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Základní škola a Mateřská škola Dolní Heřmanice, příspěvková organizace, 

Dolní Heřmanice 11, 594 01 Velké Meziříčí  

 
 

Vnitřní řád školní družiny- 

 

V souladu se zněním zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dle § 30, 

odstavec 1, vydávám řád školní družiny. 
 

Obsah:  

 

Všeobecné ustanovení 

 

A) Práva a povinnosti účastníků a jejich zákonných zástupců, pravidla 

vzájemných vztahů se zaměstnanci.   

B) Provoz školní družiny a vnitřní režim  

C) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí  

D) Zacházení s majetkem školní družiny ze strany účastníků  

 

 

 Všeobecné ustanovení  

 

 

 Činnost školní družiny  
 

- Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků Základní školy Dolní  

           Heřmanice.  

 

- Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o 

školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitelka školy 
přerušit činnost školní družiny v době školních prázdnin.  

 

- Školní družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky 

přihlášené k pravidelné denní docházce.  

 
 Činnost školní družiny se uskutečňuje:  

 

• příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační 

činností nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba 
vykonává činnost 
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školského zařízení pro zájmové vzdělávání,  

• pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 

• využitím otevřené nabídky spontánních činností.  

 

- Školní družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na 
vyučování.  

 

 

A)  Organizace a provoz školní družiny  

 

1. Přihlašování, odhlašování žáka  

 

1. 1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně 

vyplněného zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu 

žáka ze školní družiny- přihlášky eviduje vychovatelka školní družiny.  

 

1. 2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na 
základě vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí 

(zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění dětí z neúplných rodin,…).  

 

1. 3. Činnost školní družiny je určena pro žáky 1. - 3. ročníku. 

 

1. 4. Činností školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do 
družiny, pokud se v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro 

oddělení.  

 

1. 5. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí zákonní 

zástupci dítěte písemnou formou vychovatelce školní družiny.  

 
1. 6. O vyloučení z docházky do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na 

základě návrhu vychovatelky školní družiny a po projednání v pedagogické 

radě. Rozhodnutí o vyloučení ze školní družiny sdělí ředitelka školy rodičům 

žáka písemně s patřičným zdůvodněním.  

 

Pravidla chování žáků při činnostech školní družiny  
 

1. 7. Žáci se řídí pokyny vychovatelky školní družiny, pravidly řádu školní 

družiny a školního řádu.  

 

1. 8. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení školní družiny.  

 
1. 9. Na oběd jsou žáci odváděni v vyučující, která končí poslední vyučovací 

hodinu případně vychovatelky školní družiny. 
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1. 10. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či 

záměnu hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned vychovatelce.  
 

1.11. Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování 

v činnostech školní družiny.  

 

1. 12. Pokud žák soustavně narušuje činnosti školní družiny, opakovaně 

porušuje  řád školní družiny a školní řád, může být rozhodnutím ředitelky školy 
z docházky do školní družiny vyloučen.  

 

B)  Provoz školní družiny  

 

2. 1. Provozní doba školní družiny:  

pondělí 11. 15 h - 15. 45 h 
úterý 12. 45 h - 15. 45 h 

středa 11. 15 h - 15. 45 h 

čtvrtek 11. 15 h - 15. 45 h 

pátek 11. 15 h - 15. 45 h 
 

2. 2. V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny 

zajištěna, pokud počet přihlášených žáků není nižší než 8.  
 

2. 3. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají 

podle rozvrhu činností a režimu, který schvaluje ředitelka školy.  

 

2. 4. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci školní družiny je 60 

minut.  
 

2. 5. Místnost školní družiny je učebna II. - školy.  

 

2. 6. K činnosti školní družiny je možné po dohodě s ředitelkou školy využívat 

školní hřiště a uvolněné učebny.  

 
2. 7. Počet oddělení: 1.  

 

2. 8. Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 25 účastníků.  

 

Docházka do školní družiny:  
 

2. 9. V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu školní družiny od 

11.15h, v úterý od 12.45 h.  
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2. 10. Žák vstupuje do činností školní družiny v nahlášeném režimu, který je 

uveden zákonným zástupcem na zápisním lístku. Bez písemné omluvy od rodičů 

je účast v zaměstnáních školní družiny povinná.  
 

2. 11. Nepřítomnost žáka ve školní družině je omluvena nepřítomností žáka ve 

škole (postup dle školního řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, 

ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitelka. Omluva je 

písemná nebo telefonická.  

 
2. 12. Uvolnění z denní činnosti školní družiny je jen na základě písemného 

sdělení zákonného zástupce a s osobním vyzvednutím žáka.  

