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Základní škola a Mateřská škola Buchlovice 

Komenského 483, 687 08 Buchlovice  

  

  

Vnitřní řád školní družiny 

 

 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávaní (školský zákon) vydává ředitelka školy a školského zařízení tento vnitřní řád 

školní družiny 

  

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

 Práva žáka  

• Žák má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho 

duchovní, morální a sociální rozvoj.  

• Žák má právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji.  

• Na poskytnutí přiměřené pomoci, ocitne-li se v nesnázích nebo má nějaké problémy.  

• Na účast ve výchovných, vzdělávacích, zájmových a tematických akcích zajišťovaných školní 

družinou.  

• Na dodržování základních psychohygienických podmínek.  

• Vyjadřovat se k rozhodnutím týkajících se podstatných záležitosti jeho výchovy a vzdělávání 

úměrně jeho věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovateli/vychovatelce školní 

družiny formou odpovídající zásadám slušnosti.  

• Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jeho věku.  

• Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

• Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.  

• Být seznámen se směrnicemi se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve školní družině.  

  



Povinnosti žáka 

• Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a k ochraně zdraví a bezpečnosti         
s nimiž byl seznámen.  

• Plní pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním 

řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozil zdraví 

svoje ani jiných osob.  

• Své chování a jednání ve školní družině a na jiných akcí pořádaných školní družinou usměrňovat 

tak, aby nepoškodil jméno školy.  

• Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit 

vychovateli/vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě došlo.  

• V případě zranění je žák k povinen tuto skutečnost okamžitě ohlásit vychovateli/vychovatelce.  

• Chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní 

družinou.  

• Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny     

v čistotě a v pořádku, chránit majetek před poškozením.  

• Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené v šatně nebo ve třídě. 

Za cenné věci, mobilní telefony a přinesené hračky družina neručí.  

• Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani 

vychovatele/vychovatelky. Při závažném opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny 

může být rozhodnutím ředitelky školy ze školní družiny vyloučen.  

• Před ukončením pobytu ve školní družině nesmí žák z bezpečnostních důvodů opouštět školu a 

školní areál bez vědomí vychovatele/vychovatelky školní družiny.  

 

2. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ  

• Jako přihláška do školní družiny slouží řádně vyplněný a rodiči podepsaný zápisní lístek.  

• Na začátku školního roku se prokazatelně seznámí s vnitřním řádem školní družiny.  



• Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák 

odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí 

rodiče tuto skutečnost vychovateli/vychovatelce písemně.  

• Písemná omluvenka musí obsahovat datum, sdělení s přesným časovým údajem, kdy žák odchází 

domů a podpisem zákonného zástupce.  

• Do školní družiny mohou po domluvě s vychovatelem/vychovatelkou docházet i žáci nepřihlášení, 

kteří čekají na kroužek. Tyto žáci se zapíší do Docházkového sešitu.  

• Vyzvedávat dítě ze školní družiny včas. Pokud si rodiče nevyzvednou žáka do doby uvedené na 

zápisním lístku, vychovatel/vychovatelka čeká s žákem až do příchodu rodičů. Rodič je povinen 

toto prodlení hlásit telefonicky. V případě, že vychovatel/vychovatelka rodiče nesežene, volá 

pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči žáka.   

• Odhlášení žáka z docházky do školní družiny oznámí rodiče písemnou formou 

vychovateli/vychovatelce školní družiny.  

• O případném vyloučení žáka ze školní družiny rozhodne ředitelka základní školy na základě návrhu 

vychovatele/vychovatelky školní družiny a po projednání v pedagogické radě.  

• Přihlašování do družinových kroužků probíhá na začátku školního roku formou zapsání se do 

seznamu. Přihlášení je závazné minimálně na jedno pololetí.  

• Nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka, na přihlášce upozornit na 

zdravotní omezení. Oznamovat všechny údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového 

vzdělávání nebo bezpečnosti žáka.  

• Hradit v termínu příspěvek za školní družinu.  

 

 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

• Pedagogický pracovník má právo na zajištění podmínek potřebných pro výkon své pedagogické 

činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků, 

nebo zákonných zástupců a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým 

pracovníkem ve škole. 

• Aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy. 

• Na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvažování v souladu se zásadami a cíli 

vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické 

činnosti. 

• Volit a být voleni do školské rady. 



• Má právo na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti. 

• Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník povinen ve 

smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje 

a osobní údaje a zaměstnanců školy. 

• Shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před 

neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 

nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 

 

4. PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI VE 

ŠKOLE  
  

• Žáci se řídí pokyny vychovatele/vychovatelky školní družiny, pravidly vnitřního řádu školní družiny 

a školního řádu.  

