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1. Provoz školní družiny 

V pracovní dny v pondělí až pátek od 6:00 do 7:40 a od 11:40 do 15:30. 

2. Podmínky pro přijetí do školní družiny  

a) Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky 1. - 5. ročníku základní školy. 

b) O přijetí žáka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností do školní družiny 

se rozhoduje na základě písemné přihlášky.  

c) Přihláška do školní družiny obsahuje:  

 jméno a příjmení, rodné číslo žáka, státní občanství, místo narození a místo trvalého 

pobytu žák; 

 údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo má zdravotní obtíže, které by mohly 

mít vliv na průběh jeho vzdělávání; 

 jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, místo trvalého pobytu a adresu pro 

doručování písemností, telefonické spojení;  

 písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka 

ze školní družiny. 

Podmínky úplaty 

 Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině se řídí podle Směrnice ke stanovení 

výše poplatku za zájmové vzdělávání ve školní družině.  

3. Odhlášení žáka ze školní družiny  

V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka ze školní družiny odhlásit. 

Odhlášení musí být provedeno písemnou formou.  

4. Podmínky pro vyloučení žáka ze školní družiny  

a) Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených 

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

družiny. 

b) Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:  

 žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces;  

 žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků;  

 zákonný zástupce žáka nehradí úplatu za vzdělávání ve školní družině;  

 zákonný zástupce žáka opakovaně nezajistí odchod žáka do ukončení provozu školní 

družiny. 

5. Odchod ze školní družiny 

 Žák odchází ze školní družiny samostatně v pravidelném čase, který je písemně 

dohodnut mezi zákonným zástupcem a školní družinou nebo je předáván vychovatelkou školní 

družiny zákonnému zástupci nebo osobě písemně pověřené zákonným zástupcem.  

 

6. Organizace a režim školní družiny  

a) Ve škole jsou dvě oddělení školní družiny, která mají celkem kapacitu 35 žáků. 

b) Činnosti jsou organizovány tak, aby souhlasily se Školním vzdělávacím programem 

pro školní družinu. Pro žáky jsou připraveny pestré zájmové, rekreační i odpočinkové 

činnosti. 



c) V ranní družině jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, 

které probíhají spíše individuální formou. 

d) Po vyučování a po obědě jsou zařazovány fyzicky i psychicky nenáročné odpočinkové 

činnosti. Doba i způsob odpočinku se řídí potřebami žáků.  

e) Po době odpočinku následují rekreační činnosti zaměřené na pohybovou aktivitu. 

Pohybové aktivity jsou spontánní i organizované (míčové hry, atletické závody, 

sportovní soutěže atd.). 

7. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví  

a) Žáci školní družiny jsou pravidelně seznamováni s nebezpečím ohrožujícím jejich 

zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost.  

b) Školní družina zajišťuje vhodnou strukturu režimu žáků s  dostatkem relaxace a 

aktivního pohybu, vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a indiv iduálních 

potřeb žáků), ochranu žáků před úrazy.  

c) Školní družina vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími 

patologickými jevy a pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny.  

d) Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve školní družině a na 

akcích, které pořádá, odpovídá školní družina.  

e) Žák se ve školní družině chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces a 

neohrožoval zdraví své a svých spolužáků.  

8. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny 

a) Žáci udržují ve třídách čistotu a pořádek. 

b) Poškození majetku hlásí žáci vychovatelce školní družiny. 

c) Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek školní družiny, hradí škodu 

zákonní zástupci žáka. 

9. Evidence docházky 

Evidence žáků navštěvujících školní družinu je vedena v přehledu výchovně-

vzdělávací práce. 

10. Platnost 

Vnitřní řád byl projednán na provozní poradě dne 30. 8. 2020 a k témuž dni nabývá 

platnosti.  

 


