
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Základní škola a mateřská škola, Lelekovice, okres Brno - venkov, 

příspěvková organizace, Hlavní 102/32, 66431 Lelekovice 

 

1. Práva a povinnosti žáků 

 Práva: 

 Družina koordinuje svou činnost se školou tak, že umožňuje žákům účast na dalších formách 

zájmových aktivit organizovaných školou. 

  Pokud žáci navštěvují mimoškolní zájmovou činnost, je jejich odchod z družiny samozřejmě 

ovlivněn začátkem mimoškolní aktivity. Vedoucí kroužků si vyzvednou děti z ŠD a následně je 

také přivedou zpět do ŠD. 

 Družina organizuje program tak, aby umožňovala žákům volbu mezi různými činnostmi družiny. 

(Zájmové kroužky a výběr zájmové činnosti) 

 Žák má právo účastnit se   společně organizované činnosti (sportovní, vědomostní soutěže, 

celodružinové akce…). 

 Vedoucí kroužků si žáky přihlášené do ŠD vyzvedává na svoji hodinu osobně, řídí se řádem ŠD a 

ZŠ. Po skončení kroužku zajistí bezpečný odchod dítěte zpět do ŠD nebo z budovy školy. 

 Žáci mají právo dodržovat pitný režim z vlastních zásob v průběhu celého pobytu v ŠD. 

Povinnosti: 

 Všichni žáci družiny jsou na začátku školního roku seznámeni s řádem školy a řídí se jím (řád 

je vyvěšen v učebně). 

 Žáci se chovají v družině tak, aby neohrozili své zdraví i zdraví spolužáků. 

 Žáci se chovají slušně k dospělým i ostatním dětem. 

 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti (vhodné 

převlečení na ven). 

 Při zájmových činnostech a výchovách se řídí bezpečnostními předpisy pro dané místo. (Žáci 

jsou seznámeni s bezpečnostními předpisy na začátku školního roku a v průběhu roku před 

každými vedlejšími prázdninami.) 

 Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v průběhu pobytu ve družině, jsou žáci povinni 

ihned ohlásit. 

 Při každém svévolném poškození nebo zničení majetku družiny, žáků, vychovatelů či jiných 

osob je po domluvě s rodiči sjednána náprava. 

 Po ukončení pobytu v družině jsou žáci povinni uvést třídu do pořádku, zvednou židličky a za 

doprovodu vychovatelky odcházejí do šatny a poté se řídí dalším programem družiny. 

 Žáci dodržují hygienická pravidla a návyky. 

 Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, případně ohrožuje zdraví a 
bezpečnost ostatních, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen. 

 

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců   

    

Práva: 

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí chodu školní družiny a jejich 

dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost,  



- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se pobytu ve školní družině jejich dítěte,  

- na korektní jednání a chování ze strany zaměstnanců školy.  

Povinnosti: 

- zajistit, aby přihlášený žák docházel řádně do školní družiny   

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh aktivit organizovaných školní družinou,  

- v případě absence zák. zástupce informuje vychovatelku běžným způsobem.  V případě zjištění 

příznaků infekční nemoci při pobytu žáka ve školní družině zajistí zákonný zástupce neprodlený 

odchod žáka domů.       

• Zvýšená teplota nad 37⁰C  

• Rýma, kašel  

• Změny na kůži (vyrážka, otoky)  

• Náhlá ztráta chuti a čichu  

Další povinnosti zák. zástupce:  

- oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh programu a pobytu ve školní družině nebo pro 

bezpečnost žáka,  

- nahradit škodu, kterou žák způsobil svým nevhodným chováním a úmyslným ničením školního 

majetku,  

- na vyzvání ředitele se dostavit do školy k projednání závažných skutečností,  

- řídit se vnitřním řádem školní družiny a respektovat další vnitřní předpisy školy.  

  

 

 3. Organizační řád: 

 školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy 

 družina se dělí na oddělení I. - IV, určená kapacita na naší škole je 120 žáků 

 kmenová třída I. odd. – 1. A a 2. B je v učebně 1. B 

 kmenová třída II. odd.  - 1. B a 2. B je v učebně 1. A 

 kmenová třída III. odd. – 2. A, 4. A a 4. B je v učebně 2. B 

 kmenová třída IV. odd. – 3. tř., 4. A, 4. B a 5. tř. je v učebně ranní družiny 

 provoz družiny stanovila ředitelka  takto: ranní provoz 7.00 - 7.45hod. v prostorách IV. odd. 

ŠD, odpolední provoz  od 10.30h - 17.00 hod. dle rozvrhu jednotlivých tříd 

 po skončení vyučování žáci přechází do svých kmenových tříd družiny 

 z organizačních důvodů budou děti vyzvedávány do 13.00, ve 14.00 a od  15.00 hodin (14.00 -

15.00 pobyt na školním dvoře, zahradě, hřišti, v přírodě, vycházky do lesa) 

 po 15.00 hod. dochází ve ŠD ke sloučení  dětí do I. a III. oddělení. Tato oddělení zajišťují 

provoz až do 17.00 hod. 

 Oddělení školní družiny - vychovatelky 

              I. oddělení 1. A a 2. B     Bc. Veronika Kytnerová         

              II. oddělení 1. B a 2. B         Aneta Smětáková (vedoucí vychovatelka) 



              III. oddělení  2. A, 4. A. B   Tereza Cupalová   

              IV. oddělení 3. tř., 4. A, 4. B, 5. tř.              Alice Kis                                           

  Zájmově vzdělávací činnost družiny 

 V době od 11.30 - 12.25 hod nebo 12.25 - 13.00 hod žáci pod dohledem vychovatelek či 

dozoru v jídelně obědvají. 

