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Vnitřní řád školní družiny  
 

Ředitelka ZŠ německo-českého porozumění a Gymnázia Thomase Manna, o.p.s., v souladu s 

ustanovením § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a vyhláškou č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání 

a o vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, vydává školní řád a Vnitřní řád školní družiny ZŠ 

německo-českého porozumění. 

 

Školní družina se ve své činnosti řídí Vyhláškou č.74/2005 Sb. MŠMT ČR.  
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1. Provoz a vnitřní režim školní družiny 

1.1 Budova a areál školy jsou v provozu od 7.00 do 17.30 hodin.  

1.2 Provozní doba školní družiny je stanovena na pondělí až pátek v souladu s rozvrhem vyučování. 

  Ranní družina je od 7.00 hod do 8.20 hod. 

  Odpolední družina je od 12.15 hod do 17.30 hod. 

1.3 Každé oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků. 

1.4 Zástupce ředitele školy stanovuje rozsah denního provozu školní družiny. 

1.5 V době řádných prázdnin školní družina nefunguje. 

1.6 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; po 15 hodině umožňuje žákům přípravu na 

vyučování. 

1.7 Činností družiny se mohou zúčastňovat pouze žáci zařazení do družiny. O výjimkách (švp, 

rodičovské schůzky apod.) rozhodne vedoucí družiny. 

1.8 Po příchodu do školy se přezouvá do vhodné obuvi se světlou podrážkou a odkládá svršky 

v šatně. Žáci jsou povinni udržovat pořádek v těchto prostorách.  

1.9 Do odborných učeben, tělocvičny a na školní hřiště vstupují žáci pod dohledem vyučujícího.  

1.10 Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud 

některé skupiny žáků končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která 

vyučovala poslední hodinu. 

1.11 Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD z hygienických a bezpečnostních důvodů nevstupují. 

Děti vyzvedávají zákonní zástupci pomocí čipového systému u Infocentra. V případě výjimečného 

vstupu bez čipu se vyzvedávající osoba dostaví do Infocentra, kde se zapíše i s číslem občanského 

průkazu do vyzvedávající knihy. Poté bude dítě vyzváno k odchodu.   

1.12 Žáci odcházejí ze školní družiny do prostoru šaten samostatně. Vychovatelka žáky k odchodu 

vyzve a zkontroluje, zda z učebny odešli. 

 

2. Provoz a vnitřní režim při činnostech mimo školní družinu 

2.1 O akcích mimo školní družinu jsou žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků informováni 

nejpozději 2 dny předem, a to formou zápisu do družináčku. Informace o těchto akcích obsahují 

sdělení o začátku a konci konání, o místě shromáždění žáků, o místě rozchodu žáků po ukončení 

akce, případně další nutné organizační pokyny.  

2.2 Podmínkou účasti žáka na akcích mimo školní družinu je v některých případech doložení 

informací, které mají vliv na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáka (např. informace o tom, 

zda je žák plavec, informace o alergiích), případně informací o zdravotním stavu žáka  

2.3 Po celou dobu trvání akce mimo školní družinu je nad žáky vykonáván dohled.  

2.4 Před akcemi mimo školní družinu jsou žáci prokazatelně poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví.  

 

3. Podrobnosti k výkonu práv žáků.  

Žák má právo  

3.1 na vzdělání, výchovu a školské služby, které odpovídají vzdělávacímu cíli školy a směřují 

k rozvoji jeho osobnosti, 

3.2 na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a před sociálně patologickými jevy, na ochranu 

před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami,  

3.3 na informace o průběhu vzdělávání a o hodnocení chování,  
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3.4 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím podstatných záležitostí jeho vzdělávání a jeho osoby;  

3.5 na poradenskou pomoc školy nebo školského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, 

speciálně pedagogického centra, střediskem výchovné péče),  

3.6 na používání povolených pomůcek,  

3.7 v průběhu celého pobytu v školní družině dodržovat pitný režim (pití nealkoholických nápojů 

z uzavřených nádob).  

