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Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení §30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako 

statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – vnitřní řád školní 

družiny. Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví 

režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. 

Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do ŠD. 

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

vzdělávání. 

 
Poslání školní družiny 

Školní družina je důležitý partner rodiny a školy, plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifické 

nadání dětí. Pomáhá dětem překonávat jejich handicapy a rozvíjí důležité osobní a sociální 

kompetence. 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a 

výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji 

odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, 

odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. 



Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné 

denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy. Činností 

vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní 

docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich 

zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna. 

 

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE 

ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ŽÁKŮ A 

ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY 

ŠKOLY 

 

1.1 Práva žáků ve školském zařízení 

 

Žáci mají právo: 

- na rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností, 

- jedná-li se o žáky handicapované, s poruchami učení nebo chování, na speciální péči 

v rámci možností školy, 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž je těmto vyjádřením věnována pozornost odpovídající jejich věku 

a stupni vývoje, své připomínky může vznést prostřednictvím zákonných zástupců 

nebo přímo řediteli školy, 

- na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 

- na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 

- na svobodu ve výběru kamarádů, 

- na svobodu pohybu ve školních prostorách, jež jsou k tomu určeny, 

- na to, aby byl respektován žákův soukromý život a život jeho rodiny, 

- na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, 

- jestliže se žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problémy apod., požádat o pomoc 

či radu vychovatelku, třídního učitele či jinou osobu, 

- na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na 

svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy 

se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke 

kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. 

 

 

 

1.2 Povinnosti žáků ve školském zařízení 

 

Žáci mají povinnost: 

- řádně docházet do školní družiny dle zápisního lístku, 

- účastnit se mimoškolních aktivit, na které se přihlásili, 

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

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy, popř. dalších zaměstnanců školy, 

vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem, 



- vyjadřují-li své mínění a názory, činit tak vždy slušným způsobem. Zvláště hrubé 

opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy se považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským zákonem. Dopustí-li 

se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy tuto skutečnost orgánu sociálně - 

právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, státnímu zastupitelství do následujícího 

pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl, 

- udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku, nepoškozovat majetek školy a 

spolužáků, případné škody jsou povinni zaplatit. 

 

 

1.3 Práva zákonných zástupců žáků ve školském zařízení 

 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

- na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání svého dítěte, 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich dětí, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 

 

1.4 Povinnosti zákonných zástupců žáků ve školském zařízení 

 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost: 

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve školní družině v souladu s podmínkami 

vnitřního řádu školní družiny, tedy doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, 

- oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost 

žáka, a změny v těchto údajích. 

 

1.5 Práva pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo: 

- na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na 

ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo 

zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu 

s pedagogickým pracovníkem ve škole, 

- aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními 

předpisy, 

- na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a 

cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogicko-

psychologické činnosti, 

- volit a být voleni do školské rady, 

- na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

 

1.6 Povinnosti pedagogických pracovníků 

 

Pedagogičtí pracovníci mají povinnost: 

- vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání, 

- chránit a respektovat práva žáka, 

- chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování, 



- svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve 

školním prostředí a podporovat jeho rozvoj, 

- ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před 

zneužitím data, údaje a osobní údaje žáků a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, 

informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení a školského poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, 

shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit 

před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají nárok, 

nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

 

 

1.7 Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců žáků s pedagogickými 

pracovníky školského zařízení 

 

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové 

pokyny, které bezprostředně souvisejí s plněním mimoškolního vzdělávacího programu, 

školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, 

sexuálním násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a 

informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich 

korespondence.  Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zjistí-li, že 

dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně zacházeno, spojí se se všemi orgány na 

pomoc dítěti. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami. 

Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 

informace o žákovi (zdravotní způsobilost apod.), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí 

pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. 

Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu 

projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se 

zákonným zástupcem žáka. 

Žák zdraví v budově a na školních akcích pracovníky školy srozumitelným pozdravem. 

Pracovník školy žákovi na pozdrav odpoví. 

Všichni pedagogičtí pracovníci se povinně zúčastňují třídních schůzek a konzultačních dnů, 

na kterých informují zákonné zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě 

omluvené nepřítomnosti pedagogického pracovníka zajistí ředitel školy, aby zákonní zástupci 

byli informováni jiným způsobem. 

 

 

 
 
 

2. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 

 
2.1 Provoz 

 

Provozní doba ŠD je od 11:15 do 15:30 hodin.  

V době školních prázdnin provoz školní družiny není zajištěn. 

