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Vnitřní řád školní družiny je zpracován v souladu s ustanovením §30 zákona č. 561/2004., ve znění 

pozdějších předpisů. 

1 Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců, vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými 

pracovníky školy 

1. 1 Práva žáků 

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

b) na zájmové vzdělávání 

c) na péči v rámci možností školy, jedná-li se o žáky nadané a žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

d) na zabezpečení otevřeného přístupu k informacím, které podporují jeho duševní, sociální 

a morální rozvoj, na ochranu před informacemi, které škodí vašemu pozitivnímu vývoji 

e) na ochranu před sociálně patologickými jevy 

f) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí 

g) na využití preventivních programů 

h) na seznámení se se všemi předpisy vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti ve škole 

i) na to, aby byl respektován jejich soukromý život a soukromý život jejich rodin 

j) na slušné jednání ze strany všech zaměstnanců školy 

k) na dodržování pitného režimu – žáci mají k dispozici pitnou vodu 

1. 2 Povinnosti žáků 

a) dodržovat režim školní družiny vypracovaný společně pí. učitelkami ŠD a dětmi 

b) řídit se při pobytu v jídelně pokyny učitelů a pracovníků jídelny, dodržovat pravidla slušného 

stolování 

c) dodržovat zásady společenského chování, zdravit všechny pracovníky školy i hosty, vhodně se 

oblékat, pohybovat se v prostorách školy a školní družiny v přezůvkách, bez pokrývky hlavy 

d) chovat se slušně ke všem dospělým osobám i k jiným žákům školní družiny, zvlášť hrubé slovní 

a úmyslné fyzické útoky žáků vůči pracovníkovi školy se vždy považují za závažné zaviněné 

porušení povinností stanovených školským zákonem (564/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) 

e) dbát na osobní věci, zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost okamžitě pí. učitelce 

školní družiny. 

f) informovat IHNED pí učitelky ŠD v případě sebemenšího podezření na projevy šikany či 

jakékoliv formy nežádoucího chování 

g) hlásit bezodkladně úraz nebo škodu, k nimž došlo během činností a aktivit v družině 

h) využívat prostory, zařízení a všechny pomůcky školy tak, aby byly udrženy v pořádku a čistotě, 

za jejich úmyslné poškození bude vyžadována náhrada vzniklé škody 

i) udržovat v pořádku své místo ve školní družině, nepoškozovat zařízení třídy 

j) nahlásit pí. Učitelkám ŠD každé úmyslné i neúmyslné poškození majetku školní družiny, 

svévolné poškození majetku uhradí zákonný zástupce 

k) nepoužívat mobilní telefon a další zařízení v průběhu pobytu ve školní družině, záznamová 

zařízení je zakázáno používat k nahrávání či fotografování jakýchkoliv osob v prostorách školy 
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l) nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví nebo způsobit úraz 

1. 3 Práva zákonných zástupců 

a) kdykoliv být informováni o chodu a náplni ŠD 

1. 4 Povinnosti zákonných zástupců 

a) vyplnit přihlášku do ŠD 

b) dodržovat docházku svého dítěte 

c) zajistit placení ŠD 

d) seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a režimem ŠD 

1. 5 Vztahy žáků a zákonných zástupců s pracovníky školy 

Pravidla těchto vztahů vychází ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity 

a důstojnosti všech účastníků vzdělávání (§ 2 odst. 1 písm. c) školského zákona). Nevhodné chování 

žáků namířené vůči pracovníkům školy je důvodem k udělení kázeňského opatření.  

 

Pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které 

bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných 

organizačních opatření. 

 

Všichni zaměstnanci školy chrání žáky před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím 

a využíváním. Dbají, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi, které jsou pro ně nevhodné. 

Respektují a nezasahují do jejich soukromí a do jejich korespondence. Chrání žáky před nezákonnými 

útoky na jejich pověst. Zjistí – li, že je žák týrán, krutě trestán nebo je s ním jinak nevhodně zacházeno, 

spojí se se všemi orgány na pomoc dítěti (pedagogicko-psychologická poradna, Policie ČR, OSPOD).  

