
 

 

 

 

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 

 
2. základní školy J. A. Komenského Milevsko, J. A. Komenského 1023, okres Písek 

 

 

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu určuje pravidla provozu školní družiny a školního klubu, 

stanoví režim školní družiny a školního klubu, je závazný pro pedagogické pracovníky a má 

informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto dokumentem provádějí vychovatelky 

školní družiny a školního klubu. 

ŠD/ŠK se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou      

č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  

 

 

 

1. Provoz a vnitřní režim školní družiny a školního klubu 

 

1.1. Provozní doba školní družiny a školního klubu 

 

• Provozní doba školní družiny a školního klubu: 6.30 – 7.35 hodin, 11.35 – 16.30 hodin. 

• Účastník je přijat do školní družiny a školního klubu podle kritérií a na základě vyplnění 

zápisního lístku zákonným zástupcem.  

• Účastníka může v průběhu školního roku zákonný zástupce účastníka písemně odhlásit. 

• Školní družina a školní klub je rozdělen na oddělení. Při naplňování a spojování oddělení je 

dodržován stanovený počet 30 účastníků. 

 

 

1.2. Odchod účastníků 

 

• Vychovatelka školní družiny (školního klubu) si převezme účastníky osobně od vyučujících, 

respektive třídních učitelů. 

• Účastníci odcházejí sami nebo v doprovodu rodičů. Pokud nedojde k vyzvednutí účastníka ve 

stanovenou dobu, vychovatelka se telefonicky spojí se zákonnými zástupci účastníka. 

• Účastníci, kteří se zúčastňují mimotřídních a mimoškolních aktivit, jsou uvolňováni na 

základě písemné žádosti zákonného zástupce účastníka.  

• Má-li být dítě uvolněno ze ŠD/ŠK dříve než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se 

předem prokázat písemnou žádostí zákonného zástupce účastníka. 

• O dočasném umístění dítěte do školní družiny a školního klubu rozhoduje ředitel školy. 

 

 

1.3. Podmínečné vyloučení 

 

• Účastník může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 

školským zákonem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze školní 

družiny a školního klubu. 

• Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména: 

- zákonný zástupce účastníka neuhradí příspěvek školní družiny a školního klubu:  

  v 1. pololetí do 15. října a v 2. pololetí do 31. ledna   

 

 



 

 

 

 

2. Práva a povinnosti 

 

2.1. Práva účastníků školní družiny a školního klubu 

 

• Účastníci docházející do školní družiny a školního klubu mají právo na svobodu myšlení, 

náboženství, svobodu projevu, na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. 

tematických akcích zajišťovaných ŠD/ŠK. Mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, 

týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením 

musí být věnována pozornost, odpovídající jejich věku, stupni vývoje, či zdravotnímu 

postižení, zdravotnímu nebo sociálnímu znevýhodnění. Vyjádření svého názoru je nutné 

provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského 

soužití. 

• Účastníci mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy. 

• Účastníci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které 

poškozují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj.  

• Účastníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém 

životním prostředí.  

• Účastníci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo 

psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi 

druhy toxikománií. 

 

 

2.2. Povinnosti účastníků 

 

• Účastníci docházející do školní družiny a školního klubu dodržují pravidla slušného chování.  

• Účastníci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.  

• Účastníci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelky a dalších oprávněných osob.  

• Do školní družiny a školního klubu účastníci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty 

ohrožující mravní výchovu dětí. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či 

ztrátou cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li účastník ztrátu 

osobní věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce.  

• Bez vědomí vychovatelky účastníci neopouštějí třídu nebo prostor, kde probíhá zájmová 

činnost. 

• Při pohybu na veřejných komunikacích dodržují účastníci pravidla silničního provozu. 

• Ve ŠD/ŠK si účastníci obuv a svrchní oděv (bundy, kabáty a převlečení na zahradu) odkládají 

výhradně v šatně.  

• Účastníci jsou povinni se přezouvat do vhodné nepoškozené obuvi.  

• Účastníci se v prostorách ŠD/ŠK chovají slušně a ukázněně, neběhají, dodržují pravidla 

bezpečného chování.  

• Po odchodu z prostoru ŠD/ŠK se účastníci nezdržují v budově školy ani před budovou školy. 

• Účastníci mají zákaz otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům a vyklánět se z nich. 

• Účastníci dbají na pořádek ve třídách a na chodbách. Zdraví každou dospělou osobu. 

• Každý účastník používá zapůjčené hry a hračky jen k účelům, ke kterým byly vyrobeny; 

zjištěné závady hlásí ihned vychovatelce. 

