
Základní škola Lidečko, okres Vsetín 
 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

I. Obecná ustanovení 

1) Směrnice Vnitřní řád školní družiny byla vydána pro školní družinu při Základní škole 

Lidečko, okres Vsetín na základě ustanovení § 30 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základní, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. 

2)  Tato směrnice určuje pravidla provozu školní družiny při Základní škole Lidečko, okres 

Vsetín, stanoví režim školní družiny, je závazná pro pedagogické pracovníky ZŠ Lidečko 

a má informativní funkci pro zákonné zástupce. 

3) Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání v platném znění. 

II. Poslání školní družiny 

1) Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole 

a výchovou v rodině. Není pokračování školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují 

od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, 

odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. 

2) Činnost školní družiny je určena pro žáky nižších ročníků Základní školy Lidečko, okres 

Vsetín. K pravidelné docházce jsou přednostně přijati žáci 1. – 3. ročníků. V nezbytně 

nutných případech mohou být přednostně přijati i žáci vyšších ročníků. O přijetí a vyloučení 

žáka rozhoduje ředitelka školy.  

III. Práva a povinnosti žáků ve školní družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných 

vztahů s pedagogickými pracovníky 

1. Žák má právo: 

1) Seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, které jsou 

nabízeny zejména formou her a spontánních činnost. 

2) Účastnit se všech činností a akcí v rámci školní družiny. 

3) Využívat zařízení a vybavení školní družiny za podmínek stanovených ve Vnitřním řádu 

školní družiny. 

4) Požádat vychovatelku školní družiny o pomoc při řešení problémů. 

5) Vhodným způsobem vyjadřovat své názory na rozhodnutí, které se týkají podstatných 

záležitostí jeho vzdělávání a seberealizace.  
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6) Na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými 

jevy, před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním. 

2. Žák je povinen: 

1) Řídit vnitřním řádem školní družiny, s nímž byl seznámen a který je k dispozici ve školní 

družině. Při aktivitách v odborných učebnách dodržuje řády jednotlivých učeben. 

2) Plnit pokyny vychovatelky vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem školní 

družiny, dbát pokynů ostatních pedagogických pracovníků a provozních pracovníků školy.  

3) Z bezpečnostních důvodů neopouštět prostory školní družinu bez vědomí vychovatelky 

a pohybovat se jen v prostoru, který je určený vychovatelkou k dané činnosti.  

4) Chovat se ve školní družině a na akcích pořádaných školní družinou tak, aby neohrožoval 

spolužáky, vyučujícího ani jiné přítomné osoby. Při závažném a opakovaném porušování 

vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze školní družiny 

vyloučen. 

5) Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných školní družinou 

usměrňovat tak, aby nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, 

se kterými přijdou do styku.  

6) Dodržovat Vnitřní řád školní družiny a pokyny k ochraně a bezpečnosti zdraví snimiž byl 

seznámen. 

IV. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků školní družiny a podrobnosti 

o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

1. Zákonní zástupci mají právo: 

1) Informovat se o chování žáka ve školní družině a o činnosti školní družiny. 

2) Podávat připomínky a návrhy k činnosti školní družiny. 

3) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, které se týkají podstatných záležitostí chování žáka 

ve školní družině. 

4) Řešit problémy a požadavky, které se týkají školní družiny. 

2. Zákonní zástupci jsou povinni: 

1) Uhradit úplatu za vzdělávání ve školní družině podle směrnice školy Směrnice o stanovení 

úplaty ve školní družině. 

2) Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo 

jiných závažných skutečnostech. 
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3) Oznamovat školskému zařízení údaje požadované pro školní matriku a další údaje, které 

jsou podstatné pro průběh výchovy a vzdělávání, nebo bezpečnost žáka a změny těchto údajů. 

4) Respektovat ustanovení Vnitřního řádu školní družiny. 

5) Na vyzvání vychovatelky popřípadě ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy žáka ve školní družině. 

V. Provoz a vnitřní režim školy 

1. Provozní doba a organizace činnosti školní družiny 

1) Provozní doba školní družiny je od 11.15 do 15.30 hodin. Podle potřeby začíná provoz 

školní družiny v den výuky nepovinného předmětu náboženství pro žáky, kteří se jeho výuky 

neúčastní, v 10.15 hodin. 

