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Právní subjektivita: Základní škola ZáŠkola, s.r.o., IČO 05999111, zapsána v 
obchodním rejstříku C 274332 vedená u Městského soudu v Praze 

IZO Školní družiny: 181 086 735 

Preambule  

Tento Vnitřní řád školní družiny je vydáván ředitelem Základní školy ZáŠkola s.r.o. v 
souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, § 30, odst. 1. a dále v 
souladu s dalšími právními předpisy.  

Činnost školní družiny spočívá v zájmovém vzdělávání, a to především výchovném 
zaměřeném na rozvoj osobnosti v souladu se základními principy ZáŠkoly, dále v 
rekreačních a odpočinkových činnostech a vzdělávacích aktivitách s důrazem na 
nabídku krátkodobých různorodých projektů umožňujících i dobrovolnou a 
nepravidelnou účast žáků.  

V rámci školní družiny mají žáci možnost účastnit se aktivit zájmových kroužků 
(ZáKlubko). 

 

Článek I.  
Práva a povinností žáků a zákonných zástupců  
 

1. Žáci mají právo  
a) užívat zařízení školní družiny  
b) zúčastňovat se akcí školní družiny a zájmových kroužků (ZáKlubko) a 
podílet se na jejich přípravě  
 
2. Zákonní zástupci mají právo  
a) na informace o chování žáka ve školní družině a ZáKlubku 
b) na informace o pořádaných akcích  
c) podávat návrhy k práci školní družiny a ZáKlubka. 
 
3. Žáci jsou povinni  
a) řádně a ohleduplně se chovat  
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny a pokyny k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni  
c) využívat prostory a vybavení školní družiny tak, aby nedocházelo k jejich 
poškození. Za úmyslné poškození bude požadována náhrada vzniklé škody. 
Jsou dále povinni informovat vychovatelku nebo vedoucího zájmového 
kroužku o ztrátě či poškození vlastní věci nebo vybavení školní družiny  
d) plnit pokyny pedagogických pracovníků školní družiny a vedoucích 
zájmových kroužků 
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4. Zákonní zástupci jsou povinni  
a) řádně zdůvodnit nepřítomnost žáka ve školní družině 
b) včas uhradit úplatu za pobyt žáka v školní družiny  
c) vyzvedávat žáka ze školní družiny ve stanovené době  
d) seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej 
 

Článek II.  
Organizace školní družiny: 
 

1. O aktuální nabídce aktivit školní družiny a ZáKlubka jsou rodiče informování 
průběžně v průběhu školního roku.  

2. Přihlášení do školní družiny nebo na kroužky ZáKlubka probíhá na základě 
písemné přihlášky. O přijetí rozhoduje ředitel školy na základě aktuálně 
volných kapacit družiny. 

3. Ze školní družiny jsou žáci předáváni zákonnému zástupci nebo jím 
zplnomocněné osobě, případně na základě předchozího písemného souhlasu 
zákonného zástupce odchází žáci samostatně. Žáci opouští školní družinu v 
časech, které byly uvedeny v přihlášce do školní družiny, trvalé i mimořádné 
změny je třeba hlásit písemně předem, pokud možno v dostatečném 
předstihu.  

4. Čas odchodu ze školní družiny je vhodné volit tyto v doporučené časy: 13:15 - 
13:30, 15:00 - 15:15, 16.45 – 17.00. Mezi těmito časy budou probíhat zájmové 
kroužky nebo plánované aktivity školní družiny. Vyzvedáváním dětí by se tyto 
aktivity narušovaly. 

5. V případě nevyzvednutí dítěte po skončení provozu školní družiny, kontaktuje 
vychovatelka telefonicky zákonného zástupce dítěte, v případě, že nepodaří 
navázat kontakt, informuje ředitele školy, eventuelně Policii ČR 

6. Školní družina a zájmové kroužky (ZáKlubko) jsou provozovány v prostorách 
školy, na nedalekém dětském hřišti. 

7. V případě výletů a jiných akcí družiny budou zákonní zástupci informování o 
průběhu a délce trvání akce a po jejím skončení jsou povinni si své děti 
vyzvednou v určeném čase na určeném místě. 

8. Za pobyt ve školní družině se platí smluvený poplatek splatný nejpozději ke 
konci daného měsíce na účet školy.  
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Článek III.  

Bezpečnost a ochrana zdraví před sociálně patologickými 
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
	

Opatření k zajištění bezpečnosti:  
1. Všichni žáci navštěvující školní družinu a ZáKlubko jsou poučeni o 

zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat. Při hrách nesmí ohrožovat 
bezpečnost ostatních.  

2. Vychovatelka nebo jiná odpovědná osoba musí v každé chvíli vědět, za 
které děti má zodpovědnost a průběžně je kontrolovat. 

3. Při pobytu mimo vnější či vnitřní prostory družiny jsou vychovatelka nebo 
vedoucí kroužku povinni znát počet dětí, se kterými opustil školní budovu 
a mít nepřetržitý přehled o všech těchto dětech, které má na 
zodpovědnost. 

4. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti školní družiny 
nebo ZáKlubka hlásí účastník vychovatelce nebo vedoucímu kroužku. 

5. Všichni zaměstnanci školní družiny jsou povinni oznamovat údaje 
související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů 
podle pokynů vedení školy.  

6. Při akcích konaných mimo budovu školy/družiny jsou žáci povinni dbát 
pokynů vychovatelky či jiných dozorujících zaměstnanců, při pohybu po 
veřejných komunikacích se řídit pravidly silničního provozu.  

7. Žáci jsou s těmito zvláštními pravidly předem seznámeni.  
8. Vychovatelka a vedoucí kroužků jsou při činnosti povinni přihlížet k 

základním fyziologickým potřebám dětí a mládeže a vytvářet podmínky pro 
jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů a 
před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. 

9. Při řešení problému vychovatelka komunikuje s žákem a jeho zákonnými 
zástupci, respektuje jeho sociální zázemí, potřeby a specifika. V případě 
potřeby se obrátí odborníky v oblasti pedagogické psychologie nebo po 
konzultaci s ředitelem školy doporučí rodičům návštěvu odborného 
pracoviště 
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Článek IV.  
Závěrečná ustanovení  

1. Tento Vnitřní řád školní družiny je závazný pro žáky navštěvující školní 
družinu a ZáKlubko. 

2. Tento Školní řád se zveřejňuje a je kdykoliv každému přístupný na 
internetových stránkách, v tištěné podobě je k dispozici ve vstupní místnosti 
ZŠ ZáŠkola. 

 

 

 

Tento vnitřní řád školní družiny byl schválen 27.4.2018 a nabývá účinnosti 2.5.2018. 

 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Novák 