3.8 Pedagogičtí zaměstnanci a i ostatní zaměstnanci školy komunikují se žáky způsobem, který 

odpovídá jejich věku, kultivovaně, jasně a srozumitelně, omezuje použití hodnotících slov, která by 

mohla být žáky špatně interpretována. Při řešení nekázně postupuje rázně, důsledně, ale zároveň se 

vzájemným respektem.  

 

4. Podrobnosti k výkonu povinností žáků  

Žák je povinen: 

4.1 zapsaný žák je povinen řádně docházet do školní družiny,  

4.2 dodržovat Vnitřní řád školní družiny i školní řád, provozní řády odborných učeben, tělocvičny, 

pravidla hygieny, bezpečnosti a požární prevence ve škole, pokyny školy k ochraně zdraví 

a bezpečnosti, 

4.3 Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole 

a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

4.4 Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. 

4.5 chovat se ke všem zaměstnancům školy slušně. Žák je povinen plnit pokyny všech zaměstnanců 

školy a pedagogických pracovníků, které směřují k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a spojené 

s výchovou a vzděláváním, které jsou vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem. 

Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy se vždy považují za 

závažné zaviněné porušení povinností žáka stanovených školským zákonem, 

4.6 na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky 

o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace 

sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost 

školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.    

4.7 chodit do školy čistě a vhodně upraven, 

4.8 nesmí nosit do školy věci, které nemají vztah k vyučování; věci nebezpečné pro život a zdraví 

(např. výbušniny, zbraně a chemikálie); literaturu a jiné nosiče s tematikou podporující rasismus, 

násilí, nacismus, fašismus a pornografii. Je zakázáno propagovat, nosit, držet, distribuovat a užívat 

návykové a omamné látky ve škole nebo areálu školy. Při porušení tohoto bodu škola informuje 

zákonné zástupce žáka a Policii ČR a uplatňuje kázeňská opatření, 

4.9 při pohybových činnostech žák nesmí nosit oblečení, obuv, šperky ani jiné předměty, které 

mohou být příčinou úrazu, 

4.10 nesmí ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiné žáky, nejsou přípustné žádné projevy šikany 

(včetně kyberšikany), 

4.11 v době pobytu ve školní družině zcela vypnout mobilní telefon nebo jiná komunikační zařízení 

a uložit je do tašky. Žák může použít mobilní telefon nebo jiné komunikační zařízení s výslovným 

souhlasem vyučujícího. Na mimoškolních akcích platí úplný zákaz mobilních telefonů, tabletů, 

notebooků a ostatní elektroniky, 

4.12 osobní věci odkládat do šatny nebo do své osobní skříňky, kterou řádně uzamyká, 

4.13 v případě ztráty osobní věci žák tuto skutečnost neprodleně hlásí vychovatelce, třídnímu učiteli 

nebo v kanceláři školy. V případě, že žák nalezne cizí věc, odevzdá ji do kanceláře školy.  
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5. Podrobnosti k výkonu práv zákonných zástupců nezletilých žáků  

Zákonní zástupci žáků mají právo  

5.1 na informace o činnosti a chování nezletilého žáka u vychovatelek na třídních schůzkách, 

informačních schůzkách a v konzultačních hodinách, pomocí vzdáleného přístupu do informačního 

systému školy nebo po předchozí domluvě jinou formou,  

5.2 na informace o změnách provozu školní družiny v návaznosti na změnu obsahu nebo rozsahu 

školního vyučování (exkurze, zkrácení vyučování, vyhlášení ředitelského volna, hodina odpadne 

apod.), škola o těchto skutečnostech informuje na webových stránkách, ve výjimečných případech 

(např. havárie) – v daný den, 

5.3 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech vzdělávání žáka.  

 

6. Podrobnosti k výkonu povinností zákonných zástupců žáků  

Zákonní zástupci žáků jsou povinni:  

6.1 zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny,  

6.2 na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných přestupků žáka, 

6.3 oznámit školní družině změny v údajích uvedených v zápisovém lístku,  

6.4 informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech,  

6.5 rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole, mají povinnost se školou 

spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou (§ 865 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů). 