 Od 13.00 - 14.00 hod. probíhají v družině zájmově vzdělávací činnosti formou odpočinkových 

a zájmových činností. V týdnu se střídají tyto zájmové činnosti: výtvarná, pracovně-technická, 

hudebně pohybová, rekreační a společenskovědní.  Zároveň se  ŠD řídí vzdělávacím 

programem ŠVP pro ŠD. Při činnostech sebeobslužných jsou žáci vedeni k upevňování 

hygienických a kulturních návyků a k péči o osobní majetek.  Činnosti veřejně prospěšné 

vedou žáky k podílu na  dobrovolné práci ve prospěch druhých a k tvorbě a ochraně živ. 

prostředí. 

 V době mezi 14.00 h a 15.00 h probíhá rekreační činnost žáků na školním hřišti formou 

pohybových aktivit (pohybové hry, rekreační sportování). V případě nepříznivého počasí je 

v jednotlivých odděleních stanoven náhradní program. 

 Po 15.00 h se zbývající žáci  soustřeďují do I a III. oddělení.  Zde se žáci věnují 

odpočinkovým činnostem a je jim umožněna příprava na vyučování. Žáci v této době 

průběžně odcházejí domů. V případě osobního vyzvedávání žáků zvoní rodiče na videozvonky 

ŠD, identifikují se vychovatelce a čekají na žáky před školou. 

5. Docházka do družiny 

 Do družiny je přijat žák po řádném vyplnění zápisního lístku a zaplacení poplatku. Ředitelka 

školy stanovila příspěvek na částku 180kč/měsíc za jednoho žáka. Tato částka platí i pro 

každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do ŠD. Poplatek bude hrazen vždy za 

období  září - prosinec a leden - červen daného školního roku převodem na účet školy.  

 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu 

z družiny. 

 Omluvu nepřítomnosti žáka v družině,  odchylky od docházky nebo způsobu odchodu sdělí 

družině písemně na omluvném listě ŠD. 

 Žáka nelze z družiny uvolnit po telefonické domluvě, ani formou SMS zpráv 

 Žáka nelze fyzicky předat žádné jiné osobě (např. sousedce), pokud k tomu rodiče nedají 

písemný souhlas! 
 Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD. Při docházce do ranní družiny jsou žáci 

povinni ohlásit se u vychovatelky před vstupem do školní budovy domovním telefonem. 

Pokud tak neučiní, nepřebírá za něj ŠD zodpovědnost. 

 Žák nenosí do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo 

ostatních osob. Cenné předměty do ŠD nenosí, mobilní telefon-možno zapnutý- v aktovce v 

učebně ŠD. 

 O zařazení žáka do družiny rozhoduje vedoucí vychovatelka, ředitel školy nebo obec. 

Přednostní právo pro zařazení do družiny mají žáci 1. – 3. třídy, kteří mají rodiče v pracovním 

poměru, rodiče samoživitele a žáci rodičů v tíživé sociální situaci. 

 Pokud rodiče v naléhavém případě potřebují dočasně umístit žáka do družiny, obrátí se na 

vedoucí vychovatelku. 

 Pokud nebude žák vyzvednut do konce otevírací doby družiny, budou neprodleně kontaktován 

zákonný zástupce žáka. 

 Pokud žáci navštěvují mimoškolní zájmovou činnost, je jejich odchod z družiny samozřejmě 

ovlivněn začátkem mimoškolní aktivity. 

 Družina organizuje program tak, aby umožňoval žákům volbu mezi různými činnostmi 

družiny. (Zájmové kroužky.) 



 Oddělení I. –  IV. organizují společné činnosti (sportovní, vědomostní soutěže, celodružinové 

akce....). 

 Vedoucí kroužků si žáky, přihlášené do ŠD, vyzvedává na kroužek osobně, řídí se řádem ŠD a 

ZŠ. Po skončení kroužku zajistí bezpečný odchod dítěte zpět do ŠD nebo z budovy školy. 

6. Zajištění podmínek ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí    

 Primární prevence rizikového chování se ve škole zaměřuje prioritně na tyto projevy:    

  

- agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, 

rasismus a xenofobie, homofobie    

- záškoláctví    

- závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling    

- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě,    

- spektrum poruch příjmu potravy,    

- negativní působení sekt,    

- sexuální rizikové chování,   

- netolerance vůči odlišnostem jiných národnostních, etnických a náboženských skupin 

- rasová diskriminace 

- xenofobie 

- intolerance k minoritním národnostním a společenským skupinám 

- agresivní chování 

- vulgarismus  

 

7. Zacházení s majetkem školy 

S majetkem školy zachází tak, aby nedocházelo k záměrnému poškození, odcizení, či ublížení na zdraví 

druhých osob. Stará se  o svěřené pomůcky, cvičební nářadí a hračky, které používá při aktivitách 

družiny dle pokynů vychovatelek.  

 Udržuje pořádek a čistotu svého pracovního místa, hrací plochy, šatny a venkovních ploch, které 

jsou určené pro aktivity školní družiny. 

 Předchází zbytečnému plýtvání s výtvarným materiálem.  

 

 

 

V Lelekovicích 22. 2. 2023    ředitelka školy: Mgr. Hana Mikaušová  

 

 

 


