
Vnitřní řád školní družiny 

Základní školy v Dobrušce,  Pulická ulice 378, 

Vnitřní řád ŠD je doplňkem k řádu školy a vnitřnímu režimu školy 

( vydán na základě vyhlášky č.74 / 2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání 

v platném znění od 1.9.2018) 

 

1) Organizace školní družiny 
 

1.1 Organizace ŠD při ZŠ je ve školním roce 2018 – 2019 je zaměřena na zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje  

v souladu s platnou vyhláškou. 

       Plánování činnosti školní družiny  se řídí Školním vzdělávacím programem  „Naše družina“. 

 

1.2 Zájmové vzdělávání se v ŠD uskutečňuje  

1) pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na 

vyučování,  

2) příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na 

vyučování,  

3) osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i 

další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví,  

4) individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů,  

5) využitím otevřené nabídky spontánních činností,  

6) vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy škol. 

 

1.3 Podle vyhlášky se rozumí  

1) Pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po dobu 

nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců,  

2) pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v rozsahu nejméně jedenkrát za 2 týdny po 

dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců, které není pravidelnou denní docházkou  

3) nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném rozsahu, než je 

uvedeno pod písmeny a) a b).  

 

1.4 Činnost ŠD je organizována podle bodu 1.3  

 ve 4 odděleních školní družiny  

 v 5 zájmových útvarech s pravidelnou činností:  Atletika – pohybové - míčové hry,  Florbal – 2 skupiny,  Hra 

na zobcovou flétnu - 5 skupin, Keramika – 4 skupiny, Moderní gymnastika – 1 skupina 

 
1.5 Oddělení se naplňují do počtu 30 účastníků, zájmové útvary podle zájmu dětí s ohledem na bezpečnost a 

vybavenost a prostorové možnosti. 

 

1.6  Práci všech oddělení ve školní družině koordinuje a řídí vedoucí vychovatelka Dana Effenberková. Provádí 

plánování hlavních akcí ve ŠD za spolupráce s vychovatelkami, vypracovává návrh celoroční struktury činnosti ŠD, 

kontroluje plnění plánu i jednotlivých činností v ŠD. Kontroluje správné vedení povinné dokumentace ve ŠD. 

 

1.7  Zřizovatel školy - Město Dobruška – ani ZŠ jako právní subjekt nestanovil poplatky za umístění žáka ve školní 

družině. ŠD vybírá pouze částku na nutné pomůcky pro práci ve družině a zájmovém kroužku. Tyto finanční 

prostředky jsou vedeny na účtu školy a v pokladně. Pokyn k vybírání výše příspěvků je přiložen k řádu ŠD. 

 

1.8  Kromě činností daných ŠVP, organizují vychovatelky v ŠD tradičně i další aktivity na škole: sběr starého papíru, 

PET víček,  pomerančové kůry, pitný režim, distribuci dotovaných mléčných výrobků. 

 

 

 

 

 



2) Podmínky docházky do školní družiny  
 

2.1   Školní družina slouží pouze žákům základní školy v Pulické ulici a je určena především pro pravidelnou docházku 

žákům 1.st., tj. 1.- 5. ročníku. Děti z 5. ročníku mohou podat přihlášku, budou přijaty dle naplněnosti jednotlivých 

oddělení.  

 

2.2  Ranní školní družinu navštěvují pravidelně děti z 1. stupně a dojíždějící žáci z 2. stupně.  

 

2.3 Podmínkou pro přijetí uchazeče k pravidelné činnosti družiny uvedené je písemná přihláška vydaná 

vychovatelkami. Součásti přihlášky k činnosti družiny je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu 

odchodu účastníka z družiny.  

 

2.4   jednotlivých oddělení ŠD jsou žáci přijímáni na základě přihlášky. Tito žáci se mohou, kromě pravidelné docházky, 

zúčastňovat i jiných forem zájmového vzdělávání. 

 

2.5 Školní družinu mohou navštěvovat i žáci nezapsaní se souhlasem vychovatelky a pokud počet přítomných dětí při 

činnosti nepřekročí povolený limit, tj. 25 dětí a s ohledem na hygienu a bezpečnost dětí. 

