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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
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Základní škola a Mateřská škola, Vítězná, okres Trutnov 

Vnitřní řád školní družiny upravuje podrobnosti chodu tohoto školského zařízení  

Obsah vnitřního řádu je vymezen §30 zák. č. 561/2004 sb. O předškolním, základním, středním a 
jiném vzděláváním (Školský zákon) a jinými souvisejícími normami. 
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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců ke škole a pravidla vzájemných 
vztahů žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 

 

Žák má právo: 

● Přihlásit se do školní družiny 
● Rozvíjet svou osobnost podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností 
● Užívat zařízení školní družiny 
● Účastnit se akcí školní družiny 
● Podílet se na tvorbě plánů a na hodnocení své činnosti 
● Na svobodu ve výběru kamarádů 
● Na svobodu pohybu v prostorách, jež jsou pro potřeby ŠD určeny 
● Na volný čas a přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 
● Na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovali jeho rozumovou a mravní 

výchovu a nevhodně ovlivňovali jeho morálku 
● Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením  
● Na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj 
● Užívat nápoje podle pitného režimu  

 

Žák má povinnost: 

● Řádně docházet do školní družiny 
● Řídit se pravidly řádu školy a školní družiny 
● Dodržovat bezpečnostní předpisy, se kterými byl seznámen 
● Chovat se řádně a ohleduplně 
● Neohrožovat bezpečnost a zdraví své ani spolužáků 
● Udržovat své věci v pořádku 
● Zacházet slušně s majetkem školy a úmyslně jej nepoškozovat  
● Každý jednotlivec je zodpovědný za hru, hračku či pomůcku, která mu byla zapůjčena 

a zodpovídá za ni 
● Před odchodem ze školní družiny po sobě zanechat pořádek 
● Při pobytu mimo školní budovu dbát pokynů vychovatelky, nevzdalovat se od skupiny 

a svévolně lézt na průlezky, houpačky, šplhadla a jiná potenciálně nebezpečná místa 
● Dodržovat pokyny vychovatelky školní družiny a všechny bezpečnostní předpisy při 

pracovní činnosti  
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Zákonný zástupce má právo 

● Být informován o chování žáka ve školní družině, o akcích ve školní družině a účastnit 
se akcí určených pro rodiče 

● Podávat vychovatelce nebo ředitelce školy podněty pro zkvalitnění práce školní 
družiny  

● Na informace týkající se obsahu jídelního lístku 
 

Zákonný zástupce má povinnost 

● Řádně vyplnit zápisový lístek, včas oznámit změny v údajích 
● Seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej 
● Včas uhradit úplatu za pobyt dítěte ve školní družině 
● Informovat školu o změně ve zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka 

nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh zdělávání ve 
školní družině 

●  Písemně a předem žádat o uvolnění žáka ze školní družiny 
 

Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky 

● Vychovatelka školní družiny vydává žákům a zákonným zástupcům žáků pouze 
takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním vzdělávacího programu školní 
družiny, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření. 

● Vychovatelka školní družiny bude žáky chránit před všemi formami špatného 
zacházení, sexuálním násilím, nevhodnými informacemi, návykovými látkami a 
šikanou 

●  Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné 
důležité informace o žákovi (zdravotní způsobilost…) jsou důvěrné a vychovatelka 
školní družiny se řídí zákonem č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů 

● Zákonný zástupce a vychovatelka školní družiny spolu v případě potřeby 
v dohodnutém termínu konzultují problém či nastalou situaci 

● Žák zdraví pracovníky školy a všechny dospělé osoby srozumitelným pozdravem a 
respektuje jejich pokyny 
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2. Provoz a vnitřní režim školy 

Docházka do školní družiny 

 

● Přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Zapsáni do školní družiny 
musí být i ti žáci, kteří školní družinu využívají pouze před začátkem vyučování. Ranní 
pobyt ve školní družině není omezen věkovou hranicí.    

