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I. Všeobecná ustanovení  

 

1. Činnost družiny 

1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání  

1.2 Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.  

1.3 Činnost družiny se uskutečňuje především těmito formami:  

- pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností – kroužky 

- příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností – 

akce podle ročního plánu, určené pro všechny žáky, popř. pro děti a jejich rodiče, 

mohou se konat v místě i mimo místo družiny 

- individuální prací zaměřenou na vytváření podmínek pro rozvoj nadání dětí 

- spontánní činností – klidové činnosti po obědě, činnosti dle vlastního výběru, 

relaxace 

- odpočinkovou činností – kompenzace zátěže ze školního vyučování, aktivní 

odpočinek 

1.4 Poskytování zájmového vzdělávání je bezplatné. 

 

II. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců 
 
1. Práva žáků a jejich zákonných zástupců  

1.1 Žáci mají právo 

a) na zájmové vzdělávání, 

b) na informace o průběhu svého vzdělávání, 

c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající 

jejich věku a stupni vývoje, 

d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona. 

1.2 Zákonní zástupci mají právo  

a) na informace o průběhu vzdělávání žáka, 

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí 

vzdělávání žáka, 

c) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

v záležitostech týkajících se vzdělávání žáka. 

 

2. Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců  

2.1 Žáci jsou povinni 

a) řádně docházet do školní družiny a řádně se vzdělávat, 

b) dodržovat vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školní družiny k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků školní družiny vydané v souladu s 

právními předpisy a vnitřním řádem. 

2.2 Zákonní zástupci žáků jsou povinni 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny, 



4 
 

b) na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka, 

c) informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích 

dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání, 

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve školní družině 

e) oznamovat školní družině údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích. 

 

III. Organizace a provoz školní družiny  
 

1. Přihlašování, odhlašování žáka  

1.1. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněné 

přihlášky s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - 

přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.  

1.2. O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě 

vyplněných náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí.  

1.3. Činnost školní družiny je určena žákům 1. stupně základní školy. K pravidelné 

docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo 

limitujícího počtu žáků.  

1.4. Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se 

v nich neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení. 

1.5. Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny oznámí rodiče písemnou 

formou vedoucí vychovatelce.  

1.6. O vyloučení z docházky do školní družiny rozhodne ředitelka školy na základě 

návrhu vedoucí vychovatelky a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o 

vyloučení ze školní družiny sdělí ředitelka školy rodičům žáka písemně s patřičným 

zdůvodněním.  
 

2. Provoz školní družiny 

2.1 Denně pondělí-pátek: 

Budova v ulici Alešova: 

 Ranní provoz: 6:00- 7:45 

 Odpolední provoz:11:35- 16:30 

Budova v ulici Bavorovská a Výstavní:   

 Ranní provoz: 6.00 až 7.45 hodin  

 Odpolední provoz:11.40 až 16.00 hodin  

 

2.2 Školní družina je v provozu od prvního dne zahájení nového školního roku do 

jeho ukončení. Během prázdnin (podzimních, velikonočních, vánočních, pololetních, 

jarních) může být provoz školní družiny přerušen. O letních prázdninách školní 

družina v provozu není.  

2.3 Kroužky se konají zpravidla jedenkrát týdně 1 hodinu. 
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2.4 Kapacita školní družiny je 330 žáků. Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše 

do počtu 30 účastníků. 

 

3. Docházka do školní družiny 

3.1 Žák vstupuje do činností v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným 

zástupcem v přihlášce. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních 

školní družiny povinná.  

3.2 Nepřítomnost žáka ve školní družině je omluvena nepřítomností žáka ve škole. 

Pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, omluví nepřítomnost rodiče. Omluva je 

písemná nebo telefonická.  

3.3 Uvolnění z denní činnosti školní družiny je jen na základě písemného sdělení 

zákonného zástupce.  

3.4 Při nevyzvednutí žáka do konce stanovené provozní doby školní družiny 

kontaktuje vychovatelka telefonem zákonné zástupce. Vyčká s žákem až do příchodu 

zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby. Není-li nikdo ze zákonných zástupců 

či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci ředitelce školy, která bude 

situaci dále řešit. Vychovatelka neopouští se žákem místo školní družiny. 

 

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo násilí 

 

1. Pravidla chování žáků při činnostech školní družiny 

1.1. Žáci se řídí pokyny vychovatelky nebo vedoucího kroužku, pravidly vnitřního 

řádu školní družiny a školního řádu.  

1.2 Žáci se ve školní družině a na akcích pořádaných družinou chovají tak, aby 

nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými 

přijdou do styku. 

1.3 Bez vědomí vychovatelky/ vedoucího kroužku žák neopouští oddělení školní 

družiny.  

1.4 Doba pobytu ve školním klubu se řídí údaji na přihlášce.  

1.5 Úraz hlásí žák neprodleně vychovatelce/ vedoucímu kroužku. 

1.6 Případnou ztrátu či záměnu věcí hlásí žák nebo zákonný zástupce ihned 

vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí v uzamčených šatnách a 

pracovnách. Osobní majetek odkládají pouze na místa k tomu určená. 

1.7 Pokud žák soustavně narušuje činnosti školní družiny, opakovaně porušuje 

vnitřní řád a školní řád, může být z rozhodnutí ředitelky školy z docházky do školní 

družiny vyloučen.  

 

2. Pravidla pro zaměstnance ve školní družině 

2.1 Vychovatelky/ vedoucího kroužku na začátku školního roku provedou 

prokazatelné poučení žáků o pravidlech bezpečnosti a chování ve školní družině/ 

kroužku a provedou dodatečné poučení žáků, chybějících v prvních dnech.  
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2.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu 

školní družiny povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet 

podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických 

jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.  

2.3 Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a protipožární předpisy. Sledují zdravotní stav žáků a, v případě 

náhlého onemocnění žáka, informují bez zbytečných průtahů rodiče postiženého 

žáka. Při úrazu poskytnou vychovatelky žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí 

ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy 

úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.  

2.4 Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez 

dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu. Škola odpovídá za 

žáky v době dané rozvrhem činnosti školní družiny.  

2.5 Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZ jako ve školním řádu, 

pokud družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná 

kuchyňka, dílna…), řídí se příslušnými řády pro odborné učebny. 

 

V. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků  

 

1. Povinnosti žáků 

1.1 Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně. 

1.2 Žáci jsou povinni udržovat prostory pro činnost školní družiny i své místo v čistotě 

a pořádku. 

1.3 Majetek školní družiny chrání před poškozením. 

1.4 Majetek školní družiny nesmí žáci odnášet domů 

1.5 V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k 

jednání o náhradě nebo opravě způsobené škody.  
 

 
 