 

2.6 Žáci, kteří nejsou zapsaní v oddělení, budou zapisování vychovatelkami do docházkového sešitu. 

 
2.7 Do zájmových útvarů ŠD se mohou přihlásit všichni žáci školy. 

 
2.8 Žáci se stanou členy ŠD po odevzdání vyplněného zápisního lístku podepsaného rodiči. Dodržují dobu  pobytu ve 

ŠD podle přání rodičů.  

 

2.9 Docházka ( vyplněná rodiči na zápisním lístku ) zapsaných žáků je povinná, nepřítomnost musí být                                                                

rodiči písemně omluvena, nejlépe do notýsku ŠD. Žáka lze uvolnit pouze na písemnou žádost rodičů    předloženou 

předem. 

 

2.10 Pokud si rodiče nevyzvednou dítě do 16:30 hodiny, může odcházet samo po písemném souhlasu rodičů, což  musí 

být uvedeno přímo na zápisním lístku. Po odchodu dítěte ze školy za ně již vychovatelka  nenese zodpovědnost ! 

 

2.11 Konzultace o chování žáků, které vyžadují delší čas, je nutné dohodnout na dobu mimo práci s dětmi, vzhledem 

na zajištění dozoru nad žáky při různých činostech. 

 

3) Přihlašování a odhlašování dětí 
 

3.1  Pro přihlašování dětí do ŠD budou rodiče využívat zápisních lístků,vzor SEFT 49 184 0. Termín pro přihlášení je 

do 7. 9. 2018. Přihlásit lze dítě i dodatečně jedině v tom případě, pokud bude volné místo. Všem přihlášeným 

žákům bude přiděleno oddělení. Do ŠD mohou docházet i nezapsané děti, např. do zájmových útvarů, či na 

spontánní činnosti. 

 

3.2 V případě překročení kapacity 30 dětí na oddělení jsou přednostně přijímáni : 

- děti nižších ročníků 

- děti dojíždějící 

- děti, které mají zaměstnané oba rodiče 

 

3.3  Odhlášení ze ŠD mohou provést rodiče pouze písemně. Nepřihlášený nebo odhlášený žák ze ŠD nesmí přebývat 

v době mimo vyučování v budově školy nebo na školním pozemku. 

 

3.4  Docházka všech přihlášených dětí je evidována. Zapsaní žáci do školní družiny jsou vedeni v přehledu výchovně-

vzdělávací práce.  

 U nezapsaných žáků je docházka vedena v docházkovém sešitě. 

 

 



4)     Provoz školní družiny 
 

4.1   Provoz školní družiny začíná v 6:30 hodin a končí v 16:30 hodin. 

 

4.2  Ranní družina je v provozu od 6.30 h. do 7. 35 h. pro žáky dojíždějící a pro děti místních rodičů s pravidelnou 

docházkou. Děti mohou do ranní ŠD docházet průběžně po příjezdu autobusů. 

 

4.2   Školní družina slouží dětem i při "půlených" vyučovacích hodinách a v průběhu velké a polední přestávky před 

odpoledním vyučováním. Rodiče své dítě i na tyto hodiny na začátku roku přihlásí písemně. 

        Pokud nebude chodit v tyto hodiny do ŠD musí opustit školu, jinak by se dopustilo kázeňského přestupku. 

 

4.3  Děti z 1. – 4. ročníku odvádějí do jídelny vychovatelky po skončení vyučování, popř. jsou odváděni pod dozorem 

jiného vyučijícího.  

 

4.4 Děti z 1. – 4. roč. odcházejí do odpolední školní družiny po obědě ze školní  jídelny zpravidla pod  vedením 

vychovatelky nebo mohou odcházet samostatně. 

 

4.5  Odpolední družina začíná pro jednotlivá oddělení po skončení výuky žáků v příslušném ročníku. Provoz odpolední 

družiny končí v 16.30 hodin.  

 

4.6  Zpravidla po 14:30 hodině pracují děti dle zájmu v zájmových útvarech. Zájmová činnost ve ŠD se neuvádí na 

vysvědčení. Vychovatelky vydávají vlastní originální "vysvědčení". 

