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Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a  Mateřská  škola Trojanovice,  

okres Nový Jičín, příspěvková organizace  
 

 ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY  

Vypracoval: Kateřina Hrnčírová, vedoucí školní družiny 

Bc. Jana Tataláková, vychovatelka školní družiny 

Schválil: Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka školy 

Pedagogickou radou projednáno dne: 30. 8. 2019     

Směrnice nabývá platnost dne: 1. 9. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 2. 9. 2019 

 

 

1. OBECNÁ USTANOVENÍ 

 
Řád školní družiny (dále jen ŠD) určuje pravidla provozu a stanoví režim školní družiny. Řád 

školní družiny vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a z vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, vše v platném znění. 

 

1.1 Provozní doba ŠD, zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ve ŠD 

 

a)   ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování od 11:40 do 16:00 hodin.  

 

b) Do školní družiny přicházejí žáci po 4. vyučovací hodině po obědě pod vedením 

vychovatelky ŠD. Po 5. vyučovací hodině převezme vychovatelka ŠD v jídelně žáky, kteří 

jsou přihlášeni do ŠD. 

 

c) Za odchod do zájmových kroužků a příchod žáků zpět do ŠD zodpovídá vedoucí 

příslušného zájmového útvaru. 

 

d)  Po projednání se zřizovatelem se činnost ŠD v době jarních a hlavních prázdnin přerušuje. 

V době mimořádného volna je činnost školní družiny zpravidla zajištěna, rodiče jsou o 

případných mimořádných podmínkách provozu s předstihem informováni.    

 

e) Za bezpečnost v družině od příchodu žáka až do jeho odchodu zodpovídají pedagogičtí 

pracovníci družiny. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na přihlášce do školní 

družiny. 

 

f) Opouštět místnost ŠD bez svolení vychovatelky není dovoleno.  

 

g) Pokud má žák omluvenku ze školní družiny na jeden den, je povinen tuto omluvenku před 

odchodem ze školy vychovatelce předložit. Vychovatelka ŠD nezodpovídá za žáka, který 

svévolně odešel ze školy, přičemž se měl dostavit do ŠD. 

 

1.2 Lokalizace ŠD 

 

Školní družina má tři oddělení, která jsou umístěna v kmenových třídách I. A, I. B a IV.B. 

Kapacita družiny je 75 dětí. Vybavení odpovídá potřebám dětí mladšího školního věku. 

Poskytují žákům prostor k odpočinku i k různým zájmovým činnostem a hrám. V učebnách je 
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část místnosti pokryta kobercem, kterého žáci využívají zejména ke hře se stavebnicemi, při 

odpočinkových činnostech apod.  Pro herní činnosti si mohou žáci vybírat stavebnice, hračky, 

deskové a karetní hry, molitanové míče, výtvarný materiál apod. Vše je umístěno tak, aby si je 

žáci mohli brát i ukládat samostatně a vyznali se v jejich uložení. Máme stanovená pravidla 

pro jejich využívání. Pobyt venku, pohybové a turistické aktivity ŠD realizuje také na hřišti 

v areálu školy nebo v blízkém okolí. ŠD pravidelně využívá tělocvičnu. Za přechody žáků je 

vždy zodpovědná vychovatelka ŠD. 

 

1.3 Přihlašování žáka do ŠD, kritéria přijetí, odhlašování žáka ze ŠD 
 

a) Zákonný zástupce žáka žádá o přijetí dítěte do školní družiny ředitele školy podáním 

písemné přihlášky. Zařazení účastníka do ŠD není nárokové. 

 

b) Kritériem přijetí je datum narození dítěte s předností přijetí mladšího dítěte a kapacita 

zařízení. Přihlášky do ŠD je nutné odevzdat vedoucí ŠD nebo ředitelce školy na začátku 

školního roku do pátého pracovního dne od zahájení příslušného školního roku. 

 

c)  Ředitelka školy při rozhodování o zařazení do ŠD postupuje kromě bodu 1.3 b) v souladu 

s pravidly přiměřenosti a nezbytnosti. 

 

d) Přijetí žáka do ŠD během školního roku je možné pouze v případě, že není naplněna 

kapacita školní družiny a nedojde v daný čas k překročení fyzické přítomnosti 25 žáků na 

oddělení (dáno kapacitou zařízení). Zákonný zástupce žáka žádá o zařazení do ŠD ředitelku 

školy opět formou písemné přihlášky, ke které připíše své stanovisko vedoucí vychovatelka 

školní družiny. 