• Bez vědomí vychovatele/vychovatelky žáci neopouští družinu. Nákupy v potravinovém automatu 

ZŠ jsou povoleny pouze před příchodem do školní družiny.  

• Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku. Při změně doby pobytu ve družině 

musí žáci přinést písemnou omluvenku s datem a podpisem rodičů.  

• S mobilním telefonem se postupuje stejnako jako ve školním řádu. Do hodnocení a klasifikace 

chování žáků ve škole se započítávají i projevy chování v činnostech školní družiny – platí zde 

ustanovení vyhlášky o základní škole.  

• Pokud žák soustavně narušuje činnost školní družiny, opakovaně porušuje školní řád, může být      

z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do školní družiny vyloučen.  

  

5. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY  
  

•  Družina realizuje výchovné vzdělávací činnost mimo vyučování formou odpočinkových, 

rekreačních a zájmových činností a umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

Vychovatel/vychovatelka působí na žáky v souladu s „Úmluvou o právech dítěte“ ve smyslu Listiny 

lidských práv a svobod.  

 

 a) Provozní doba školní družiny  

• Školní družina vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování.  



• V průběhu školního vyučování je ranní družina od 6.15 do 7.30 hod. (příchod do 7.15hod.), 

odpolední družina v provozu vždy od 11.30 do 16.30 hod  

 

 b) Úplata za pobyt ve školní družině  

Úplata je stanovena podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.   

• Za pobyt ve školní družině se platí částka 160,- Kč měsíčně. Platba je hrazena ve dvou splátkách ve 

dvou splátkách: za období září – prosinec, tj. 640,- Kč a za období leden – červen, tj. 960,- Kč.   

• Žáci, kteří navštěvují školní družinu 1 – 2 dny v týdnu, platí částku 80,- Kč měsíčně. Celá zaplacená 

částka slouží jen na zakoupení materiálu pro potřeby školní družiny. Pokud žák z jakéhokoliv 

důvodu do družiny nechodí, peníze se nevracejí.  

• Úhrada úplaty může být plátci snížena nebo prominuta v souladu s §11 článkem 3. a 4. uvedené 

vyhlášky na základě písemné žádosti předložené předem. Pokud se změní podmínky rodiny tak, 

že zanikne důvod ke slevám, jsou plátci povinni bez vyzvání zahájit placení úhrady.   

• Pokud za žáka není uhrazena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní 

družiny. 

c) Docházka do školní družiny  

• Školní družina je určena pro žáky Základní školy Buchlovice.  

• Přihlášení proběhne písemně – předáním zápisního listu. 

• Při vyšším počtu zájemců o školní družinu, než je maximální kapacita, budou žáci umisťováni 

takto:   

a. přednostně žáci nižších ročníků v tomto pořadí - 1., 2., 3., 4. a 5. ročník, 

b. dále bude brán zřetel na pořadí přihlášek.  

 

 Ukončení docházky do školní družiny  

• Odhlášení žáka z docházky: písemně, kdykoli v průběhu školního roku. 

• Vyloučení žáka z docházky: při opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny, šikaně, 

hrubých kázeňských přestupcích po předchozím písemném oznámení rodičům žáka:  

a. písemné oznámení rodičům o problémovém chování dítěte v družině,  

b. písemné oznámení rodičům o problémovém chování dítěte v družině, výchovná komise, 

c. vyloučení dítěte ze školní družiny.  

 

 Odchod žáků ze školní družiny  



• Na základě písemné dohody s rodiči odchází žák s doprovodem nebo samostatně v předem 

určenou dobu – doba odchodu je zapsána v přihlášce a ve třídní knize. 

• Do kroužků organizovaných školou si žáky vyzvedávají vyučující a po ukončení je opět předají 

vychovateli/vychovatelce. 

• Odchod žáků v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, je možný pouze:  

a. předáním rodičům nebo jiným pověřeným osobám,  

b. na základě písemné omluvenky od rodičů odejde sám,  

c. v žádném případě nelze žáka propustit z družiny pouze na základě telefonické žádosti rodičů,  

• vzhledem k programu školní družiny je vhodné, aby odchody žáků proběhly v době do 14:00 

hod. nebo až po 15:30 hod. 

 

Postup při nevyzvednutí žáka do stanovené doby  

• Kontaktování rodičů a osob uvedené na přihlášce žáka (telefonicky).  

• Při nezastižení rodičů se o žáka stará vychovatel/vychovatelka sama až do převzetí žáka rodiči. 

• Při opakovaném nedodržení provozní doby školní družiny bude kontaktován OSPOD Uherské 

Hradiště. 

  

Zahájení denního provozu odpolední činnosti školní družiny  

• Za přechod žáků do družiny po vyučování zodpovídá třídní učitel. Hlásí 

vychovateli/vychovatelce nepřítomné žáky a případné zdravotní problémy.   

