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Úvodní ustanovení  

 
Vnitřní řád školní družiny je vydán v návaznosti na zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (dále jen z. č. 561), pokud není stanoveno 
jinak, vztahují se na něj i ustanovení školního řádu Základní školy a Mateřské školy Bohumín Čs. armády 
1026 okres Karviná.  
 

 
 
 
I.  Práva a povinnosti žáků  
 
1. Práva žáka 

 
 na zájmové vzdělání a výchovu, které odpovídají vzdělávacímu cíli školní družiny  
 na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní aktivitu v 

poznávání, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času 

 na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální 
a sociální rozvoj 

 na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují morálku 

 na vyjádření vlastního názoru ve věcech, které se ho týkají 
 svůj názor musí vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého 

chování  
 má právo sdělit svůj názor vychovatelkám školní družiny 

 má právo na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a sociálně 
patologickými jevy 

 na poskytnutí pomoci v případě, že se octne v nesnázích nebo má problémy 

 
 
2. Povinnosti žáka 

 
 řádně docházet do školní družiny, pokud byl přijat k pravidelné denní docházce 

 pokud je ve škole a nejde do družiny - nahlásí toto vychovatelce nebo třídnímu učiteli a předá 
žádost o uvolnění podepsanou zákonným zástupcem 

 žák je povinen dodržovat vnitřní řád školní družiny a další organizační předpisy školy 

 řídí se pokyny vydávané vychovatelkami a dalšími zaměstnanci k ochraně zdraví a bezpečnosti  
 respektovat práva druhého, vyjadřovat se slušně, nedopustit se násilí vůči druhému, neponižovat, 

nezesměšňovat či jinou formou omezovat práva druhého, předcházet vzniku konfliktů 

 k hrám, hračkám, knihám atd. se chovat ohleduplně a šetrně 

 v odděleních i v ostatních prostorech školní družiny dodržovat pořádek a čistotu, uklízet po sobě 
hry, hračky i pracovní pomůcky 

 zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školní družiny 
nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností vnitřního 
řádu školní družiny 
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II.  Chování žáků 

 
 žáci dodržují zásady slušného a kulturního chování, slušně zdraví vychovatelky i ostatní 

zaměstnance školy 

 žáci se řídí pokyny vychovatelky 

 bez vědomí vychovatelky žáci neopouštějí prostory školní družiny 

 žáci do školní družiny nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat 
mravní výchovu žáka 

 žáci nenosí do školní družiny cenné předměty a větší obnosy peněz 

 žáci mají zákaz používání mobilních telefonů, notebooků, tabletů, různých přehrávačů ( MP3, apod.) 
 pokud žák zjistí ztrátu osobní věci, okamžitě ohlásí tuto skutečnost vychovatelce 

 nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek stejně jako pití alkoholických nápojů a 
kouření je žákům v areálu školní družiny zakázáno 

 žáci pomáhají slabším, chovají se k sobě přátelsky, ohleduplně a vzájemně se respektují, jakékoliv 
projevy rasismu,agresivity, šikanování a násilného chování jsou nepřípustné – hlásí je neprodleně 
vychovatelce nebo nejbližší dospělé osobě 

 ředitel může žákovi udělit pochvalu nebo jiné ocenění 
 pokud žák soustavně narušuje činnosti ve školní družině, závažně porušuje vnitřní řád školní 

družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z docházky do školní družiny vyloučen 

 
 
III.  Docházka do školní družiny 

 
 žáka k pravidelné denní docházce do školní družiny přihlašují jeho zákonní zástupci předáním řádně 

vyplněné závazné přihlášky s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny 

 přihlášku odevzdává vychovatelce nebo vedoucí vychovatelce školní družiny 

 písemným oznámením mohou žáka jeho zákonní zástupci kdykoliv během školního roku z 
pravidelné denní docházky odhlásit 

 
 

 
IV.  Podmínky zacházení s majetkem školní družiny 

 
 žáci jsou povinni využívat prostory, zařízení, pomůcky a hry tak, aby byly udrženy v pořádku a 

úmyslně je nepoškozovat 
 žáci jsou povinni ukládat osobní majetek pouze na místa k tomu určená 

 v případě, že dojde k poškození majetku, ohlásí toto žák neprodleně vychovatelce 

 
 
 
V.  Provoz a vnitřní režim školní družiny 

 
1. Vymezení doby činnosti školní družiny 

 
 bezprostředně před nebo po skončení vyučování a před odchodem žáků ze školy 

 při organizování akcí ve volných dnech 

 v době, kdy neprobíhá školní vyučování, podle počtu přihlášených žáků 
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2. Organizace provozu v době školního vyučování 
 

 Provozní doba školní družiny je 

            - v pondělí od 6:00 – 7:40 a od 11:40 – 16:30 

            - v úterý od 6:00 – 7:40 a od 11:40 – 16:30 

            - ve středu od 6:00 – 7:40 a od 11:40 – 16:30 

            - ve čtvrtek od 6:00 – 7:40 a od 11:40 – 16:30 

            - v pátek od 6:00 – 7:40 a od 11:40 – 16:30 

 
 Provoz a režim školní družiny je dán školním vzdělávacím programem školní družiny. 