 

e) Odhlášení žáka ze ŠD se provádí na základě písemné odhlášky, kterou zákonný zástupce 

žáka předá vychovatelce ŠD. Žáka je možné odhlásit z docházky pouze k prvnímu dni 

následujícího měsíce. 

 

1.4  Úplata (poplatek) za zájmové vzdělávání ve ŠD  

 

a) Na částečnou úhradu neinvestičních nákladů školní družiny vybírá škola poplatek, jehož 

výše je určena ve vnitřní „Směrnici o stanovení výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní 

družině“. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD.  

 

b) Měsíční úplata je splatná do 10. dne příslušného měsíce (např. za září do 10 září; pokud 

připadne termín na sobotu nebo neděli, poplatek je splatný první pracovní den následující po 

daném víkendu). Na základě zkušeností s platbami v minulých letech je možné uhradit úplatu 

za žáky navštěvující ŠD po celý školní rok ve dvou splátkách: 

• za období září – leden do 30. září příslušného školního roku, 

• za období únor – červen do 28. února příslušného školního roku. 

 

c) Plátce je povinen úplatu za příslušný měsíc zaplatit v plné výši bez ohledu na to, 

navštěvovalo-li dítě družinu celý měsíc. Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou 

prázdniny nebo dny volna v průběhu školního roku. 

 

d) Poplatek lze předat v hotovosti vychovatelkám ŠD nebo bezhotovostně převodem na účet 

školy (paní účetní na žádost zákonného zástupce účastníka ŠD přidělí variabilní symbol). 
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e) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí 

ředitelku školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitelka může rozhodnout o případném 

vyloučení dítěte ze školní družiny. 

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 

2.1 Povinnosti žáků a zákonných zástupců 

 

A) Žáci jsou povinni: a) řádně docházet do školského zařízení, b) dodržovat vnitřní řád ŠD, 

předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni, c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v 

souladu s platnými právními předpisy a školním řádem, d) každý úraz nebo vznik škody, ke 

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

 

B) Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Do 

místností ŠD vstupují žáci přezutí. Aktovky odkládají v šatně školy. 

 

C) Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí se vzděláváním a mohly by ohrozit zdraví 

a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Rovněž nepřináší cenné věci (šperky, elektroniku apod.), 

za které škola při ztrátě neručí a nenese odpovědnost.  

 

D) Ve ŠD žáci nemohou používat mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety, „chytré“ 

hodinky apod.). Výjimku může povolit vychovatelka školní družiny. 

   

D) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním dětem a pracovníkům 

družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským 

zákonem a tímto řádem. 

 

E) Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek školy před ztrátou 

a poškozením. Osobní věci (oblečení, venkovní obuv apod.) žáci odkládají pouze na místa k 

tomu určená.  Po skončení činnosti tyto věci zásadně neponechávají ve škole. 

 

F) Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které 

jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a 

zdraví škodlivých látek). 

  

G) Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit žáka může pouze 

zákonný zástupce žáka. 

 

H) Zákonní zástupci žáků jsou povinni informovat školské zařízení o změně zdravotní 

způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh vzdělávání. 

 

I) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do tří 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Omlouvat žáka je možné písemně, 

telefonicky, e-mailem. Zákonný zástupce žáka je povinen sdělit vychovatelce školní družiny 

rozsah docházky žáka či způsob odchodu žáka z družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, 

odchylky od docházky žáka nebo způsobu odchodu, sdělí zákonný zástupce při osobní návštěvě 

nebo prostřednictvím písemné žádosti o uvolnění žáka ze ŠD vychovatelce družiny.  
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J) Z hlediska zajištění hygieny a bezpečnosti žáků je žádoucí, aby zákonní zástupci 

respektovali požadavky vychovatelky v záležitosti oblečení a hygienických potřeb (vhodné 

oblečení a obuv na sport a vycházky, papírové kapesníky, apod.). 

 

K) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 

jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození 

způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci 

je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

 

 

2.2  Práva žáků a zákonných zástupců 

 

A) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na 

vzdělávání, odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek. Má právo být 

seznámen, způsobem přiměřeným jeho možnostem, se všemi předpisy vztahujícími se k jeho 

pobytu a činnosti v družině.  