 

 

 

 



2.2 Vnitřní režim školského zařízení 

 

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny 

sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou 

zaznamenány na zápisním lístku. 

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

ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče 

žáka vychovatelce písemně, popř. telefonicky. Předem známou nepřítomnost žáka v družině 

zákonný zástupce oznámí písemně. 

V přehledu výchovně vzdělávací práce je zaznamenávána absence žáků ve školní družině. 

Pokud je docházka žáků nepravidelná, žáci se zapisují do docházkového sešitu. 

Veškeré informace rodičům sděluje vychovatelka družiny písemně do žákovských knížek, 

v 1. a 2. třídě do deníčků. 

Žáka je možné odhlašovat ze školní družiny na písemnou žádost rodičů. 

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností 

informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Pokud je tento 

postup bezvýsledný, po ukončení provozu ŠD poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, 

dopravní kázeň,…) a dohlédne na jeho odchod ze školy. 

Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 25 žáků na pravidelnou docházku. 

Do školní družiny přicházejí žáci 1. a 2. třídy po skončení vyučování pod vedením třídní 

učitelky. Vychovatelka vede žáky na oběd, kde nad nimi vykonává dozor, a pak je odvádí 

zpět do družiny. Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce do školní družiny 

učitelka, která vyučovala poslední hodinu. 

Ředitel školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti. 

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

 

 Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, a dále 

dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, 

poslechové činnosti apod. 

 Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s 

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

 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. Činnost může být organizována v zájmovém útvaru, který vede 

vychovatelka ŠD, či jiný pedagog. 

 Příprava na vyučování - zahrnuje okruh činností souvisejících s plněním školních 

povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích 

úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům 

úkoly neopravuje), nebo 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 ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

 

Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. 



Ředitel schvaluje podpisem na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní 

skladbu zaměstnání. 

ŠD může organizovat další činnosti (výlety, sportovní a kulturní akce atd.), které jsou 

uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány 

za úplatu. Žáci jsou na ně přihlašováni písemně. 

 

 

 

3. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ, A 

JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED 

PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ, NEBO NÁSILÍ 

3.1 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

Žáci jsou povinni přezouvat se, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 

Žáci se chovají při pobytu ve školní družině a na akcích organizovaných školní družinou tak, 

aby neohrozili zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob. 

Žáci chodí slušně, čistě a účelně oblečeni a upraveni s ohledem na plánované činnosti. 

Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením 

bez dozoru vychovatelky. 

Při přemísťování žáků po škole či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly 

silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející 

vychovatelka žáky zvlášť poučí o bezpečnosti. Pro celodružinové akce platí zvláštní 

bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. 

Při pobytu v tělocvičně, sportovním areálu a odborných učebnách zachovávají žáci specifické 

bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané řádem odborné učebny. Vychovatelka školní 

družiny je povinna s nimi seznámit žáky při každé jednotlivé návštěvě těchto učeben. O 

poučení žáků provede vychovatelka záznam do přehledu výchovně vzdělávací práce. Řády 

odborných učeben tvoří součást organizačního řádu školy. 

Poučení na počátku školního roku provádí vychovatelka školní družiny, která žáky seznámí 

zejména: 

 

a)  s vnitřním řádem školní družiny, 

b)  se zásadami bezpečného chování ve školní družině, na chodbách, schodištích, v šatnách, 

při příchodu do školy a odchodu ze školy a na veřejných komunikacích, 

c)  se zákazem přinášet do školy věci, které nesouvisejí s vyučováním, 

d)  s postupem při úrazech, 

e)  s nebezpečím vzniku požáru a s postupem v případě vzniku požáru. 

Poučení před prázdninami provádí vychovatelka školní družiny, která  

a)  varuje žáky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s neznámými lidmi 

apod., 

b)  upozorní je na možné nebezpečí pro život a zdraví v případě nálezu a manipulace 

s nevybuchlou municí a poučí je, jak se v takové situaci zachovat, 

c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, o dopravní kázni, 

d)  varuje před koupáním v místech, která neznají, apod. 

Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde ve školní družině, na chodbě nebo hřišti jsou žáci 

povinni hlásit ihned vychovatelce. 

 



Kniha úrazů 

Kniha úrazů je uložena u ředitelky školy.  

V knize úrazů se evidují všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na 

akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu 

dozví. 

 

Zápis do knihy úrazů provádí 

a)  vychovatelka (např. úraz při pobytu ve školní družině), 

b)  učitel konající dozor (např. při zastupování). 