 

Pedagogičtí pracovníci věnují speciální pozornost ochraně před návykovými látkami.  

 

Žák dodržuje zásady společenského chování, srozumitelně zdraví všechny pracovníky školy i hosty. 

Pracovníci školy i hosté na pozdrav žákovi odpoví.  

2 Provoz a vnitřní režim školní družiny 

2. 1 Pro koho je školní družina určena 

Školní družina je primárně určena pro žáky 1. – 3. ročníku. Pokud není naplněna kapacita školní družiny, 

je možné na základě žádosti zákonných zástupců (žádost sepsaná volnou formou, obsahující důvod pro 

umístění žáka 4. ročníku) přijmout i žáky navštěvující 4. ročník ZŠDN. O zařazení těchto žáků do školní 

družiny rozhoduje vedení školy.  

 

Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a jejím posláním je poskytovat žákům 

zájmové vzdělávání. Organizuje zájmové činnosti pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce.  

 

Pro vzájemnou provázanost žáků v návaznosti na koncepci školy – posílení spolupráce, komunikace, 

větší rozmanitost činností, provázání věkových skupin a pobyt venku – budou oddělení školní družiny 
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často spojována. V tomto případě budou na žáky dohlížet vždy nejméně dva pedagogové. 

V 15.00, kdy končí hlavní činnost školní družiny, se obě oddělení pravidelně spojují. 

2. 2 Přijetí žáka do školní družiny 

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněné přihlášky zákonnými 

zástupci žáka.  

2. 3 Provozní doba školní družiny 

Ranní provoz školní družiny je zajištěn od 7:00 do 8:00 hodin, odpoledne provoz začíná ve 12:10 a končí 

v 15:30. 

2. 4 Užívané místnosti 

Školní družina primárně realizuje svou činnost v kmenových třídách žáků nebo v místnostech určených 

pro relaxační aktivity (herna). Jelikož vzdělávací program školní družiny navazuje na ŠVP ZŠDN, je často 

zařazován pobyt venku. 

2. 5 Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt dítěte ve školní družině 

Výše úplaty, způsob její úhrady a další náležitosti se řídí podle aktuálně platné směrnice o úplatě 

za pobyt ve školní družině, kterou vydává ředitel školy. Směrnice je zákonným zástupcům přístupná 

ve škole a na webových stránkách školy. 

2. 6 Podmínky docházky 

2. 6. 1 Přihlašování žáků 

Pro přijetí žáka do ŠD ZŠDN vyplní rodiče přihlášku a přílohy k přihlášce, kde uvádějí tyto údaje: příjmení 

a jméno žáka, rodné číslo, bydliště, upozornění na případné zdravotní problémy žáka, příjmení a jméno 

zákonných zástupců a telefonní kontakty na ně. Do přílohového listu rodiče dále uvádějí svůj zájem 

o ranní či odpolední provoz, dále uvádějí jména osob, které budou dítě ze ŠD vyzvedávat. Pí. učitelky 

ŠD vydávají dítě každému z rodičů, v případě, že je dítě svěřeno do péče jen jednomu z rodičů, který si 

nepřeje kontakt dítěte s druhým rodičem, musí škole dodat kopii příslušného soudního rozhodnutí. 

 

2. 6. 2 Odhlašování žáků 

Odhlásit dítě ze školní družiny lze na základě vyplnění příslušného formuláře – odhlášky, který obsahuje 

jméno dítěte, datum a podpisy zákonných zástupců. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka 

ze školní družiny, pokud žák opakovaně porušuje VŘŠD, objeví se u něho opakované kázeňské 

přestupky nebo pokud svým chováním omezuje práva i svobodu ostatních.  

 

2. 6. 3 Podmínky docházky a doba odchodu či vyzvedávání žáků 

Odchody žáků ze školní družiny se řídí časovými údaji uvedenými na příloze přihlášky. Případná změna 

je zákonnými zástupci včas nahlášena.  

