
Základní škola a Mateřská škola, Česká Čermná, okres Náchod 

549 21 Česká Čermná 65 

 

Vnitřní řád školní družiny 

 
Je vydán v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se zněním 

doprovodných vyhlášek – vše v platném znění. 

 

I. Organizace a provoz ŠD 

      O přijetí žáka rozhoduje ředitel školy. 

1. Provoz družiny začíná v 6,30 ranní družinou, která trvá do 7,30 hod. Děti ráno přicházejí 

samy a v 7,30 je  učitelka (či jiná dozorující osoba) odvede do kmenové třídy. 

2. Docházka žáků je pravidelná, absence musí být písemně omluvena rodiči (nejlépe do 

notýsku).  

3. Na začátku šk. roku rodiče vyplní zápisní lístek, na kterém je uvedeno, ve kterých dnech 

bude dítě družinu navštěvovat, do kolika hodin a zda bude odcházet samo či v doprovodu. 

4. Po skončení oběda žáci navštěvující ŠD čekají v jídelně na vychovatelku, která je odvede 

do družiny v budově školy. Do odpoledního provozu jsou žáci předáváni též učitelkou po 

skončení řádné výuky či mimoškolní aktivity. 

5. Pokud část dětí už pracuje v prostoru družiny a další část přichází z vyučování později, 

mohou děti přicházet samy, pokud nemá vyučující jinou možnost.  

6. Do ŠD lze umístit i žáky, kteří nejsou přihlášeni (neplánované přerušení hodiny, odpadlá 

hodina, …) 

7. ŠD má v přízemí školy vlastní hernu a pracovnu, využívá ostatní prostory školy, dvůr a 

zahradu, hygienická zařízení školy, šatnu, sokolovnu a přilehlý areál, různá prostranství v 

obci. Podlaha v obou místnostech je z dřevěných desek zcela zakrytých linem, na něm je 

v části podlahy položený koberec. Umělé osvětlení je zářivkové, okna jsou doplněna 

závěsy. Prostory jsou vytápěny centrálně ústředním topením. 

8. Žáci ŠD se účastní vybraných školních (i mimoškolních) akcí. 

9. Styk s rodiči (zákonnými zástupci) probíhá běžně v režimu školní docházky, v případě 

problémů vychovatelka kontaktuje přímo (nebo přes tř. učitelku) rodiče. 

10. Vychovatelka se řídí povinnostmi pracovníků, které vyplývají z pracovního řádu 

pracovníků školství. 

11. Předávání dětí, první odchody dětí z družiny jsou k autobusu v 13,15. Žáci odcházejí na 

zastávku sami. Další odchody – mezi 14,45  a 15,10 hod – s rodiči či sourozenci nebo 

sami na základě písemného oznámení rodičů. Poslední odchod k autobusu – v 15,15 hod 

(pondělí v 16,05 hodin – platí pouze pro kroužek PC). Na písemnou žádost rodičů lze 

dítě vyzvednout i v jiném čase. 

12. Provoz ŠD končí každý den v 15,30 hodin kromě pondělí. Tento den trvá družina do 

16,00 hodin – je určena pro děti, které jsou přihlášené na počítačový kroužek (od 15,15 do 

16,00 hodin). 

13. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut. 

14.  Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby vychovatelka kontaktuje telefonicky rodiče a 

počká s dítětem do jejich příchodu. V případě, že se nepodaří kontakt na zákonného 

zástupce, informuje vychovatelka ředitele školy (event. policii či OSPOD).  

 

II. Pravidla chování žáků ve ŠD 

1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky či jiné dozorující osoby, pravidly školního řádu. 

2. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští prostor družiny. 

3. Doba pobytu se řídí údaji na zápisním lístku každého přihlášeného. 



4. Případnou ztrátu osobních věcí žák okamžitě hlásí vychovatelce. 

5. Žákům je zakázáno nosit do družiny cenné věci, peníze, mobily… 

6. K hrám, hračkám, knihám a ostatnímu zařízení ve škol. družině se žák chová 

ohleduplně. Při poškození herního zázemí či vybavení z nedbalosti toto nahradí, event. 

opraví rodiče. 

7. Pokud žák soustavně narušuje činnost družiny, opakovaně porušuje její řád i řád školy, 

může být z rozhodnutí ředitele (bez správního řízení) z docházky ve ŠD na základě 

návrhu vychovatelky vyloučen. Rozhodnutí sdělí ředitel školy rodičům s patřičným 

odůvodněním. 

 

III. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

1. Při činnostech toto zajišťuje vychovatelka či jiný dozorující dospělý metodicky 

správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. 

2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě hlásí vedení školy. 

3. Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci – ošetří sama, zavolá rodiče, popř. lékařskou 

pomoc. Nutno vše zapsat do knihy úrazů. 

4. Žák je proto povinen okamžitě hlásit sebemenší zranění při činnostech. 

5. Nůžky, kružítko, špičatou tužku, tavicí pistoli, židličku… žák používá k tomu, na co je 

předmět určen. 

6. Žáka má povinnost ohlásit vychovatelce každý případ, kdy je svědkem situace, během 

které je na jiného žáka vyvíjen nátlak ze strany spolužáků. 

7. Během provozu ŠD nevstupují do výchovných prostor z hygienických a 

bezpečnostních důvodů rodiče či zákonní zástupci. Komunikace probíhá po zazvonění 

na zvonek u vstupu do školy či u dveří prostoru družiny. 

 

IV. Režim ŠD 

        6,30 - 7,30 hod      příchod do družiny, převážně odpočinková činnost, klidové a stolní  

                                           hry, hračky, činnost dle vlastního zájmu, odchod do třídy      

 12,30 - 13,20  volná činnost a odpočinek (četba, besedy, vyprávění, tematické  

                                           rozhovory) 

 13,20 - 15,00  zájmová činnost – aktivity v obl. VV, TV, Pč, HV, jazykové a her  

 15,00 - 15,30  svačina, rekreační činnost, úklid věcí a prostor, postupný odchod  

   domů 

      15,15 - 16,00                pondělí – činnost počítačového kroužku (přihlášené děti) 

 

 

       ………………………………….  …………………………………………. 

   ředitelka školy        vychovatelka ŠD 

 

 

Tento vnitřní řád byl pedagogickou radou projednán dne 29. 8. 2019 a schválen školskou 

radou.  

 

Vstupuje v platnost 1. 9. 2019. 


