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Základní škola a mateřská škola Liběchov, příspěvková organizace 
se sídlem   

Za Školou 161, 277 21 Liběchov 

  ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Číslo směrnice:  3.4 

Spisový znak    Skartační znak 1.1.         A 10 

Vypracoval: Ivana Furková 

Schválil: Mgr. Jana Pravdová, ředitelka školy 

Pedagogická rada projednala dne 26.8.2019 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 2. 9. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 2. 9. 2019 

 
Ředitel školy vydává tento Vnitřní řád školní družiny jako součást Organizačního řádu 
školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro 
pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné 
seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatel školní družiny při zápisu dětí do 
školní družiny. 

 
Poslání školní družiny  
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 163/2018 Sb. Sb. o 
zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole 
a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá 
specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je 
zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace účastníků, částečně také 
dohledu nad účastníky.  

 

I.Práva účastníků: 
a) Účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích 
zajišťovaných školní družinou,  
b) na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek 
a dodržování základních psychohygienických podmínek,  
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 
výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost 
odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Účastník má právo sdělit svůj názor 
vychovateli školní družiny nebo řediteli školy. Účastník musí svůj názor vyjádřit 
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti,  
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d) na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na 
svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají účastníci trávit v  
klidné, pohodové a přátelské atmosféře,  
e) účastníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a 
práci ve zdravém životním prostředí,  
f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do 
soukromého života a poškozování pověsti a cti,   
g) být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve 
školní družině  
 
Provoz školní družiny je určen pro účastníky 1. - 5. ročníku od 6:30 hod. do 7:30 
hod a od 11:25 do 16:30 hod. 

II.Povinnosti účastníků: 
a) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví 
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,  
b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními 
předpisy a vnitřním řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, 
chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,       
c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných školní 
družiny usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, 
zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,  
d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit 
vychovateli školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo,  
e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností 
organizovaných školní družinou,  
f) zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní 
prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,   
g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví,  
h) během vycházky a pobytu venku mají účastníci své oblečení a aktovky 
uložené v šatně. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony, tablety 
(notebooky) a přinesené hračky školní družina neručí. Při odchodu ze školní družiny 
se účastníci obouvají v šatnách. Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají 
účastníci podepsané.  

Účastník je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani 
vyučujícího.   

 

Účastníci nesmí: 
a) nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani 
v aktovkách,   
b) nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností školní družiny 
a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob,  
c) svévolně opouštět školní družinu, školu a školní areál bez vědomí vychovatele 
školní družiny. 

Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní 
družiny a účastník za toto provinění může být vyloučen ze školní družiny, 

d) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby, 
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e) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, 
psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky 
účastníka vůči jinému účastníkovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za 
závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a účastník bude za toto 
provinění ze školní družiny vyloučen,  
f) v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností školní družiny 
požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, 
propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Účastník se nesmí dostavit do 
školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu nebo 
jiných omamných látek.  

Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu školní 
družiny a účastník bude za toto provinění ze školní družiny vyloučen,  

g) jestliže účastník hrubým způsobem porušuje vnitřní řád školní družiny nebo 
nezaplatí příspěvek na pobyt ve školní družině, bude se zákonnými zástupci 
zahájeno jednání.  

  

III.Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany 
účastníků 

a) účastníci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně,  

b) místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují v čistotě 
a pořádku,  

c) majetek školní družiny chrání před poškozením,  

d) majetek školní družiny nesmějí účastníci odnášet domů,  

e) v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou zákonní 
zástupci vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.  

  

IV.Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla 
o vzájemných vztazích zákonných zástupců s pedagogickými 
pracovníky 