 

7. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před společensky 

nežádoucími jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. Bezpečnostní 

a hygienické zásady. 

7.1 Žáci jsou prokazatelně poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví ve školní družině na 

začátku školního roku a před každou akcí konanou mimo školní družinu. 

7.2 Kromě poučení o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví je bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

zajištěna formou pedagogického dohledu a při činnostech, které to vyžadují, poskytnutím a použitím 

osobních ochranných prostředků.  

7.3 Ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí je 

zakomponována do výchovné a vzdělávací činnosti školy, koordinovaně rozvíjena metodikem 

prevence a výchovným poradcem.  

7.4 Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.  

7.5 Každý úraz, poranění či nehodu, k nimž dojde ve školní družině, na chodbě, v tělocvičně, hřišti 

nebo na akcích družiny, jsou žáci povinni ihned hlásit vyučujícímu nebo dozoru.  

7.6 Při přecházení žáků na akce mimo školní družinu se řídí pravidly silničního provozu a pokyny 

doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející vychovatelky žáky zvlášť poučí 

o bezpečnosti.  

7.7 Při výuce v tělocvičně a v počítačové učebně zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy 

pro tyto učebny, dané řádem odborných učeben. Žák je povinen seznámit se při první vyučovací 

hodině školního roku s tímto řádem.  

7.8 Pokud je žák přítomen hrubému, agresivnímu chování nebo verbálnímu napadení spolužáků, je 

povinen toto neprodleně ohlásit vyučujícímu (dozoru) nebo v kanceláři a ředitelně.  

7.9 Pitný režim je v jednotlivých třídách zajišťován.  
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8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků  

8.1 Žák je povinen šetřit a udržovat školní majetek v pořádku a veškeré svěřené pomůcky. Chová 

se tak, aby zamezil jejich poškození a ztrátě.  

8.2 Byla-li škoda na majetku způsobena úmyslně či z nedbalosti, je žák povinen vznik škody 

okamžitě nahlásit a škodu nahradit v částce předepsané školou.  

8.3 Psaní po lavici, stěnách, ničení školních prostor bude posuzováno jako úmyslné poškozování 

školního majetku a bude kázeňsky řešeno.  

8.4 Nevhodné chování a jiné přestupky proti školnímu řádu vyučující písemně zaznamenávají do 

pedagogické dokumentace. Vychovatelka následně vyvozuje výchovná opatření. 

 

9. Podmínky přijetí do školní družiny 

9.1 Ve školní družině je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování 

žáků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 

9.2 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje vedoucí vychovatelka. 

9.3 Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje zřizovatel. Poplatek se platí na 

školní rok předem (4 000,- Kč). Pokud za žáka není zaplacen poplatek, ředitel školy může 

rozhodnout o jeho vyřazení z družiny od prvního dne dalšího měsíce. 

9.4 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí 

družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na 

zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má 

žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče 

tuto skutečnost družině písemně. 

9.5 Žáci jsou do školní družiny přijímáni na základě řádně vyplněného zápisního lístku, jehož 

součástí je Vnitřní řád školní družiny. 

 

10. Prostory školní družiny 

10.1 Školní družina je součástí ZŠ NČP 

10.2 Prostory pro ŠD tvoří 4 samostatné učebny se zahradou a 2 jazykové učebny v prostorách 

školy. 

10.3 Dále je možné využívat tělocvičny, školní zahradu, kuchyňku, IT učebnu i ostatní učebny.  

 

11. Dokumentace 

11.1 Zápisní lístek včetně souhlasu s Vnitřním řádem pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné 

docházce 

11.2 Přehled výchovně vzdělávací práce 

11.3 Informace pro rodiče o provozu ŠD a Ceník jsou součástí Vnitřního řádu školní družiny.  

11.4 GDPR  

11.5 Uvolnění z družiny v případě neočekávaných událostí 

 

 

 

 

Platnost od 1.9.2019                                                                                 Mgr. Zuzana Svobodová 

                                                                                                                                 ředitelka 
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