2) V době od 13.00 do 14.30 hodin, jsou žáci obvykle mimo místnost školní družiny, proto 

není možné v tuto dobu zajistit odchod ze školní družiny ani příchod zpět.  

3) Činnost školní družiny probíhá v samostatné učebně v přízemí školní budovy. Podle 

činností může probíhat také v tělocvičně, počítačové nebo jiné odborné učebně, na hřišti a v 

přírodě. 

4) Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. Ředitelka školy stanovuje 

touto směrnici nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh 

vykonávané činnosti účastníků, zejména na jejich bezpečnost takto: 

a) při běžné činnosti v učebnách a ve třídě školní družiny, vycházkách po běžných 

trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem maximálně 30 žáků, 

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projednává 

vychovatelka s ředitelkou školy předem organizační zajištění akce včetně počtu 

doprovázejících osob. 

5) Do školní družiny přichází žák po obědě. Po skončení 4. vyučovací hodiny přebírá 

vychovatelka žáky, odvede je do školní jídelny a pak zpět do školní družiny. Pokud ostatní 

třídy končí vyučování později, odcházejí žáci nejprve pod dozorem vyučující vykonávající 

dozor do školní jídelny. Ta pak žáky navštěvující školní družinu odvede zpět do školy a předá 

je vychovatelce ve školní družině. 

6) Rozsah denního provozu školní družiny a rozvrh činností schvaluje ředitelka školy 

na návrh vychovatelky školní družiny. 

7) Po projednání se zřizovatelem se činnost školní družiny v době všech prázdnin přerušuje. 

8) V době mimořádného volna v průběhu školního roku je zajišťován provoz školní družiny 

pouze při minimálním počtu 5 žáků. 
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9) Při vyzvednutí dítěte ze školní družiny se používá zvonek u vchodu do školy. Po 

zazvonění je nutno vyčkat příchodu vrátné nebo vychovatelky školní družiny a poté bude 

vpuštěn do budovy. 

 

2. Přihlašování a odhlašování  

1) Žák je zapsán do školní družiny na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. 

O přijetí a vyloučení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Ta také vyřizuje 

případné náměty a stížnosti zákonných zástupců. 

2) Vychovatelka školní družiny zajišťuje průběžné omlouvání a odhlašování žáka, předávání 

informací zákonným zástupcům a ředitelce školy. 

3) Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí rozsah 

docházky a způsob odchodu žáka ze školní družiny. Tyto údaje jsou zaznamenány na 

zápisním lístku. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná. 

4) Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák 

odejít jinak nebo s jinou osobou než je obvyklé a uvedeno v zápisním lístku, sdělí zákonný 

zástupce družině písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině oznámí zákonný 

zástupce rovněž písemně. 

5) V docházkovém listě je zaznamenávána přítomnost či nepřítomnost žáka ve školní 

družině. 

3. Úplata 

1) Zájmové vzdělávání ve školní družině probíhá za úplatu. Výše úplaty je stanovena předem 

na celý školní rok. 

2) Úplata je splatná zpětně, platí se zpravidla ve třech splátkách, a to za období září 

až prosinec, leden až březen a duben až červen. Škola přijímá platby v hotovosti na základě 

vystaveného příjmového dokladu.  

3) Účetní pravidelně kontroluje placení úplaty, a pokud jsou zákonní zástupci v prodlení 

s placením, jedná s nimi ředitelka školy. Jestliže zákonný zástupce nereaguje na ústní výzvy, 

je prokazatelným způsobem písemně upozorněn na svou povinnost.  

4) Pokud zákonný zástupce neuhradí poplatek za žáka ani po prvním písemném upozornění, 

nejpozději k termínu 31. 12., 31. 3. a 15. 6. může ředitelka školy rozhodnout o případném 

vyloučení žáka ze školní družiny. 

5) Úplata může být snížena nebo prominuta. Bližší podmínky pro snížení nebo prominutí 

úplaty jsou stanoveny zvláštní směrnicí školy – Směrnice o stanovení poplatků ve školní 

družině. 
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4. Chování žáka ve školní družině  

1) Žák chodí do školní družiny pravidelně a včas, podle údajů zápisového lístku a účastní se 

činností organizovaných školní družinou. 

2) Žák nesmí při činnostech školní družiny pořizovat videonahrávky, audionahrávky ani 

fotografovat. 

3) Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce 

školní družiny v den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.  

4) Žák se do školní družiny přezouvá a přezůvky udržuje ve stavu, který neohrožuje jeho 

zdraví. 