                                 6:00  –   7:40   odpočinková činnost 
                                11:40 – 12:40   odpočinková činnost, vycházky 

                                12:40 -  13:00   hygiena, příprava na oběd 

                                13:00 -  13:30   oběd 

                                13:30 -  14:00   relaxační činnost, četba, příprava na vyučování 
                                14:00 -  15:00   zájmová činnost ( Vv, Pr.v., Sp.v., Př.v., Hv ) 
                                15:00 -  16:30   odpočinková činnost, příprava na vyučování, úklid 

 
 V rámci zájmového vzdělávání se v souladu se školním vzdělávacím programem uskutečňuje 

pravidelná zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na 
vyučování. 
 

 Zájmové vzdělávání školní družiny se uskutečňuje ve formě pravidelné denní docházky. 
                                                           

 Ráno před vyučováním přivádějí žáky do školní družiny zákonní zástupci, resp. jiné pověřené osoby, 
a předávají žáka vychovateli. Po skončení ranní činnosti školní družiny vychovatel odvádí žáky do 
šaten. 
 

 Odpoledne do prostor školní družiny přivádí žáky vyučující poslední vyučovací hodiny, který žáky 
předá vychovateli. 
 

 Ve všech činnostech a formách zájmového vzdělávání jsou žáci evidování v třídní knize ( ranní 
docházka je zaznamenávána do docházkového sešitu ). 
 

 Působením na žáky zajišťuje zájmové vzdělávání ve školní družině, případně nad žáky vykonává 
dohled vychovatel školní družiny. 
 

 Při odchodu žáka jej vychovatel předává zákonnému zástupci žáka nebo jiné zákonným zástupcem 
žáka pověřené osobě. Žák odchází ze školní družiny samostatně pouze tehdy, když toto zákonný 
zástupce sdělí vychovateli školní družiny ( v přihlášce nebo i později speciálním sdělením ). 

 
 Jestliže zákonný zástupce, resp. jiná pověřená osoba, žáka nevyzvedne do konce provozní doby 

školní družiny, pak vychovatel školní družiny postupně kontaktuje  
           a) zákonné zástupce účastníka školní družiny, případně jiné osoby pověřené k vyzvedávání  
               účastníka školní družiny, 
           b) pracovníka OSPOD, 
           c) Policii ČR. 
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VI.  Ochrana před rizikovými projevy chování, projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí 
 

  šikana, kyberšikana 

  výskyt podezřelé látky a podezření na užití omamných a psychotropních látek 

  krádež a vandalismus 

  intolerance, xenofobie, rasismus, diskriminace, nepřátelství, násilí 
           Řešení rizikových projevů se řídí MP MŠMT. 
 
VII.  Práva a povinnosti zákonných zástupců 

 
1. Práva zákonných zástupců 

 zákonní zástupci si mohou předem s příslušnou vychovatelkou dohodnout konzultaci v době, kdy 
nevykonává přímou činnost s žáky 

 zákonní zástupci mají právo vznášet připomínky a podněty k práci ve školní družině u vychovatelek, 
u ředitele školy, popř. na výboru SRPŠ a školské rady 

 zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc 

        
2. Povinnosti zákonných zástupců 

 zajistit, aby žák řádně docházel do školského zařízení  
 informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání ve školní družině 

 omluvit nepřítomnost žáka 

 uhradit úplatu za zájmové vzdělávání ve školském zařízení  
 oznamovat školskému zařízení údaje požadované pro školní matriku a další údaje, které jsou 

podstatné pro průběh výchovy a vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny těchto údajů 

 respektovat ustanovení vnitřního řádu 

 na vyzvání vychovatelky popřípadě ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 
týkajících se vzdělávání a výchovy žáka 

 
 