 

V knize úrazů se uvede 

a)  pořadové číslo úrazu, 

b)  jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, 

c)  popis úrazu, 

d)  popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, 

e)  zda a kým byl úraz ošetřen, 

f)  podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy, který provedl zápis do 

knihy úrazů, 

g)  další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu. 

Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem 

evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu. 

 

Záznam o úrazu 

Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník školy, který provádí zápis do knihy 

úrazů, ve spolupráci s ředitelkou školy, jde-li o 

a)  úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole zasahující alespoň do dvou po 

sobě jdoucích vyučovacích dnů, 

b)  smrtelný úraz; smrtelným úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt 

po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu. 

Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v ředitelně školy. 

Na žádost zákonného zástupce žáka škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který 

nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta 

náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobeného úrazem. 

Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci žáka. 

 

Hlášení  úrazu 

O každém úrazu je informován ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti zástupce ředitele 

školy. 

O úrazu žáka podá pedagogický pracovník bez zbytečného odkladu informaci zákonnému 

zástupci žáka. 

Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin 

nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu  

hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

O úrazu podá ředitel školy bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola 

pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků. 

 

Zasílání záznamu o úrazu 

Záznam o úrazu odesílá ředitel školy  

a)  zřizovateli (pouze na základě jeho písemné výzvy), 



b)  zdravotní pojišťovně žáka,  

c)  příslušnému inspektorátu České školní inspekce – elektronický formulář. 

Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání 

hlášení 

a)  zřizovateli (pouze na základě jeho písemné výzvy), 

b)  zdravotní pojišťovně žáka, 

c)  příslušnému inspektorátu České školní inspekce a 

d)  místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

 

Jak postupovat, stane-li se úraz žáka 

Zjistit poranění, popř. ho konzultovat se zdravotníkem školy. 

Informovat ředitele školy nebo zástupce ředitele školy. 

Zavolat lékařskou službu nebo zajistit doprovod dospělou osobou k lékaři. 

Oznámit skutečnost zákonným zástupcům žáka, požádat je o převzetí dítěte. 

Provést zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu. 

Informovat třídního učitele, není-li pedagogický pracovník sám třídním učitelem. 

 

 

 

3.2 Prevence rizikového chování 

 

Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní 

podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé 

formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků. 

Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je 

o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje na 

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

mládeže. 

Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek 

v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu. Ředitel 

školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně možnosti dát podnět 

k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto zákazu podílely. Ředitel 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. 

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. 

Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu 

stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem. 

Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled 

nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna 

žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet. 

 

 

 

 

 



4. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY ZE STRANY ŽÁKŮ 

Žák šetrně zachází se svěřenými hračkami, školními potřebami a školním majetkem. Každé 

svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném 

rozsahu rodiče žáka, který poškození způsobil. 

Každé poškození nebo závadu ve školní družině hlásí žák vychovatelce, třídnímu učiteli, 

popř. domovnici.  

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

Před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. 

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních 

důvodů se žákům zakazuje otevírání oken a sezení na okenních parapetech. 

Pitný režim je zajištěn: čaj ve várnicích je k dispozici v dopolední i odpolední době. 

Výtah pro žáky: jak se správně chováme ve školní družině 

Zdravíme učitele a své spolužáky. 

Dbáme pokynů vychovatelky a ostatních pracovníků školy. 

Řádně se staráme o své věci, oblečení a obuv – ukládáme je na místo k tomu určených. 

V prostorách družiny udržujeme pořádek, nepoškozujeme vybavení školní družiny. 

V případě poškození nebo zničení bude požadována náhrada. 

Za mobilní telefon si žák ručí sám. 

Nevhodné chování žáka ve ŠD sdělí vychovatelka písemně do žákovské knížky (notýsku). 

Ve ŠD je žák povinen hlásit vychovatelce odchod domů. 

Žáci, kteří budou mít v zájmovém lístku odchody po obědě, budou pouštěni přímo ze školní 

jídelny. 

 

 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Zaměstnanci školského zařízení byli s vnitřním řádem ŠD seznámeni na pedagogické 

radě dne 24. 1. 2018. 

2. Žáci školského zařízení byli s vnitřním řádem školského zařízení seznámeni 

vychovatelkou dne 1. 2. 2018 

3. Seznámení je provedeno vždy na začátku školního roku, je zaznamenáno v třídních 

knihách. 

4. Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s obsahem vnitřního řádu ŠD vždy na začátku 

školního roku. Řád ŠD je vyvěšen u vchodu do školní družiny.  

 

 

 

 

 

 

 

Ve Vítějevsi dne 24. 1. 2018      Mgr. Vlasta Datinská 

ředitelka školy 

 

 