● Docházka přihlášených žáků je povinná do 15:00 hodin. Omluva z pravidelné 
docházky musí být vždy písemnou formou a vzhledem k programu družiny je vhodné, 
aby dítě odcházelo domů do 13:00 nebo v 15:00 hodin. Z bezpečnostních důvodů 
nelze uvolňovat žáky pouze na základě telefonické žádosti. 

● Zápis do školní družiny probíhá během prvního školního týdne. Dítě je možné odhlásit 
kdykoliv během školního roku. Na písemnou žádost rodičů. 

Režim dne:   

● Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6:45 do 7:45 a po 
skončení vyučování od 11:30 do 16:00 hodin.  

● Pobyt ve školní družině obsahuje zájmové činnosti, hygienu, stolování, výchovné 
činnosti (TV, VV, PČ, HV), přírodovědné činnosti, odpočinek, relaxační aktivity, hry 
vedoucí k prohlubování sociálních dovedností atd. 

 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 
násilí 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků: 

● Za žáky ve školní družině v době jejího provozu plně odpovídá vychovatelka školní 
družiny. 

● Po školní družině si zákonní zástupci osobně přebírají děti před budovou školy 
(mohou uvést i další osoby oprávněné k jejich vyzvednutí), nebo mohou písemně 
požádat, aby dítě ze školní družiny v určenou hodinu odcházelo samo. 

● Rodiče jsou povinni vyzvednout si své dítě nejpozději v 16:00. Pokud tak neučiní, 
kontaktuje pedagogický pracovník zákonného zástupce a ten je povinen si dítě 
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neprodleně vyzvednout. Pokud tak neučiní, kontaktuje pedagogický pracovník 
ředitelku školy a ta skutečnost oznámí sociálním pracovníkům.  

● Žáci jsou povinni se přezouvat, dbát na hygienu zvlášť před jídlem a po použití WC. 
Sportovní oblečení do školní družiny mají uloženo v označené plátěné tašce na svém 
místě v šatně. Případnou ztrátu ihned hlásí vychovatelce.  

● Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty, větší částky peněz, návykové 
látky. 

● Prevencí a pěstováním přátelských vztahů ve školní družině je předcházeno šikaně.  
● Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, elektrickým 

vedením, sedat na radiátory, nebo se o ně opírat, manipulovat s kolečkem 
termostatu, sedat na stoly, houpat se na židlích, bez dozoru vychovatelky je také 
zakázáno manipulovat s elektronikou a hudebními nástroji, otevírat okna a 
manipulovat s vypínači. 

● Vychovatelka školní družiny vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině 
a při jejich akcích.  

● Vychovatelka školní družiny zajišťuje bezpečnost žáků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy po celou dobu pobytu v ŠJ. 

● Vychovatelka školní družiny zajišťuje ochranu žáků před projevy diskriminace. 
● Žák bez vědomí vychovatelky neopouští družinu. 
● Za žáka, který je za běžné situace zapsán do školní družiny, byl přítomen na výuce, ale 

do školní družiny se z konkrétního časově omezeného důvodu (odhlášení zákonným 
zástupcem – lísteček) nedostavil, vychovatelka školní družiny nenese zodpovědnost.           

 

 

 

Ředitelka školy      Vychovatelka školní družiny  

Mgr. Bc. Elena Lahučká       Dagmar Fiedlerová 

 

 

Ve Vítězné dne: 26.8.2021 
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Školní družina od 1. 9. 2022      

školní rok 2022/2023 
Rozvrh hodin pro žáky 

PO 6:30 – 7:45  11:30  -   16:00 

ÚT 6:30 – 7:45  11:30 -    16:00 

STŘ 6:30 – 7:45  11:30  -  16:00 

ČTV 6:30 – 7:45  11:30  -  16:00 

PÁ 6:30 – 7:45  11:30  -  16:00 

 

Vychovatelka ŠD: Dagmar Fiedlerová 

Asistentka pedagoga ŠD: Monika Hanušová 

Kontakt: 739 369 976 
 

 

 

 