 

B) Zákonný zástupce má právo být informován o chování a zaměření zájmových aktivit svého 

dítěte. 

 

C) Zákonný zástupce má právo prostřednictvím školské rady sdělit své připomínky, vyjádřit 

se k aktivitám ŠD, které jsou plánovány mimo denní režim, nebo dávat podněty k činnost 

družiny. 

 

D) Zákonný zástupce má právo: a) být včas informován o všech aktivitách školní družiny, 

které probíhají mimo vymezený denní režim, b) na žádost vychovatelky konzultovat případné 

problémy svého dítěte v kolektivu. 

 

 

3. VÝCHOVNÁ OPATŘENÍ 

 

3.1 Na vzdělávání ve školní družině se v souladu s § 31 školského zákona vztahují pravidla 

pro udělování pochval a ukládání kázeňských opatření podle Školního řádu školy. K chování 

ve školní družině se přihlíží také při hodnocení chování na vysvědčení. Podněty k uplatnění 

výchovného opatření či ke snížení známky z chování navrhují vychovatelé ŠD třídním 

učitelům nebo ředitelce školy.   

  

3.2 Pokud si zákonní zástupci bez předchozí informace nevyzvednou své dítě do ukončení 

provozu ŠD, kontaktuje vychovatelka zákonného zástupce telefonem a vyčká jeho příchodu. 

V případě jeho nedostupnosti, požádá vychovatelka o pomoc Policii ČR, která se o dítě do 

příchodu rodičů postará. Pokud by se podobná situace častěji opakovala, bude tento stav 

nahlášen OSPODu (zanedbání rodičovských povinností).  

 

3.3 Ředitelka školského zařízení může v případě závažného úmyslného porušení povinností 

stanovených školským zákonem nebo vnitřním Řádem školní družiny rozhodnout o 

podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka ze školní družiny.    
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    4.  ORGANIZACE ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

 4.1 Provozní doba ŠD   

 

11:40 hod-12:15 hod. 

 

Oběd ve ŠJ – výchova správného stolování, 

osobní hygiena.  

 2:15 hod-13:00 hod. 

 

Odpočinkové činnosti, příprava na vyučování. 

 

 

 13:00 hod- 14:15 hod Pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová  

činnost, zájmové kroužky. 

 

 14:15 hod - 16:00 hod. Rekreační, sportovní a turistická činnosti. 

 

 

 

4.2 Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení je uveden v přehledu výchovně vzdělávací práce 

jednotlivých oddělení pro daný školní rok.  Dokument je nahlédnutí u vedoucí školní družiny. 

   

4.3 Rozsah denního provozu ŠD, rozvrh činnosti jednotlivých oddělení a rozvrh přímé práce 

vychovatelů ŠD určuje ředitelka školy. 

   

4.5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména 

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. ŠD umožňuje žákům přípravu na 

vyučování.  

 

4. 6 Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, 

není to však povinná činnost ŠD. Se souhlasem zákonných zástupců mohou po 15. hodině 

účastníci II. třídy a výše pracovat na plnění domácích úkolů. Vychovatelka účastníkům úkoly 

neopravuje, kontrolu provádějí zákonní zástupci. 

 

4.6 Rodiče přicházejí pro své dítě do ŠD hlavním vchodem a pohybují se pouze v prostoru, 

kde právě probíhá činnosti ŠD (oddělení ŠD, tělocvična).                                         

 

 

   5. DOKUMENTACE ŠD A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

5.1  V družině je vedena tato dokumentace: 

• přihláška žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce, 

• přehled výchovně vzdělávací práce, 

• přehledy přijatých žáků s vyznačením doby nástupu do ŠD a odchodu   

• přehledy výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení, včetně docházky dětí,  

• celoroční plán činnosti ŠD,  

• celoroční plány jednotlivých oddělení, 

• týdenní plány činnosti,  

• roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,  

• rozvrh přímé pedagogické práce vychovatelů ŠD, 

• rozvržení celkové týdenní pracovní doby (přímé a nepřímé),  
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• Řád školní družiny,  

• Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině, 

• Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání ve školní družině. 

     

 

5.2 Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.  

 

5.3 Ruší se předchozí znění této směrnice ze dne 3. 9. 2018. Uložení směrnice v archivu školy 

se řídí skartačním řádem školy.   

 

 

V Trojanovicích 29. 8. 2019 
 

Mgr. Jitka Pajlíková 

ředitelka školy 


