
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OKROUHLÁ, OKRES ČESKÁ LÍPA, 
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

I. 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 školní družinu tento vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla 
provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci 
pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede třídní učitelka na zahajovací 
třídní schůzce. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke 
školskému zákonu - vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 

II. Přihlašování a odhlašování  

a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vychovatelka, která zajišťuje přihlašování 
a odhlašování žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.  

b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů 
žáka.  

c) O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

d) Při zápisu do školní družiny jsou žáci prokazatelně vychovatelkou seznámeni s vnitřním 
řádem školní družiny, zákonní zástupci na rodičovských schůzkách. 

III. Docházka žáků do ŠD  

A. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny 
sdělí družině rozsah docházky žáka a způsobu odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou 
zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní 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 tuto skutečnost družině písemně. Předem známou 
nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.  

B. V docházkovém sešitě je zaznamenáván ranní příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se 
údaj liší od zápisního lístku. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 20 žáků. Do školní 
družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelek nebo vychovatelek. 
Pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která 
vyučovala poslední hodinu. Ředitelka školy stanovuje rozsah denního provozu ŠD a rozvrh 
činnosti.  



C. Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí 
údaji uvedenými na zápisním lístku. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem 
pro základní školu a vnitřním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v učebně.  

D. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na 
vyučování.  

E. V době prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD pouze na žádost rodičů 
žáků. 

 F. Na chování a jednání žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vnitřního řádu školní 
družiny a školního řádu pro základní školu, včetně výchovných opatření a klasifikace 
chování. Pokud žák opakovaně narušuje školní řád základní školy či vnitřní řád školní 
družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.  

IV. Stanovení výše úplaty ve školní družině  

a) Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek ve výši 100,-Kč měsíčně. Tato částka platí i pro 
každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny. 

b) Poplatek se platí vždy na ten daný měsíc. Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel 
školy může rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce. 

V. Podmínky úplaty  

a) Úplata je hrazena vždy v daném měsíci, na který je určena, spolu s úhradou za stravné. 

b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí stravování o tom uvědomí ředitele školy 
nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze 
školní družiny.  

c) Po projednání se zřizovatelem se činnost v době prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává 
stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny. Poplatek za školní družinu se nevybírá za měsíce 
červenec a srpen. 

VI. Organizační činnosti  

a) Provozní doba ŠD je od 7:00 do 16:00. 

Od 7:00 do 7:45 a od 15:00 do 16:00 je školní družina spojena se třídou MŠ. V 7:45 si žáky 
vyzvedává paní učitelka a v 15:00 odvádí žáky do třídy MŠ paní vychovatelka. 



b) Při nevyzvednutí žáka do 16:00 kontaktuje dozorující učitelka MŠ nejprve telefonicky 
rodiče žáka, pokud je tento postup bezvýsledný, kontaktují se ostatní uvedené kontakty. Poté 
pracovníka orgánu péče o dítě nebo policii. 

c) Činnost ŠD probíhá v setkávací místnosti ve 2. patře nebo ve třídě MŠ v 1. patře budovy 
školy. 

d) ŠD může v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat 
zájmové aktivity. Tyto aktivity jsou určeny pro žáky zapsané do ŠD a pro děti MŠ, kteří tráví 
po poledním odpočinku čas ve školní družině, a jsou zdarma.  

VII. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků  

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu základní školy (kap. 7). 
Žáci mají právo na ochranu před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 
nepřátelství nebo násilí. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá prostory relaxační a pohybové 
místnosti nebo školní zahrady a hřiště, řídí se příslušnými řády pro tyto prostory. 

VIII. Závěrečná ustanovení  

a) Kontrolou provádění ustanovení tohoto vnitřního řádu ŠD je statutárním orgánem školy 
pověřen zaměstnanec: vychovatelka školní družiny.  

b) O kontrolách provádí písemné záznamy.  

c) Vnitřní řád školní družiny nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a zveřejněním. 
Nabývá účinnosti dne: 1. 9. 2022. Tento vnitřní řád ŠD ruší účinnost a platnost řádu ze dne 
1. 9. 2021. 

 

Tento řád školy byl projednán a schválen školní radou dne16. 6. 2022. 

Tento řád školy byl projednán na pedagogické radě a na poradě provozních zaměstnanců dne: 
27. 6. 2022 

V Okrouhlé dne: 16. 06. 2022 

 

 

Mgr. Věra Veselá 

ředitelka školy  