 

2. 13. Režim vyzvedávání žáka z činností školní družiny: 

 

po ukončení dopoledního vyučování od 11. 15 h. 

po ukončení odpoledního vyučování do 15. 45 h. 
 

2. 14. Do provozu školní družiny jsou žáci přihlášeni k činnosti ve školní 

družině předáváni vychovatelce přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či 

jiné činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet 

předávaných žáků a oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků školní 

družiny. V případě nepřítomnosti vychovatelky školní družiny plní učitel funkci 

pedagogického dohledu nad žáky školní družiny a současně situaci oznámí 
ředitelce školy.  

 

2.15. Režim školní družiny 

 

11.15 h. - 12.45 h. Příchod do školní jídelny, oběd 

12.45 h. - 13.10 h. Odpočinková činnost, zájmová a rekreační činnost  

13.10 h. - 14.00 h. Tělovýchovná činnost 

14.00 h. - 14.15 h. Svačinka 

14.15 h. - 15.10 h. Výchovně vzdělávací činnost 

15.10 h. - 15.45 h. Převlékání, odchod domů 
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2.16. Pitný režim  

 
Děti si  nosí z domu dostatečně velkou zásobu nealkoholického pití.  

 

2.17. Platba 

• Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje ředitelka 
školy. Poplatek se platí na měsíc předem a lze jej zaplatit i na delší 

období. Většinou od září do konce kalendářního roku – první splátka a 

od ledna do června – druhá splátka. Pokud za žáka není zaplacen 

poplatek, ředitel školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od 

prvního dne dalšího měsíce. 

 

• V případě, že zákonní zástupci odhlásí žáka ze školní družiny, budou 

zproštěni povinnosti uhradit školní družinu od následujícího měsíce po 

dni odhlášení. Pokud již zaplatili družinu na celé pololetí, budou jim 

vráceny peníze za celé měsíce (po dni odhlášení) , které již byly 
uhrazeny, a ve kterých již žák nebude školní družinu navštěvovat.  

 

• Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek ve výši 80,- Kč měsíčně. 

 
 

C) Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí  

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků školní družiny  
 

3. 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka 

metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých 

zaměstnáních.  

 

3. 2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí ředitelce 
školy.  

 

3. 3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci- ošetří sama, zavolá rodiče, 

popřípadě lékařskou pomoc.  

 

3. 4. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 
  

3. 5. Během provozu školní družiny nevstupují z hygienických a 

bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných 

prostor školy a oddělení školní družiny. Komunikace s vychovatelkou probíhá u 



6 

dveří. Další individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, 

v rámci třídních schůzek a konzultací.  

Vychovatelka školní družiny i žáci školní družiny se dále řídí ve svém chování, 
povinnostech a právech ustanoveními školního řádu.  

 

 Ochrana před sociálně patologickými jevy 

 

3.6. Vychovatel školní družiny případně jiný zastupující pedagogický 

pracovník  průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole 
z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a 

metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

 

3.7. Třídní učitel zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je 

o preventivním programu školy a dalších aktivitách,  spolupracuje na 

základě pověření ředitele školy s dalšími institucemi na sociálně právní 
ochranu dětí a mládeže. 

3.8. Žáci školní družiny mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a 

zneužívání návykových látek v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se 

bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitelka školy využije všech 

možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět 

k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu 
podílely. Ředitelka školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat 

zákonné zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o 

zjištěních a zároveň je seznámí s možností odborné pomoci. 

3.9. 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 školních 

akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu 

školy. Podle okolností ředitel školy uváží možnost dalšího postihu žáků, 

kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich 

zákonné zástupce. 

3.10. Vychovatel školní družiny případně jiný zastupující pedagogický 
pracovník  i dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému 

životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se 

školním vzdělávacím programem. 

 

 
D) Zacházení s majetkem školní družiny ze strany účastníků  

 

4. 1. K hrám, hračkám, knihám a podobně se žáci chovají ohleduplně a šetrně. 

Úmyslné poškození nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, popřípadě 

opraví rodiče.  
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v Dolních Heřmanicích  1. 9. 2021 

 

 

 

 

--------------------------------------- 
Mgr. Pavla Kamanová  

ředitelka školy 

 

 

 

 
 

Tento školní řád nahrazuje školní řád z 1.9. 2018. 

 

 

Změna: Od 1. 9. 2021 byl provoz ŠD navýšen do 15.45h – schváleno Školskou radou a 

pedagogickou radou dne 31. 8. 2021.  


