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Preambule 

 

Školní družina a klub v souladu s § 30, odst. 1, Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) se řídí tímto 

školním řádem. 

V souladu s § 6 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, bude školní družina a školní 
klub (dále jen družiny a klubu) poskytovat vzdělávání žákům jedné školy především ve dnech 
školního vyučování. 

 
Obecná ustanovení:   

Vnitřní řád školní družiny a klubu upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a 
jejich zákonných zástupců ve školní družině a klubu a podrobnosti o pravidlech vzájemných 
vztahů s pedagogickými pracovníky; provoz a vnitřní režim školní družiny a klubu; podmínky 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy 
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; podmínky zacházení s majetkem školní 
družiny a klubu ze strany žáků; a obsahuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků 
ve školní družině a klubu.   

Všichni žáci, přihlášení k pravidelné denní docházce do školní družiny a klubu, musí být 
prokazatelně seznámeni:  

✓ s obsahem vnitřního řádu školní družiny a klubu (včetně žáků, kteří v době poučení 
nebyli přítomni, stejně tak žáci, kteří byli přijati dodatečně)   
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✓ s bezpečnostními předpisy a provozními řády všech prostor a zařízení, které jsou pro 
činnosti školní družiny a klubu využívány 

✓ s bezpečnostními pokyny mimo budovu školní družiny. 
 
Žáci školní družiny a klubu dodržují pravidla školního řádu.  

I.  Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a klubu 
 
A. Práva žáka   
 

1. Žák má právo na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, na účast na 
vzdělávání v rozsahu stanoveném ve školním vzdělávacím programu školní družiny a 
klubu. Při vzdělávání má právo využívat zařízení školní družiny a klubu, pomůcky a další 
vybavení způsobem, který je v souladu s účelem, ke kterému jsou určeny.   

2. Žák může při dodržení zásad slušné komunikace vznášet dotazy k vychovatelkám a má 
právo na své dotazy obdržet kvalitní a slušnou odpověď. 

3. Žák má právo využívat v maximální možné míře vzdělávací nabídku školní družiny a 
klubu, která je dána školním vzdělávacím programem. Právo účasti žáka na akcích školní 
družiny a klubu (zejména mimo budovu), však může být omezeno se souhlasem ředitele 
školy v případě, že by touto účastí mohlo být ohroženo zdraví nebo bezpečnost jeho 
samotného nebo jiných osob (např. spolužáků, vychovatelů aj.), např. v důsledku obtížně 
zvladatelného chování žáka.   

4. Nově přijatý žák do školní družiny a klubu má právo na pomoc při adaptaci v nových 
podmínkách.   

5. Žák má právo na bezpečí, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, 
krutého, ponižujícího nebo nedbalého zacházení, má právo na svobodu myšlení, 
projevu, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických 
podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a 
činnosti ve školní družině a klubu.   

6. Žák má právo na podmínky zajišťující ochranu jeho zdraví a na zdravý tělesný, duševní, 
duchovní, mravní a sociální rozvoj.   

7. Žák má právo obrátit se na příslušnou paní vychovatelku, vedoucí vychovatelku, na 
vedení školy nebo na jiné pedagogické (nepedagogické) pracovníky školy se žádostí, 
stížností či iniciativou, týkající se jeho práv a povinností a má právo obrátit se kdykoliv na 
tyto osoby se žádostí o pomoc či radu, dostane-li se do jakýchkoliv problémů či nesnází.   

8. Žák má právo sdělit veškeré připomínky ke školní družině a klubu také případně 
anonymně prostřednictvím tzv. schránky důvěry, která je umístěna v 1. patře školy nebo 
pomocí QR kódu na chodbě ŠD. Obsah schránky pravidelně kontroluje metodik 
prevence. 

 
B. Práva zákonných zástupců  
 

1. Zákonní zástupci mají právo využít případné nabídky vychovatelek k osobní návštěvě 
výchovně vzdělávacích činností ve školní družině a klubu, případně o tuto návštěvu 
vychovatelku požádat. O účasti zák. zástupců při jednotlivých činnostech však vždy 
rozhoduje jen příslušná vychovatelka. Pokud je zák. zástupcům návštěva vychovatelkou 



umožněna, řídí se zák. zástupce pokyny vychovatele a všeobecnými pokyny pro 
návštěvníky ve výuce, které jsou obsahem samostatného interního dokumentu školy.   

2. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka ve 
školní družině a klubu. Informace se podávají nejčastěji přímou konzultací s rodiči denně 
při osobním vyzvedávání svých dětí ze školní družiny a klubu. 

3. Zákonní zástupci mají právo své připomínky a podněty ke školní družině a klubu 
předávat také zástupcům školské rady. Kontakt na všechny členy školské rady, včetně 
zástupců zák. zástupců, je uveden na webových stránkách školy, případně si ho zák. 
zástupce může vyžádat na telefonním čísle školy.   

4. Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se 
podstatných záležitostí vzdělávání svého dítěte.  

   
C. Povinnosti žáků   
 

1. Jakmile žák vstoupí do školní družiny a klubu, nesmí ji bez dovolení vychovatelky opustit. 
Školní družinu a klub opouští jedině při odchodu domů, se svolením vychovatelky.  

2. Žáci dodržují dopravní předpisy pro chodce. Při přecházení vozovky zastaví první dvojice 
na okraji chodníku a čeká na vychovatelku. Vychovatelka vkročí do vozovky jako první a 
poslední ji opouští.   

3. Žáci jsou povinni svým chováním dodržovat práva svých spolužáků, vychovatelek i 
ostatních osob, které se vyskytují ve školní družině a klubu či na akcích pořádaných 
školní družinou a klubem, a to jak práva uvedená v tomto vnitřním řádu, tak i ostatní 
platná práva či práva plynoucí z obecně platných zásad slušného chování.   

4. Přihlášení žáci jsou povinni řádně docházet do školní družiny a klubu a účastnit se 
vzdělávacích činností, docházka do školní družiny a klubu je pro přihlášené žáky povinná. 
Doba pobytu se řídí požadavky zák. zástupců, tyto požadavky jsou evidovány v zápisním 
lístku přihlášeného žáka.   

5. Odchod žáka ze školní družiny a klubu je určen pokynem zák. zástupců v zápisním lístku 
nebo prokazatelným pokynem zák. zástupců – omluvenkou, musí být písemná s přesným 
časem, datem dne, na základně, které žák odchází ze školní družiny a klubu, včetně 
podpisu rodiče a s doložkou „přebírám právní odpovědnost“. Na telefonické zavolání 
nebudou žáci propouštěni.    

6. Žáci jsou povinni dodržovat vnitřní školní řád školní družiny a klubu, předpisy a pokyny 
pracovníků školy, zvláště jsou povinni dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a 
bezpečnosti, se kterými byli seznámeni.   

7. Žáci jsou povinni plnit pokyny vychovatelek a ostatních zaměstnanců školy, vydané v 
souladu s právními předpisy, školním řádem školy a vnitřním řádem ŠD a ŠK, jsou povinni 
dodržovat pravidla chování ve školní družině a klubu i na akcích pořádaných školní 
družinou a klubem.   

8. Žáci jsou povinni dodržovat obecná pravidla slušného chování ve školní družině a klubu, 
na akcích pořádaných školní družinou a klubem, nepoužívat zde vulgárních výrazů a 
nepoškozovat svým chováním jméno školy.   



9. Žáci jsou povinni chránit svůj majetek, majetek svých spolužáků a majetek školní družiny a 
klubu. Žák zachází s potřebami šetrně, udržuje své oddělení a ostatní prostory v čistotě a v 
pořádku.   

10.  Žák nenosí do školní družiny a klubu cenné předměty, které nezbytně nepotřebuje k výuce. 
Pokud žák do školní družiny a klubu cenný předmět přinese, je povinen o tom informovat 
příslušnou vychovatelku a předat jí tento předmět do úschovy po dobu jeho pobytu ve 
školní družině a klubu. 

11. Žák je povinen zacházet s vybavením a zařízením školní družiny a klubu i se svěřenými 
předměty a pomůckami šetrně a ohleduplně a vždy jen způsobem, který je v souladu s 
účelem, kterému jsou určeny.   