• Vychovatel/vychovatelka odvádí žáky, kteří končí vyučování po 4. vyučovací hodině (11.30 

hod.), do jídelny a pak do družiny. V případě nepřítomnosti vychovatele/vychovatelky odvádí 

žáky z jídelny dozor na chodbách.  

  

d) Pravidla styku s rodiči žáků   

• Informace o organizaci provozu školní družiny jsou předány rodičům na 1. třídní schůzce.  

• Informace o prázdninách a omlouvání žáků jsou předávány rodičům písemně.  

• Individuální pohovory probíhají s rodiči žáků se zdravotními problémy, výchovnými problémy 

apod.  

• Vychovatel/vychovatelka neprodleně informuje osobně nebo telefonicky rodiče o nevolnosti 

nebo zranění žáka v průběhu provozu školní družiny. 



  

e) Dočasné umístění žáků do školní družiny  

• Týká se nepřihlášených žáků po dohodě s vedoucí školní družiny.   

• Poplatek za docházku je řešen individuálně.   

• V případě neplánovaného přerušení výuky.  

• Ze závažných rodinných důvodů.  

  

f) Provoz školní družiny v době vedlejších prázdnin  

 •  Bude probíhat pouze v případě, že se do družiny písemně přihlásí 20 a více žáků. 

  

Náplň práce školní družiny  

• Veškerá činnost školní družiny vychází z celoročního plánu práce, který zpracovává vedoucí 

vychovatelka na začátku školního roku. 

• Na přání rodičů si mohou starší žáci po 15:00 hod. vypracovat domácí úkoly. Žáci pracují 

samostatně, vychovatel/vychovatelka neručí za kvalitu práce, nesuplují rodiče.  

• Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností a 

režimu – roční plán školní družiny (příloha plánu práce školy), který schvaluje ředitelka školy.   

• K činnosti družiny je možné kromě místnosti k tomu určené, využívat i školní hřiště, zahradu, 

tělocvičnu, počítačovou učebnu, interaktivní učebnu, cvičnou kuchyňku a uvolněné učebny.  

  

 

4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH 

OCHRANY PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, 

NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ 
 

• Vychovatel/vychovatelka vykonává dohled nad bezpečností žáků po celou dobu jejich vzdělávání 

ve družině.  

• Podle § 10, odst. 5 vyhlášky MŠMT ČR č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání stanovila ředitelka 

školy počet žáků, za které odpovídá vychovatel/vychovatelka družiny:  

a. v areálu školy na max. 30 žáků; 

b. mimo areál školy na max. 25 žáků.  



Limit pro počet žáků je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.  

• V případě potřeby je dohled posílen o dalšího pověřeného pracovníka školy.   

• Ve školní družině je zajištěn pitný režim.  

• Na pobyt venku se žáci převlékají do sportovního oblečení, které si přinesou z domu řádně 

podepsané.  

• Během provozu družiny nevstupují zákonní zástupci či jimi pověřené osoby na oddělení družiny. 

Komunikace s vychovatelem/vychovatelkou probíhá přes dveřní hlásku. Další individuální 

pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy.  

• Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek 

svůj ani jiných osob.  

• Každý úraz, poranění či nehodu během zájmového vzdělávání žák ihned ohlásí. 

  

5. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ DRUŽINY ZE STRANY ŽÁKŮ  
 

• K hrám, hračkám, knihám a dalšímu majetku školní družiny se žáci chovají ohleduplně a šetrně. 

Úmyslné poškození nebo zničení věci žáci nahradí v plné výši (nebo věc opraví rodiče).  

• Žák udržuje a nepoškozuje věci, které tvoří zařízení školní družiny a školy, ani ty, které mu byly 

svěřeny ke hře či k užití.    

• Pokud zjistí poškození nebo zničení věcí, které jsou majetkem školy, závady na osvětlení, 

vodovodním rozvodu a elektroinstalaci, neprodleně tyto skutečnosti oznámí nejbližšímu 

pedagogickému zaměstnanci.  

 

 

 

6. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKA  

 

• Vychovatel/vychovatelka ve školní družině zajišťuje, aby žáci a jejich zákonní zástupci byli 

průběžně a včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka. 

• Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele 

z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák 

soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a 



bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu, nebo z jiných zvláště 

závažných důvodů.  

 

 

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

• Kontrolu provádění tohoto řádu zajišťuje vedoucí vychovatelka školní družiny. 

• Zrušuje se předchozí znění tohoto vnitřního řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy. 

• Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem: 1. 9. 2022 

 

 

  

V Buchlovicích dne 1. 9. 2022 

 

 Mgr. Kateřina Lesová  

     ředitelka školy  

  