VIII. Hygiena, bezpečnost a ochrana zdraví žáků 

 
 žáci chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni 
 žáci se k sobě chovají slušně, ohleduplně, neohrožují zdraví své ani svých spolužáků a vzájemně se 

respektují. Jakékoliv projevy rasismu, agresivity, šikanování a násilného chování jsou nepřípustné; 
hlásí je neprodleně vychovatelce školní družiny  nebo nejbližší dospělé osobě  

 ve školní družině a při všech akcích organizovaných školní družinou je zakázáno kouření, nošení, 
distribuce a požívání drog a jiných omamných látek včetně alkoholu. V případě zjištění budou přijata 
příslušná kázeňská opatření v souladu se Školním řádem školy 

 žák je povinen dodržovat všechna bezpečnostní a hygienická opatření 
 v případě jakéhokoliv zranění (úrazu) při školní činnosti je žák povinen tuto skutečnost neprodleně 

ohlásit vychovatelce. Úraz oznámený v pozdější době (po opuštění školní družiny, v následujících 
dnech) bude posuzován na základě vyjádření odborného lékaře.  

 žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a vedením bez dozoru 
vychovatelky 

 při vycházkách a přecházení žáků na místa mimo budovu školní družiny se žáci řídí pravidly 
silničního provozu a pokyny vychovatelek 
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IX. Ochrana osobních údajů 

 

Ochrana osobnosti ve škole (vychovatel, žák)  

  

Právo žáků a zákonných zástupců žáků na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a 

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních 

údajů. 

  

Zpracování osobních údajů žáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, 

fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců žáka. 

 
 

Mimořádné události 
Mimořádnou událostí se rozumí požár, havárie, výhružný telefonát apod. Mimořádná událost bude žákům 
oznámena voláním „Hoří“. 
Žáci za doprovodu a podle pokynů vychovatelek opustí co nejdříve prostory školní družiny dle evakuačního 
plánu a shromáždí se na určeném stanovišti. 
Po ukončení mimořádné události jsou žáci povinni se hlásit u příslušné vychovatelky. 
 
 
X. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní družině 

 
 Zaměstnanci školní družiny, účastníci školní družiny a jejich zákonní zástupci se k sobě navzájem 

chovají slušně, podle pravidel dobrých mravů 

 Zaměstnanci školní družiny a zákonní zástupci účastníků školní družiny spolu komunikují podle 
dohodnutých pravidel ( prostřednictvím zápisu v žákovské knížce, zápisu v deníčku žáka apod. ) 

 
 
XI. Úplata za zájmové vzdělávání, splatnost úplaty za zájmové vzdělávání 
 

 Ředitel stanoví měsíční výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině ( dále jen „úplata“ ) na 
období od 1.9. do 30.6. školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve školní družině a 
způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30. června předcházejícího školního roku. 

 V případě přijetí účastníka školní družiny k zájmovému vzdělávání v průběhu uvedeného období 
oznámí ředitel stanovenou výši úplaty zákonnému zástupci při přijetí účastníka školní družiny. 

 Pro kalendářní měsíc, v němž v důsledku mimořádných opatření je účastníkům školní družiny 
zakázána osobní přítomnost ve školní družině a zájmové vzdělávání fakticky neprobíhá déle než 5 
vzdělávacích dnů, stanoví ředitel výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty 
odpovídající době skutečně poskytovaného zájmového vzdělávání. Uvedenou výši úplaty ředitel 
stanoví a zveřejní na přístupném místě ve školní družině a způsobem umožňujícím dálkový přístup 
bez zbytečného odkladu po vyhlášení mimořádných opatření nebo poslední den daného měsíce. 
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Splatnost úplaty a úhrada úplaty 

 
 Úplata je splatná vždy 

            a) za období od 1.9. do 31.1. školního roku a to do 15.9. daného školního roku pro žáky 1. ročníku a  
                do 25.8. daného školního roku pro žáky 2. - 5. ročníku 

            b) za období od 1.2. do 30.6. školního roku a to do 20.1. daného školního roku 

 Úplatu lze uhradit 
            a) na účet 1724736309/0800, variabilní symbol 2, specifický symbol 888, poznámka  
                pro příjemce je jméno žáka a třída 

            b) v hotovosti v kanceláři Základní školy a Mateřské školy Bohumín Čs.armády 1026 

 Vyúčtování ( vrácení přeplatku ) 
            a) Vyúčtování ( vrácení přeplatku ) vzniklého v důsledku faktického neposkytování  

    vzdělávání z důvodů mimořádných opatření v období od 1.9. do 31.1. školního roku 

                školní družina uskuteční do 15.2. školního roku 

            b) Vyúčtování ( vrácení přeplatku ) vzniklého v důsledku faktického neposkytování 
                vzdělávání z důvodů mimořádných opatření v období od 1.2. do 30.6. školního roku 

                školní družina uskuteční do 15.7. školního roku 
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