náhradě způsobené škody 

•  

• Činnost ŠD 

Činnost družiny se řídí školním vzdělávacím programem ZŠ a ŠD, celoročním plánem 

ŠD, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů. Výchovná a 

vzdělávací činnost družiny je dána prostorem a může být ovlivněna počasím. Činnost 

ŠD je též omezena odchodem dojíždějících žáků na autobusové spojení. ŠD slouží 

převážně k odpočinku a k rekreaci žáka po vyučování, vyžití v přírodě a na školní 

zahradě, k rozvíjení dovedností žáka a podle zájmu rodičů k přípravě na vyučování 

nebo k sebevzdělávání.  

Žáci ve školní družině mají možnost podílet se na přípravě vystoupení pro veřejnost a 

své výtvarné práce vystavovat v prostorách ZŠ a školní vývěsce pro obec. Žákům je 

umožněno využívat inventář ŠD. V případě jeho úmyslného poškození však zákonný 

zástupce škodu hradí. Pomůcky na činnost si hradí žáci samostatně, výrobky 

zhotovené v ŠD náleží žákům. Žáci mohou se svolením vychovatele využívat školní 

počítačovou techniku s připojením k internetu. 

• Styk s rodiči nebo zákonnými zástupci 

Nástěnka ŠD zveřejněná na viditelném místě  slouží zákonným zástupcům a dalším 

osobám ke zveřejnění vnitřního řádu školy a družiny, k prezentaci výrobků a výtvorů 

žáků, ke zveřejňování termínů akcí, k informacím o vhodném oblečení dětí 

do místnosti i ven, k vyvěšováním textů písní a dalších materiálů. Dále jsou informace 

vyvěšovány na webových stránkách školy http://www.zsdolniradechova.cz//. 

Informace o ŠD, plánovaných akcích, chování žáků aj. sděluje vychovatel na třídních 

schůzkách nebo písemně. Konzultační schůzku lze dohodnout telefonicky či osobně 

s vychovatelem v době mimo provoz ŠD. Další informace je možné získat od ředitelky 

ZŠ a MŠ Dolní Radechová.  

. 

http://www.zsdolniradechova.cz/


• Bezpečnost 

Žáci jsou o chování a bezpečnosti ve školní družině poučeni vždy na začátku školního 

roku nebo preventivně či následně při nevhodném chování nebo úrazu v průběhu 

školního roku. Dbají též na bezpečnost v silničním provozu a při příchodu nebo 

odchodu ze školy. Nemoc, zranění nebo úraz v ŠD okamžitě hlásí vychovateli. 

V případě vážného zranění zajistí vychovatel řádné ošetření přivoláním lékaře a ihned 

informuje zákonné zástupce žáka. Úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů a zákonným 

zástupcům se tyto informace sdělují ústně či písemně v závislosti na jejich závažnosti. 

Informace o závažnějších úrazech (s absencí ve škole) jsou podle zákona elektronicky 

hlášeny ČŠI.  Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou rodičům ihned sděleny 

telefonicky. 

• Chování žáka ŠD 

Žák svůj příchod (i odchod) vždy hlásí vychovateli. Na odpolední činnost se převlékne 

v šatně do sportovního oblečení a zapojí se do činnosti v ŠD. Na vycházky a školní 

zahradu nosí oblečení k tomu určené podle ročního období a podle počasí. Účastní se 

činnosti spolu s ostatními žáky, např. vycházky, hry, či zájmové činnosti. K ostatním 

žákům ve družině se chová kamarádsky, nevyvolává konflikty. Problémy (zdravotní 

nebo jiné, zejména ubližování) vždy hlásí. Svěřené hry, hračky a pomůcky vrací 

v pořádku a bez znehodnocení. Při styku s ostatními dospělými v budově školy i na 

veřejnosti zachovává pravidla slušného chování. Žák se v rámci družiny může 

připravovat na vyučování, jestliže s tím souhlasí zákonný zástupce a také pokud tato 

příprava nezasahuje do plánované činnosti ŠD. Při pobytu v kabinetu počítačové 

techniky se žák chová ukázněně a podle pokynů dozoru. Při odchodu ze ŠD se žák 

převlékne a následně odchází sám nebo s doprovodem ze ZŠ. Na žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami se bere ohled. O závažných přestupcích chování jsou rodiče 

žáka informováni písemně. 

 

            Dolní Radechová dne: 25. 8. 2022 

 

 