  

4.7  Děti, které nenavštěvují zájmové útvary budou do doby odchodu ze ŠD zařazeny do jiného oddělení  (tzv.koncová 

družina ). 

.  

4.8  Provoz družiny zajišťují vychovatelky o všech vedlejších prázdninách při minimálním počtu čtyř dětí. Rozpis služeb 

pro vedlejší prázdniny navrhuje vedoucí vychovatelka. Provoz o vedlejších prázdninách bude zajišťován v době od 

8:00  do 14:00 h. 

 

4.9  O hlavních prázdninách schvaluje ředitel ZŠ provoz družiny v případě, pokud je dostatečný zájem ze strany 
rodičů a podle podmínek školy. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách zvlášť písemně přihlášeni. 

 
4.10 V případě, že ředitel školy vyhlásí „ ředitelské volno“, bude provoz ŠD vždy včas upřesněn a sdělen rodičům. 

 

5)  Prostory ŠD - bezpečnost v ŠD 
 

5.1  Školní družina využívá pro svoji činnost především určené prostory školy - ve šk. roce 2018-19 

             to jsou učebny: Pro ŠD1 uč.č. 118, ŠD2 uč.č. 112 a 113, ŠD3 uč. č. 220 – bude v provozu od 1.10.2018, ŠD4 uč. 

č. 112,113 a 220). 

  

    5.2   Za pěkneho počasí a povětrnostních podmínek organizují vychovatelky maximum činností venku na terase, na 

hřišti a ve vyčleněných prostorách školního pozemku. Ke své činnosti mohou využívat i odborné pracovny, 

tělocvičnu a hřiště. 

           

5.2  Ukládání oděvů a školních aktovek se řídí pokyny vnitřího režimu školy a pokynů vychovatelek. 

             Náhradní oblečení pro sportovní činnost a pobyt venku si děti odkládají do podepsané tašky nebo plátěného sáčku 

v šatnách jednotlivých tříd. Šatny jsou monitorovány kamerami. 

 

5.3 K  zajištění ochrany a zdraví při práci ve ŠD provedou vychovatelky seznámení s provozními řády  dětského hřiště, 

trampolíny, tělocvičny, počítačové učebny aj., a to před vstupem do těchto učeben, či zařízení, opakovaně pak 

v lednu nového roku. Kontrolu bezpečnosti zajišťují při všech činnostech trvale osobním dozorem.  

 

 

 



6)  Chování žáka v ŠD  
 

6.1 Chování žáků ve ŠD se řídí pravidly slušného chování a dle řádu a vnitřního režimu školy. Děti respektují pokyny 

vychovatelek, všech ostatních ped. pracovníků a školnice a určených služeb ve škole. 

 

6.2   Oddělení ŠD mohou žáci opustit pouze se svolením vychovatelky ( tj. odchod na WC, do jiného     oddělení, či 

útvaru, do výuky apod.)  

 

6.3  S inventářem her a zařízení ŠD zachází žák opatrně, aby nic úmyslně nepoškodil. Vypůjčené hry před  

odevzdáním překontroluje a urovná na určené místo. Dojde-li k poškození, čestně to oznámí. Úmyslné poškození 

budou muset  rodiče za žáka zaplatit! 

 

6.4  Školní družina slouží především pro odpočinek a pobavení dětí. Všechny by se k sobě měly chovat kamarádsky, 

spory by měly řešit v klidu, popřípadě požádají o pomoc vychovatelku. 

 

6.5 Za svědomité plnění družinového řádu mohou žáci získat pochvalu s odměnou o pololetí nebo na konci školního 

roku. 

 

6.6 Za nedodržování a soustavné porušování školního řádu a vnitřního řádu ŠD  mohou být žáci potrestáni odnětím 

některých výhod, oznámením rodičům, popřípadě vyloučením na přechodnou dobu nebo trvale ze školní družiny. 

Souhlas potvrzuje ředitel školy. V případě vyloučení ze ŠD žák nebude moci v době mimo vyučování přebývat 

v prostorách školy ani na školním pozemku.  

 

 

V Dobrušce dne 3. 9. 2018 

 

 Dana Effenberková                        Václav Hlavsa 

vedoucí vychovatelka                                                                                           ředitel ZŠ   

   

 