a) o přijetí účastníka do školní družiny rozhoduje ředitel školy,  
b) na zápisním lístku zákonní zástupci stanoví dobu pobytu účastníka ve školní 
družině. Odchod účastníka ze školní družiny v jinou dobu, než je na zápisním lístku, 
je možný pouze při předložení písemné žádosti zákonných zástupců s datem, 
hodinou odchodu, informací, zda jde účastník sám nebo v doprovodu a podpisem 
zákonných zástupců. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná!   
c) pro vychovatele je závazný odchod účastníka uvedený v zápisním lístku, 
změny je nutné včas vždy písemně oznámit,   
d) zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro 
případ nemoci účastníka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení účastníka a 
na pravidelně užívané léky,  
e) při vyzvednutí účastníka ze školní družiny použijí zákonní zástupci účastníka 
telefon u vchodu a účastníka si osobně převezmou v oddělení od vychovatele,  
f) příspěvek na pobyt účastníka ve školní družině je stanoven na 150,- Kč 
měsíčně pro celodenní pobyt, 100,- Kč měsíčně pro pobyt dítěte jen v ranních 
hodinách,  
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g) veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vychovatel nebo ředitel 
školy,  
h) s tímto vnitřním řádem školní družiny jsou zákonní zástupci i účastníci 
seznámeni na začátku docházky do školní družiny a zákonní zástupci svým 
podpisem souhlasí s jeho dodržováním,  
i) pokud účastník zůstane ve školní družině po skončení pracovní doby, 
vychovatel zavolá zákonným zástupcům, po domluvě se zákonnými zástupci počká 
s účastníkem ve škole, dokud si ho zákonní zástupci nevyzvednou. V případě, že 
nesežene zákonné zástupce, volá pracovníky OSPOD, kteří zajistí péči o účastníka.  

  

V.Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 
diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

a) po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) učitelka odvede účastníky do 
jídelny. Po obědě předá vychovateli účastníky do školní družiny  

b) docházka přihlášených účastníků je povinná. Nepřítomnost účastníka zapíše 
vychovatel do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Denně je vedena docházka s 
přehledem přítomných účastníků. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, 
která obsahuje datum, hodinu, zda jde účastník sám nebo v doprovodu a podpis) 
zapíše a vyznačí hodinu odchodu. Žádosti zakládá.  

c) dvě oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 55 žáků  

d) při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost 
a ochranu účastníků připadnout více než 25 účastníků,   

e) pitný režim - pro účastníky je ve školní družině zajištěna pouze pitná voda.  
Vychovatel účastníkům připravuje pití ze zdrojů donesených zákonnými zástupci. 

 

Rámcový režim dne ŠD  

 

  6:30 -     7:30     volné hry, společenské hry, příprava na odpolední činnost 

11:25  –  12:35 
   
 
12:35 –   13:45            

konec dopoledního vyučování hygiena, oběd 
volné hry, společenské hry, příprava na odpolední 
činnost 
řízená činnost, tematické rozhovory, vyprávění, 
besedy, četba, odchody do kroužků 

13:45  –  15:00      rekreační a zájmová činnost  
                                           pobyt venku, vycházka  
                         hygiena, svačina 
15:00 – 16:30       hygiena, 

didaktické hry – příprava účastníků na vyučování  
      individuální odpočinkové činnosti, úklid ŠD, 
                                 odchody účastníků 
 

Vychovatel při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu 
účastníků. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z 
jeho rozpracování do konkrétních vzdělávacích plánů.  
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Odchody účastníků ze školní družiny  

Účastník odchází ze školní družiny na základě:     

• zápisního lístku do školní družiny (pravidelně),  

• jednorázové písemné žádosti zákonných zástupců s datem, hodinou 
odchodu, jménem doprovodu a podpisem zákonných zástupců  
 
Časy odchodů účastníků:  
• po ukončení vyučování do 16:30 kdykoli  

 

VI.Platba za školní družinu  
Platby za školní družinu probíhají pouze hotovostním platebním stykem 
u vychovatele školní družiny.   

Měsíční částka 150,- Kč (100,-Kč) je hrazena měsíčně, pololetně nebo jednorázově 
na celý školní rok.  

V případě dlouhodobé nemoci účastníka, pobytu v lázních apod. bude poplatek na 
základě žádosti zákonného zástupce vrácen.  

  

Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud:  

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek 
pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,   
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči 
podle zákona o sociálních službách, nebo   
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže 
řediteli.    
  

VII.Závěrečná ustanovení  
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy 
pověřen zaměstnanec – vychovatel školní družiny, o kontrolách provádí písemné 
záznamy  
2. Účastníci byli s tímto řádem seznámeni vychovatelkami ŠD v průběhu 2. a 3. 
dne školního roku, seznámení je zaznamenáno v dokumentaci ŠD.   
3. Zákonní zástupci účastníků byli informováni o vydání řádu školy informací 
v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn ve školní družině a na webových 
stránkách školy.  

  
 

….………………………… 
   Mgr. Jana Pravdová                                            
       ředitelka školy 