5) Během vycházky a pobytu venku má žák své oblečení uložené v šatně a aktovku ve školní 

družině. Za mobilní telefon a přinesené hračky školní družina neručí. 

6) Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do 

školní družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

7) Žák udržuje školní družinu i ostatní využívané prostory v čistotě a pořádku.  

8) Žák se chová tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob a chrání své zdraví i zdraví 

spolužáků. Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, 

pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek). Porušení tohoto 

zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny. 

9) Žák ohlásí vychovatelce případně jinému pedagogickému pracovníkovi okamžitě bez 

zbytečného odkladu každý úraz nebo vzniklou škody, ke kterým došlo v souvislosti s činností 

družiny. 

10) Žák nepoužívá mezi ostatními žáky a vůči dospělým osobám hrubá a vulgární slova, 

urážky, psychického a fyzického násilí.   

5. Vyloučení žáka ze školní družiny 

1)  Žák může být vyloučen ze školní družiny: 

a) Jestliže závažným způsobem porušil Vnitřní řád školní družiny. Za závažné porušení 

povinností stanovených tímto řádem se vždy považují zvláště hrubé a vulgární slovní a 

úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi, vychovatelce školní 

družiny, jinému zaměstnanci školy či jiné osobě. 

b) Jestliže v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností školní družiny 

požíval alkoholické nápoje, kouřil, zneužíval omamné psychotropní látky, či je nabízel 

jiným. 

c) Jestliže žák po předchozím upozornění a projednání porušování se zákonnými zástupci 

opakovaně porušuje Vnitřní řád školní družiny.  
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d) Pokud zákonný zástupce neuhradí úplatu za zájmové vzdělávání žáka ve školní 

družině ani po prvním písemném upozornění a pokud nedojde v dohodnuté době 

k odstranění nedostatků. 

2) O vyloučení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitelka školy.  

3) Rozhodnutí o vyloučení žáka musí být předem projednané se zákonnými zástupci žáka.  

6. Nevyzvednutí žáka 

1) Pokud si zákonný zástupce nevyzvedne žáka po ukončení provozu školní družiny, zavolá 

zákonným zástupcům nebo jiné kontaktní osobě uvedené na zápisním lístku, po dohodě počká 

se žákem ve školní družině nejdéle však 1 hodinu po skončení provozu školní družiny. 

2) V případě, že se vychovatelce nepodaří spojit se zákonnými zástupci ani uvedenou 

kontaktní osobu, spojí se s ředitelkou školy. 

3) Podle okolností bude následně tato skutečnost oznámena Policii a pracovníkům sociální 

péče o děti a mládež, kteří zajistí péči o dítě. 

4) Po předání žáka těmto orgánům již dále vychovatelka ani ředitelka nenese za žáka 

zodpovědnost. 

7. Výchovně vzdělávací činnost 

1) Výchovně vzdělávací činnost školní družiny probíhá podle Školního vzdělávacího 

programu pro školní družinu. 

2) Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování, 

zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákovi 

přípravu na vyučování. 

a) Odpočinkové činnosti – mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě. Jde 

o klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod. 

b) Rekreační činnosti – slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek 

s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

c) Zájmové činnosti – rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci 

i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností 

a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo 

spontánní aktivitu. 

d) Příprava na vyučování – zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních 

povinností, není to však povinná činnost školní družiny. Jde zejména o zábavné 

procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování 

a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších 

činnostech. Získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti školní 

družiny (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 
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3) Rozsah denního provozu projednává ředitelka školy se zřizovatelem. Ředitelka školy 

schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu 

zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další 

aktivity.  

4) Školní družina může v rámci své běžné činnosti v průběhu stanovené průběhu stanovené 

provozní doby školní družiny zřizovat zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, 

kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnosti v těchto kroužcích, 

pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do školní družiny je poskytována za úplatu. 

8. Dokumentace 

5) V družině se vede tato dokumentace: 

a) zápisní lístky přijatých žáků, jejichž součástí je písemné sdělení zákonných zástupců 

účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny, 

b) přehled výchovně vzdělávací práce,  

c) docházka žáků, 

d) celoroční plán činností. 

9. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků 

1) Žák nepoškozuje majetek školy, školní družiny ani jiných osob, s vybavením školní 

družiny zachází šetrně, udržuje ho v čistotě a pořádku. 