 

V případě, že zákonný zástupce z jakéhokoliv důvodu nestihne vyzvednout žáka do 15:30, kontaktuje 

telefonicky pí. učitelky ŠD.  
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Při vyzvedávání žáků ze školní družiny se vyzvedávající osoby (rodiče a další osoby uvedené v Příloze 

k přihlášce do školní družiny) ohlásí prostřednictvím školního telefonu a po nahlášení jména dítěte, 

které vyzvedávají, na něj čekají v prostorách před hlavním vchodem ŽSDN. Při ranním příchodu žáci 

přicházejí od hlavního vchodu samotní. 

 

Žáci i rodiče jsou povinni při odchodu ze školy za sebou zavřít dveře a nepouštět do školy nepovolané 

osoby. 

 

2. 6. 4 Kontakt s rodiči 

Rodiče mají možnost kontaktovat vychovatelky žáka, po předchozí domluvě mají přístup do ŠD, 

vychovatelky rodiče průběžně seznamují s náplní, činnostmi a aktivitami ŠD. 

 

2. 6. 5. Příchod žáků do ŠD a zodpovědnost za žáky v této době 

Za bezpečnost a ochranu zdraví při ranním příchodu do ŠD a odpoledním pobytu ve školní družině 

zodpovídají pí. učitelky ŠD. Za žáka, který není daný den do družiny nahlášený, pí. učitelky 

nezodpovídají. Tento žák opouští školu – vyčká v šatnách na příchod rodičů/ odchází sám – je-li 

uvedeno v příloze přihlášky.  

3 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

Vychovatelky dbají na bezpečnost a ochranu zdraví žáků při všech činnostech a aktivitách školní 

družiny. Poskytují žákům všechny potřebné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. V rámci 

ŠVP je rozvíjena hodnota zdraví. O všech opatřeních pí. učitelky ŠD informují žáka na začátku školního 

roku. Žáci jsou také poučeni o bezpečném chování před každou akcí mimo prostory školní družiny 

i před každými prázdninami. Žák informuje pí. učitelky pokaždé, když chce opustit třídu (odchod na 

toaletu), třídu opouští výhradně se souhlasem pí. učitelky ŠD, při pobytu venku pí. učitelky dbají 

na bezpečnost žáků a kontrolují je, aby žáci nemohli samovolně opustit vyhrazený prostor. 

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

Jako malá základní škola máme výhodu v podobě nízkého počtu žáků, což představuje malé rodinné 

prostředí, kde se všichni účastníci výchovně vzdělávacího procesu dobře znají, a tak mohou být 

případné sociálně patologické jevy bleskově odhaleny a řešeny. Všem osobám v prostorách školy i na 

akcích pořádaných školou je zakázáno užívat návykové látky a manipulovat s nimi (tzn. přinášení, 

nabízení, zprostředkování, prodej, přechovávání). Toto ustanovení neplatí, pokud osoba užívá 

návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl stanoven lékařem. 

 

Při řešení případů souvisejících s výše popsanými jevy pí. učitelky ŠD neprodleně informují zákonného 

zástupce žáka a spolupracují s dalšími institucemi. 

 

Ve škole a ve školní družině je dále nepřípustné takové chování, jehož záměrem je slovně, fyzicky 

či jiným způsobem (poškozování cizí věci) ublížit jedinci nebo skupině žáků, ohrožovat je nebo 

jakýmkoliv způsobem zastrašovat. V takových případech pí. učitelky neprodleně informují zákonné 

zástupce žáka/žáků a ředitele školy a jsou navrhnuta ve spolupráci se speciálním pedagogem výchovná 



Soukromá základní škola Dobré nálady, školská právnická osoba  

adresa školy: Vančurova 713/4, Olomouc, 779 00 

sídlo organizace: Jílová 532/8, Olomouc, 779 00 

tel. 585 205 917; info@zsdobrenalady.cz, www.zsdobrenalady.cz 

 

 

7 

 

opatření, případně mimořádná opatření, a to i ve spolupráci s jinými orgány (pedagogicko-

psychologická poradna, Policie ČR, OSPOD). 

