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I. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ 

MEZI ŽÁKY, JEJICH ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI A ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ DRUŽINY  

A. Práva žáků  

1. Žáci docházející do školní družiny mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v „Úmluvě o právech 

dítěte“.  

2. Žáci docházející do školní družiny mají právo  

a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu,  

b) na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných školní 

družinou,  

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; 

vyjádření svého názoru je nutno provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a 

dobrého občanského soužití.  

4. Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jejich 

duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jejich 

pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.  

5. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním 

prostředí.  

 



6. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo 

psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy 

toxikománií.  

 

 

B. Povinnosti žáků  

1. Žáci docházející do školní družiny dodržují pravidla kulturního chování.  

2. Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.  

3. Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelek a dalších oprávněných osob.  

4. Do družiny žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu žáků. 

Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či ztrátou u cenných věcí, které byly do školní 

družiny bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně 

vychovatelce, nebo kterémukoli dospělému pracovníkovi školy.  

5. Předměty zapomenuté a ztracené v areálu školy žáci odevzdají vychovatelce, nebo kterémukoli 

dospělému pracovníkovi školy.  

6. Žáci dodržují vnitřní řád školní družiny a předpisy a pokyny školského zařízení vydané v souladu s 

právními předpisy a vnitřním řádem.  

7. Žáci dodržují předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni.  

  

C. Práva zákonných zástupců žáků  

1. Zákonný zástupce žáka má právo se informovat na průběh vzdělávání žáka u vychovatelek.  

2. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u vychovatelek 

nebo u ředitele školy.  

3. Zákonný zástupce má právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

výchovy a vzdělávání žáka.   

 

 

 

 



D. Povinnosti zákonných zástupců žáků  

1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné denní docházce 

docházel řádně do školní družiny v termínu uvedeném na přihlášce do školní družiny.  

2. Zákonný zástupce má povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka při pravidelné docházce 

do školní družiny.  

3. Zákonný zástupce má povinnost informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, 

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

zájmového vzdělávání.  

4. Zákonný zástupce má povinnost oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 3 a další 

údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.  

5. Zákonný zástupce má povinnost uhradit poplatek za využívání školské služby v uvedené výši a 

do uvedeného termínu. V případě prodlení a po upozornění vychovatelkou na tuto skutečnost  bude 

žák z docházky ze školní družiny vyřazen.  

  

E. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a zaměstnanci školní družiny  

1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisí s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu školní družiny, zajištění 

bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.  

2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a 

všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů.  

  

II. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY  

A. Provoz školní družiny  

1. Denní doba provozu školní družiny je stanovena takto:  

- od 6.00 do 7.35 (ranní provoz)  

- od 11.40 do 17.00 (odpolední provoz)  

- od 13.30 do 14.30 hodin nelze žáka vyzvedávat z důvodu pobytu školní družiny mimo areál školy.  

2. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.  

3. O provozu školní družiny v době  volného dne rozhoduje ředitel školy.  Žáci musí být na docházku o 

těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni. Minimální počet přihlášených žáků pro otevření školní 

družiny v tomto období je 10.  



4. Místnostmi užívanými pro provoz školní družiny jsou prostory v budově ZŠ. Další prostory školy 

využívanými školní družinou je tělocvična, hřiště v areálu školy nebo třídy ZŠ.  

  

B. Vnitřní režim školní družiny  

1. Školní družina realizuje zájmové vzdělávání zejména těmito formami:  

• pravidelnou denní zájmovou, výchovnou, tematicky rekreační a vzdělávací činností  

• příležitostnou zájmovou, výchovnou, tematicky rekreační a vzdělávací  činností  

• využitím otevřené nabídky spontánních činností  

2. Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.  

3. Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní 

docházce.  

4. Oddělení školní družiny navštěvuje nejvýše 30 žáků v dané časové období.  

5. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na přihlášce do školní družiny.  

6. Žáky si vychovatelky do školní družiny přebírají v 11.40 h a ve 12.35 h. V ranní družině si 

vychovatelky přebírají žáka od zákonných zástupců. Přicházet do ranní družiny žáci mohou do 7.15.  

7. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. Vychovatelka 

o tom informuje zákonné zástupce žáka.  

8. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny nebo prostory vymezené k dané 

činnosti.  

9. Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek a vnitřním řádem školní družiny.  

10. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád školní družiny a činnost školní družiny, může být 

rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.  

11. Žák je ze školní družiny vydán pouze zákonnému zástupci nebo jím určené osobě uvedené v 

přihlášce do školní družiny.  

12. Pokud žák odchází ze školní družiny sám, je to na základě údaje o samostatném odchodu žáka v 

přihlášce vyplněné zákonným zástupcem, nebo na základě písemného souhlasu zákonného 

zástupce.  

13. V případě nevyzvednutí žáka do stanovené doby jsou telefonicky kontaktováni zákonní zástupci 

žáka a je informováno vedení školy. Pokud není žák vyzvednut ani poté, je kontaktována policie.  

14. Předem známou nepřítomnost žáka sdělí zákonní zástupci písemně. Po opětovném nástupu do 

školní družiny předloží žák omluvenku pedagogickému pracovníkovi.   

15. Vyzvedávání žáků ze školní družiny je možné pouze v časy uvedené na přihlášce do školní družiny. 

Písemné sdělení doloží zákonní zástupci  v případě odchylky od docházky žáka uvedené v přihlášce 



do školní družiny nebo pokud má žák odejít ze školní družiny s jinou osobou, než je obvyklé a než 

je uvedeno na přihlášce do školní družiny. Na písemné omluvence bude uvedeno datum, doba 

odchodu a podpis rodičů.  

  

III. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ, OCHRANA ŽÁKŮ PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A 

PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ   

A. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků  

1. Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků školy i ostatních osob.  

2. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině je zajištěna po celou dobu provozu školní družiny, 

zodpovědnost za žáky mají zakotvenou ve svých pracovních náplních vychovatelky školní družiny.  

3. Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a hygieny.  

4. Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání mají 

na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla chování a hygieny.  

5. Žáci dodržují řád hřiště, tříd základní školy a dalších prostor, pokud do nich v rámci zájmového 

vzdělávání vstupují.  

6. Do družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.  

7. Každý úraz, poranění, nehodu či zdravotní obtíže, ke kterým dojde v souvislosti s činností družiny, 

žáci okamžitě hlásí vychovatelce. Vychovatelka poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a 

zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného žáka - vždy v doprovodu zákonného 

zástupce či jiné pověřené osoby. V případě úrazu provede zápis do knihy úrazů.  

8. V případě, že žák odchází ze školní družiny na volnočasové aktivity neprovozované školou, je ze školní 

družiny uvolněn, plnou odpovědnost za přesun a dobu jeho nepřítomnosti přejímá zákonný 

zástupce. Nebo je možné si žáka vyzvednout ve školní družině a po skončení volnočasové aktivity jej 

zpět předat do školní družiny.  

B. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

1. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) 

v areálu školy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření.  

2. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých 

by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám (zejména v 

situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy a při akcích školní družiny 

zakázány. Podle okolností ředitel školy uváží možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí, a bude 

o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.  

  



IV. OCHRANA MAJETKU ŠKOLY  

1. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým vzděláváním.  

2. Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob.  

3. Žáci jsou povinni udržovat předměty tvořící zařízení oddělení školní družiny a školy v pořádku a 

nepoškozené, a to včetně předmětů svěřených jim do osobního užívání.  

4. V cizích učebnách a dalších prostorách školy zachovávají pořádek, nepoškozují majetek.  

5. Žáci okamžitě oznámí závady zjištěné na školním majetku pedagogickému pracovníkovi.  

6. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen zákonný zástupce 

žáka v plné výši uhradit.  

  

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  

1. Tento vnitřní řád je veřejně přístupný na webových stránkách školy a v kanceláři školy. O seznámení 

zákonných zástupců s jeho zněním je proveden písemný záznam.  

 

  

  

Mgr. Iva Kollinová  

      ředitelka školy  

  

  



 