2) Pokud žák zjistí závady školního majetku a poškození vybavení školní družiny okamžitě 

tuto skutečnost oznámí vychovatelce. 

3) Žák neodnáší stavebnice ani jiný majetek školní družiny domů.  

4) Způsobí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti škodu na majetku školy, školní družiny, 

spolužáka, vychovatelky nebo ostatních osob, bude zákonný zástupce žáka vyzván k jednání o 

náhradě způsobené škody a bude povinen tuto škodu uhradit.  

VI. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před 

sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

1) Všichni žáci přihlášení do školní družiny jsou na začátku docházky poučeni o pravidlech 

bezpečného chování ve školní družině. Záznam o poučení je uveden Přehledu výchovně 

vzdělávací práce školní družiny. 

2) Vychovatelka plánuje pouze takové činnosti, které neohrožují bezpečnost a zdraví žáků a 

ke kterým má odbornou pedagogickou způsobilost. K činnosti se žáky lze využívat pouze 

vybavení a zařízení, které neohrožuje bezpečnost a zdraví všech přítomných. 
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3) Pokud školní družina využívá pro svoji činnost odborné učebny (počítačová učebna, 

čítárna apod.) nebo obecní tělocvičnu, řídí se příslušnými řády pro tyto místnosti. Kontrolu 

bezpečnosti zajišťují při všech činnostech trvale osobním dozorem. 

4) Jestliže žák zjistí při činnosti nějakou závadu či nedostatek, které by mohly ohrozit zdraví 

či bezpečnost osob, je povinen tuto skutečnost oznámit vychovatelce. 

5) Každý úraz, nehodu či poranění, ke kterým došlo ve všech prostorách školní budovy 

i mimo ni za provozu školní družiny, žák neprodleně nahlásí vychovatelce, která provede 

opatření k zajištění první pomoci a informuje zákonné zástupce. V případě potřeby zajistí 

lékařskou pomoc. Dále podá ředitelce školy pravdivé informace potřebné k sepsání záznamu 

o úrazu. Úraz bude neprodleně zapsán do Knihy úrazů. 

6) Při přesunech ve škole, při pobytu venku, v tělocvičně je žák poučen o bezpečnosti a 

chování a je povinen se těmito pravidly řídit. O poučení provede vychovatelka zápis do 

Přehledu výchovně vzdělávací práce. 

7) Žák je rovněž povinen dodržovat pravidla bezpečného chování při vycházkách mimo 

školu, dodržuje přitom přesně pokyny vychovatelky. Při přecházení vozovky zastaví vždy 

první dvojice při jejím okraji. Do vozovky vstupuje jako první vychovatelka a zastavuje 

provoz, vozovku pak opouští jako poslední. 

8) Ukládání oděvů a školních aktovek se řídí podle pokynů vychovatelky. Náhradní oblečení 

pro sportovní činnost a pobyt venku si žák odkládá do podepsané tašky nebo plátěného sáčku 

v šatně. 

9) Žák nemanipuluje s elektrickými spotřebiči, počítači, vypínači či jiným elektrickým 

zařízením bez dozoru vychovatelky. 

10) Pitný režim je zajištěn vlastním nápojem žáka z domova. 

11) Ve všech prostorách školní družiny platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších 

návykových látek. 

12) Žák nenosí do školní družiny nebezpečné předměty, cenné věci a předměty, které 

nesouvisí s činností školní družiny.  

13) Za bezpečnost žáka ve školní družině odpovídá vychovatelka školní družiny, a to 

od příchodu žáka až do jeho odchodu ze školní družiny. Za žáka, který byl ve škole a do 

školní družiny se nedostaví, vychovatelka nezodpovídá 

VII. Závěrečná ustanovení 

1) Vnitřní řád školní družiny je zveřejněn na přístupném místě na nástěnce u hlavního 

vchodu školy, v elektronické podobě je dostupný na webových stránkách školy. 

2) S tímto vnitřním řádem školní družiny jsou zákonní zástupci i žáci seznámeni na začátku 

příslušného školního roku, případně na začátku docházky do školní družiny, a zákonní 

zástupci svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním. 
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3) Směrnice nabývá účinnosti 1. 9. 2015 

 

 

V Lidečku dne 31. 8. 2015 

 

 

 ............................................ 

 Mgr. Vladislava Spáčilová 

 ředitelka ZŠ Lidečko 