Je též vydán zákaz nošení a používání nebezpečných zbraní, výbušnin, pyrotechnických a jiných 

obdobných předmětů, které se jako zbraně dají použít (zbraní se rozumí vše, co činí útok proti tělu, 

které je použito důrazněji a ohrožuje lidský život.)  

Pí. učitelky nezodpovídají za cenné předměty, které si žáci do ŠD přinesou, aniž by je ŠD vyžadovala. 

 

Ve školní družině je dodržován pitný režim, děti si nosí vlastní láhve na pití z domova, v případě potřeby 

jsou jim doplňovány. 

5 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků 

Žák šetrně zachází se svěřenými učebními materiály, 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 v učebně žák bez odkladu nahlásí 

vyučujícímu. Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa. Před odchodem domů 

si po sobě žák uklidí své místo a zvedne židli.  

6 Režim školní družiny 

7:00 – 8:00 provoz ranní družiny 

12:10 (mají-li žáci 4 hodiny) 

13:00 (mají-li žáci 5 hodin) 
příchod žáků z vyučování 

12:10 – 13:00 (mají-li žáci 4 hodiny) 

13:00 – 13:30 (mají-li žáci 5 hodin) 
oběd, odpočinková činnost, aktivity 

do 13:00 (mají-li žáci 4 hodiny) 

do 13:30 (mají-li žáci 5 hodin) 
vyzvedávání žáků 

13:00 – 15:00 (mají-li žáci 4 hodiny) 

13:30 – 15:00 (mají-li žáci 5 hodin) 
hlavní odpolední činnost 

15:00 – 15:30 vyzvedávání dětí 

15:30 ukončení činnosti ŠD 

 

Dodržujte prosím daný čas odchodů z družiny (vyzvedávání po obědě), aby nebyl narušován výchovný 

proces ve školní družině (vycházka, cílená práce atd.). 

 

ranní aktivity 

7:00 – 8:00 

▪ odpočinková a rekreační činnost 

▪ stolní a společenské hry, hry dle výběru dětí 

▪ prohlížení knih 

odpolední aktivity 

12:10 – 13:30 

(dle rozvrhu) 

▪ příprava na oběd – hygiena, oběd 

▪ odpočinková činnost 

- zabezpečení potřebného klidu po obědě 

- odpočinek na koberci, čtení a vyprávění příběhů 

▪ aktivity dle výběru žáků 
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13:00 – 15:15 

▪ zájmové činnosti 

- řízené – výtvarné, pracovní, sportovní, hudební 

- družinové projekty 

▪ pobyt venku – za příznivého počasí – okolní parky, veřejná hřiště, 

vycházky za poznáním – družinové projekty vycházky s různým 

zaměřením, výtvarné, pracovní a sportovní aktivity, soutěže 

s různým zaměřením 

15:15 – 15:30 

▪ rekreační a společensky prospěšné činnosti 

▪ individuální tvořivé hry 

▪ aktivity a hry dle výběru dětí – stavebnice, stolní hry, kreslení, 

vyrábění 

▪ péče o květiny, úklid relaxačního centra 

▪ rekreační a společensky prospěšné činnosti 

▪ individuální tvořivé hry 

▪ aktivity a hry dle výběru dětí – stavebnice, stolní hry, kreslení, 

vyrábění 

▪ péče květiny, úklid relaxačního centra 

 

Na začátku školního roku a pak následně na počátku každého týdne jsou děti poučeny o bezpečnosti 

při pobytu ve školní družině, na akcích mimo školu, o bezpečnosti při pohybu na veřejných hřištích 

v parcích a pohybu na veřejných komunikacích 

 

Na začátku školního roku si děti společně s pí. učitelkami sestavily tzv. Pravidla školní družiny - která 

jsou vylepena v prostorách, které využívá školní družina a tato pravidla jsou žáci povinni dodržovat. 

 

 

 

         

 

 

          Mgr. Tereza Jurášová 

                  ředitelka školy 

 