• Účastníci se k vybavení ŠD/ŠK chovají ohleduplně, respektují a šetří práci druhých. 

• Účastníkům není dovoleno nosit do ŠD/ŠK věci, které ohrožují zdraví a život, tzn. zbraně, 

omamné látky a jiné. 

• Nedoporučuje se nosit do ŠD/ŠK drahé a cenné věci. Například drahé šperky, mobilní 

telefony. V případě ztráty za ně ŠD/ŠK neodpovídá. 

 



 

 

 

 

 

• Na zahradu se doporučuje sportovní oblečení a sportovní obuv podle ročního období, které si 

účastníci mohou uložit v podepsaných taškách s pevnými uchy v šatně. 

• Na zahradě se účastníci chovají tak, aby neohrožovali zdraví své a svých kamarádů. 

• Za bezpečnost účastníka, který byl ve škole a do ŠD/ŠK se nedostavil, vychovatelka 

nezodpovídá. 

• Účastník bez dovolení nesmí opustit prostor ŠD/ŠK; oddělení školní družiny a školního klubu 

opouští pouze se svolením vychovatelky. 

• Doba pobytu účastníka ve ŠD/ŠK se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. 

• Ve ŠD/ŠK se účastník řídí pokyny vychovatelek, vnitřním řádem a provozním řádem školní 

družiny a školního klubu pro účastníky, který je vyvěšen v prostoru ŠD a ŠK. 

 

 

2.3.  Práva zákonných zástupců účastníků 

 

• Zákonný zástupce účastníka má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky. 

• Zákonný zástupce účastníka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u 

vychovatelky nebo ředitele školy. 

 

2.4. Povinnosti zákonných zástupců účastníka 

 

• Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby přihlášený účastník k pravidelné docházce 

docházel v termínu uvedeném na zápisním lístku.  

• Zákonný zástupce má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích účastníka, lécích, které bere nebo neprodleně informovat vychovatelku o závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání. 

• Nevyzvednou-li si rodiče či pověřená osoba účastníka do konce provozní doby, vychovatelka 

konající službu se snaží rodiče a další příbuzné zkontaktovat. Pokud se rodiče či zákonný 

zástupce nedostaví do 16.30 hod, oznámí vychovatelka tuto skutečnost řediteli školy a poté 

Policii ČR a účastníka jí předá. 

 

3. Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků, ochrana účastníků před sociálně patologickými jevy 

a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 

3.1.  Bezpečnost a zdraví účastníků 

• Účastníci jsou povinni chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků.  

• Účastníci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly chování a 

hygieny.  

• Účastníci dodržují při zájmových činnostech zásady bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém 

počínání mají na paměti nebezpečí úrazu.  

• Účastníci dodržují řády odborných učeben, pokud v nich mají zájmovou činnost.  

• Při vycházkách a pobytech na hřišti jsou účastníci opakovaně seznamováni s pravidly 

bezpečnosti, dodržují pokyny a příkazy vychovatelky. 

• Do školní družiny a školního klubu nesmí účastníci nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví 

účastníků. 

• Každý úraz, poranění, zdravotní indispozici či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností 

v zájmovém vzdělávání, okamžitě účastník ohlásí vychovatelce, která poskytne potřebnou 

péči, uvědomí vedení školy (nejpozději do 2. dne) a zákonné zástupce (ihned). V případě 

nutného lékařského ošetření zajistí doprovod účastníka dospělou osobou (školník, uklízečka, 

rodič) nebo zavolá rychlou záchrannou službu. 



 

3.2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projev diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

 

• Je zakázáno nošení, držení a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v areálu 

školy.  

• Nepřipouští se projevy šikanování mezi účastníky, kterého by se dopouštěli jednotliví 

účastníci nebo skupiny účastníků, vůči účastníkům mladším, slabším, s postižením. 

 

 

 

 

4. Ochrana majetku školy 

 

• Účastníci mají právo užívat k zájmové činnosti prostory v budově školy, pozemek školy 

a prostory určené vychovatelkou.  

• Účastníci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob.  

• Účastníci udržují v místnostech určených pro činnost školní družiny a školního klubu čistotu a 

pořádek. 

• Poškození majetku hlásí účastníci vychovatelce. Poškodí-li účastník úmyslně nebo 

z nedbalosti majetek školní družiny, hradí škodu zákonní zástupci účastníka. 

• Šatna školní družiny není uzamykatelná. 

 

 

 

5. Platnost 

 

Vnitřní řád školní družiny nabývá platnosti 1. 9. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michal Divíšek 

        ředitel školy 


