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 ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců ve školní družině 

 

1.1. Práva žáků 

Žáci mají právo:   

       -     užívat zařízení školní družiny a zúčastňovat se jejich akcí      

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

- na svobodu ve výběru kamarádů 

- na volný čas, přiměřený odpočinek a oddechovou činnost odpovídající jeho věku 

 

 

1.2. Povinnosti žáků  

 

Žáci mají povinnost: 

       -    chovat se řádně a ohleduplně, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat majetek      

            školy ani spolužáků         

       -    chovat se tak, aby neohrozili zdraví své, ani zdraví spolužáků   

  - žák nesmí bez vědomí vychovatelky opustit školní družinu  

   -  vychovatelka neručí za žáka, který se do družiny nedostaví nebo jí svévolně  

   opustí 

- ve školní družině se žák řídí Vnitřním řádem školy, Řádem školní družiny a  

 pokyny vychovatelek 

- pokud žák soustavně porušuje řád školní družiny a její činnost, může být rozhodnutím 

ředitele školy vyloučen  

 

 

ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 



1.3. Práva zákonných zástupců 

 

- zákonní zástupci žáků mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících  

 se podstatných záležitostí jejich dětí, přičemž jejich vyjádřením musí být  

 věnovaná pozornost 

 

 

1.4. Povinnosti zákonných zástupců 

 

- do přihlášky do školní družiny uvede  zákonný zástupce žáka rozsah docházky 

 do školní družiny a způsob odchodu 

- pokud dítě odchází ze školní družiny jinak, než je uvedeno v přihlášce, musí mít  

písemný souhlas zákonného zástupce (ten musí obsahovat jméno a   přijmení     žáka, 

datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce) 

- na základě § 19 zákona 190/93 Sb. ze dne 17.6.1993 a rozhodnutím Městského 

 zastupitelstva nabývá účinnosti 1.9.1998 Vyhláška o povinnosti placení příspěvku 

 na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny 

- platbu je možné provádět převodem z bankovního účtu nebo hotově v sekretariátu školy 

- pokud nemá žák po dobu dvou měsíců příspěvek uhrazen, bude rozhodnutím 

  ředitele školy ze školní družiny vyloučen 

 -  o odhlášení žáka ze školní družiny požádá zákonný zástupce písemně 

  

 

 

2. Provoz a vnitřní režim školní družiny 

 

 

- o zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněné  

 přihlášky do školní družiny 

- přihlášky do školní družiny rozdávájí a vybírají ve svých odděleních 

 vychovatelky 

- do školní družiny jsou přijímáni žáci 1.- 4. ročníků, přičemž přednost mají žáci nižších 

ročníků 

- provoz školní družiny začíná ráno od 6:30 hod. do 7:45 hod. a poté po skončení  

 vyučování do 17:00 hod.  

- školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinko- 

vých a zájmových činností 

- přípravu na vyučování umožňuje žákům pomocí didaktických her  

- žáci mají možnost vybrat si ve školní družině ze 7  zájmových kroužků 

- v rámci zájmových kroužků žáci využívají prostory školy (aula, tělocvična, počítačová 

učebna a keramická dílna) 

- žáky 1. a 2. ročníků si přebírají vychovatelky od vyučujících, žáci 3. a 4. ročníků 

 přecházejí v areálu školy ke svým vychovatelkám samostatně 

- na zájmové kroužky přechází žáci v areálu školy samostatně 

- pokud je ve školní družině organizována nepravidelná činnost, jsou rodiče včas  

 informováni o době trvání 

- před každými prázdninami zjišťují vychovatelky zájem rodičů o provoz družiny 

 a ředitel školy poté podle počtu dětí rozhodne, zda bude školní družina otevřena 

 

 

 

 



3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 

      - žákům je zakázáno otvírat okna, manipulovat s elektrickými spotřebiči,  

             vypínači a elektrickým vedením bez dozoru vychovatelky 

   - při přecházení žáků na akce mimo budovy školy se musí žáci řídit pravidly  

    silničního provozu a pokyny vychovatelky 

   - při výuce v tělocvičně a v aule, zachovávají žáci specifické bezpečnostní  

             předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny 

   - vychovatelka provádí na počátku školního roku poučení, které žáky seznámí  

    zejména: 

    a) s řádem školní družiny 

    b) se zásadami bezpečného chování ve třídě, na chodbách, v šatnách, při  

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

     c) se zákazem přinášet do družiny věci, které nesouvisí s pobytem ve družině 

    d) s postupem při úrazech 

 

   - před každými prázdninami provádí vychovatelka poučení, kdy žáky: 

            a) varuje před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, známostmi s cizími lidmi, atp.  

    b) varuje před koupáním v místech, která neznají, atp. 

 

      -  pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jaká jsou uvedena v  

            řádu školy a platí pro ni také zajištění podmínek pro bezpečnost a ochranu před 

            sociálněpatologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo  

    násilí.  

- struktura činností a skladba zaměstnání je přizpůsobena požadavkům na bezpečnost      

   žáků po stránce sociální, fyzické i emocionální. Respektujeme potřeby jedince a            

   klademe důraz na ochranu před násilím a šikanou. 

 

 

 

Řád školní družiny byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 1. 9. 2022 

 

 

 

Andrea Šimůnková                                              Mgr. Eva Drbalová 

vedoucí vychovatelka ředitelka školy 

  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

  


