
Řád školní družiny 

ZŠ Kamínky 5, Brno 

 

 

Základní ustanovení 

Školní družina je součástí ZŠ. Tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Vnitřní  řád je 

vydán v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání a je součástí organizačního řádu školy. 

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN  

20. listopadu 1989 v New Yourku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 

1991. 

 

Rozvrh činností, počet, naplněnost oddělení a pravidla denního provozu ŠD schvaluje ředitel školy. 

Školní družinu řídí, kontroluje a zodpovídá za organizaci vedoucí vychovatelka, jmenovaná ředitelem školy. 

Družina vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování. 

 

Žáci -  účastníci školní družiny jsou žáci 1. - 5. ročníku. (dále jen účastníci) 

Pokud počet přihlášených účastníků převyšuje kapacitu družiny, jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků. 

U žáků 4. a 5. ročníku se zohlední dojíždění, četnost docházky, sourozenci v družině. 

O přijetí účastníka k pravidelné denní docházce rozhoduje ředitel školy. 

Po přihlášení je jejich docházka do ŠD povinná. 

 

 

Práva účastníků 

• účastnit se výchovných, vzdělávacích, zájmových akcí zajišťovaných školní družinou 

• na svobodu myšlení, projevu, náboženství a dodržování základních psychohygienických podmínek 

• sdělit svůj názor vychovatelce přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti 

• na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku 

• na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na práci ve zdravém životním prostředí 

• na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí 

• užívat zařízení ŠD 

 

 

Povinnosti účastníků 

• dodržovat vnitřní řád školní družiny, pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli 

seznámeni a plnit pokyny pedagogických pracovníků 

• dodržovat zásady slušného chování ve vztahu ke svým spolužákům i pracovníkům školy 

• neprodleně hlásit ztrátu či poškození osobní věci v den, kdy ke ztrátě či poškození došlo 

• okamžitě hlásit vychovatelce každý úraz nebo nevolnost 

• chodit do školní družiny dle zápisního lístku a účastnit se činností organizovaných družinou 

• zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory v čistotě a 

pořádku, chránit majetek před poškozením (v případě úmyslného poškození jsou rodiče vyzváni k 

jednání o uhrazení či náhradě) 

 

 

Účastníci nesmějí 

• opustit bez vědomí vychovatelky hernu, školu a školní areál 

• při odchodu domů (s doprovodem) nesmí opustit budovu školy, pokud nevidí osobu oprávněnou k 

jeho vyzvednutí 

• odnášet věci školní družiny domů 

• pořizovat nahrávky, videozáznamy (za cennosti, mobilní telefony a vlastní přinesené hračky ŠD 

neručí) 

• používat a šířit omamné látky 

• nosit do ŠD předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost ostatních osob 

• používat mezi sebou a vůči dospělým osobám urážky, psychické a fyzické násilí 

 



 

 

V případě opakovaných kázeňských problémů je možné účastníka přeřadit do jiného oddělení ŠD. 

Při závažném porušování vnitřního řádu školní družiny je zákonný zástupce informován, případně pozván k 

projednání nápravy či dalších postupů při řešení situace. Účastník může být rozhodnutím ředitele školy ze 

školní družiny vyloučen. 

 

 

Práva zákonných zástupců 

• na informace o chování účastníka v ŠD 

• na informace o akcích pořádaných ŠD 

• podávat návrhy a připomínky k činnostem ŠD 

 

 

Povinnosti zákonných zástupců 

• respektovat řád a provoz ŠD 

• přihlásit účastníka na základě písemné žádosti – zápisního lístku 

• dodržovat časový harmonogram vyzvedávání účastníků 

• nahlásit veškeré změny kontaktních telefonních čísel, změny zdravotního stavu, potravinových 

alergií 

• nahlásit změnu ve vyzvedávání účastníků (čas odchodu, pověřené osoby) 

• používat telefon u vchodu, představit se a nahlásit celé jméno dítěte 

• uhradit platbu za ŠD ve stanoveném termínu (podrobné informace jsou podány u zápisu 

do ŠD) 

• úhrada může být prominuta po předložení příslušného potvrzení sociálního úřadu 

 

 

Platbu za ŠD je nutno uhradit do 1. září 2016 a na druhé pololetí do 1. února 2017. Pokud platba neproběhne 

do 6 dnů po termínu splatnosti, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD. 

 

 

Provoz školní družiny 

• provoz školní družiny je od 6.30 do 7.40 hodin a od 11.40 do 17.00 hodin 

• pro svou činnost využívá družina vlastní herny, dále pak určené třídy, tělocvičnu, školní hřiště, 

kuchyňku (činnosti mohou probíhat i mimo areál školy) 

• úkoly a akce se zpracovávají do celoročního plánu 

• rodiče si mohou účastníky 1. tříd vyzvednout do 13.00 hodin, z ostatních tříd do 14.00 hodin, dále 

pak od 15.00 do 17.00 hodin 

• v době od 14.00 do 15.00 hodin, nelze účastníka vyzvednout (pouze z důvodu lékaře) 

• účastníky do ranní ŠD předávají rodiče, sourozenci 

• účastníci mohou do ranní ŠD docházet i sami, avšak v tomto případě vychovatelka nezodpovídá za 

účastníka čekajícího před školou 

• vychovatelka není povinna převzít účastníka v případě, že je zjevně nemocen 

• za účastníka, který navštěvuje zájmový kroužek v čase provozu ŠD, přebírá odpovědnost vedoucí 

kroužku (vedoucí vyzvedávají a vracejí účastníky osobně zpět do tříd, heren) 

• za účastníka, který se po vyučování nedostaví do ŠD, vychovatelka nezodpovídá 

• pro vychovatelku je závazný odchod ze ŠD dle zápisního lístku 

• komunikace rodičů s vychovatelkou probíhá osobně nebo písemnou formou prostřednictvím deníčku 

ŠD, telefonicky na číslech 547422770 nebo 603558149 a to v době od 7.30 do 8.00 hodin a od 15.00 

do 17.00 hodin 

• v případě nevyzvednutí účastníka ze ŠD po 17 hodině kontaktujeme zákonné zástupce, nespojíme- li 

se s rodiči, obrátíme se na vedení školy, které rozhodne o dalším postupu (Policie ČR nebo příslušný 

sociální odbor) 

• odchod účastníka v jinou dobu než jaká je uvedena na zápisním lístku je možný pouze po předložení 



písemné žádosti rodičů s datem, podpisem, hodinou odchodu  a informací, zda účastník odejde sám 

nebo bude pověřenou osobou vyzvednut 

• telefonická žádost o případné uvolnění účastníka není možná 

• pokud účastník během pobytu v ŠD projeví známky nemoci nebo když dojde ke zranění, 

vychovatelka informuje rodiče, v případě nutnosti volá záchrannou službu 
 

 

 

Řád ŠD je umístěn na webových stránkách školy a u vedoucí vychovatelky. Může být doplněn nebo změněn 

v průběhu školního roku. V případě změn budou rodiče informováni. 

S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i účastníci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým 

podpisem souhlasí s jeho dodržováním. 

 

 

 

 

V Brně 1. 9. 2016 

 

 

 

 

 

Hana Kašpárková       Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

vedoucí školní družiny       ředitel školy 