12. Žák je povinen napravit nebo uhradit škodu, kterou způsobil vědomě nebo z nedbalosti 
svým chováním a jednáním, jež bylo v rozporu s pravidly stanovenými v tomto vnitřním 
řádu, jinými vnitřními pravidly školy nebo jinými obecně platnými předpisy. 

13. Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským 
zákonem nebo tímto vnitřním řádem vyloučen ze školní družiny a klubu nebo zájmové 
činnosti.  

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 a klubu 

 
D. Povinnosti zákonných zástupců  
 

1. Zákonní zástupci jsou povinni na vyzvání ředitele školy nebo jím pověřeným pedagogickým 
pracovníkem se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání 
žáka.   

2. Zákonní zástupci jsou povinni informovat vychovatelku příslušného oddělení školní družiny 
a klubu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných 
skutečnostech, které mohou mít vliv na průběh vzdělávání žáka. Dále jsou povinni 
informovat o ostatních změnách týkajících se žáka (např. změna telefonního spojení apod.). 

3. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout své dítě dle času uvedeného v zápisním lístku, 
nejpozději však v 17.00 hodin, kdy končí provoz ŠD. Pokud si zákonný zástupce dítě 
nevyzvedne, oznámí vychovatelka tuto skutečnost na odbor sociální péče MěÚ nebo na 
oddělení Policie ČR Kralupy nad Vltavou. 

 
II. Provoz a vnitřní režim školní družiny a školního klubu   
 

1. Ranní provoz školní družiny začíná v 6.00 hodin a probíhá do 7.45 hodin. Odpolední provoz 
začíná v 11.40 hodin a končí v 17.00 hodin. 

Ranní provoz školního klubu začíná v 6.45 hodin a probíhá do 7.45 hodin. Odpolední provoz 
začíná zpravidla ve 12.35 hodin (nebo dle konce výuky žáků) a končí v 16.00 hodin.  

2. O přijetí žáka do školní družiny (podle písm. b § 2 vyhlášky 74/05 Sb. - pravidelná vých., 
vzděl. a zájmová činnost) se rozhoduje na základě písemné přihlášky.  



a) Přednostně budou přijati žáci 1. – 5. ročníků, pro něž je ŠD ze zákona zřízena.   

b) Pokud počet žáků podle bodu a) přesáhne stanovenou kapacitu, přednostně budou 
přijati  žáci 1. – 3. ročníků. 

c) Pokud počet žáků podle bodu b) přesáhne stanovenou kapacitu, rozhodne o přijetí 
žáka los provedený školou.  

3. O přijetí žáka do školního klubu se rozhoduje na základě písemné přihlášky. 

a) Přednostně budou přijati žáci 6. ročníků, pro něž je klub ze zákona zřízen. Pokud počet 
těchto žáků přesáhne stanovenou kapacitu, přednostně budou přijati žáci s pravidelnou 
denní docházkou. Při rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený 
základní školou.  

b) Pokud po přijetí žáků podle bodu a) nebude kapacita naplněna, budou přednostně na 
základě žádosti zákonných zástupců přijati žáci dojíždějící z jiných ročníků 2. stupně. Při 
rovnosti kritérií rozhodne o pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou.  

c) Pokud po přijetí žáků podle bodů a, b) nebude stále kapacita naplněna, budou na základě 
žádosti zákonných zástupců přijati žáci 4. a 5. ročníků. Při rovnosti kritérií rozhodně o 
pořadí k přijetí žáků los provedený základní školou.  

4. Zákonní zástupci přihlášeného žáka k pravidelné denní docházce do družiny a klubu sdělí 
školní družině a klubu rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka ze školní družiny a 
klubu. Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Má-li být žák uvolněn z družiny a 
klubu jinak než je napsáno na zápisním lístku, musí zákonný zástupce tuto změnu nahlásit 
písemně. 

Mezi 13.15 a 14.30 hodinou není ve školní družině povoleno vyzvedávání žáků (vycházky, 
akce ŠD), pouze ze závažných a předem nahlášených důvodů. 

5. Pokud žák odchází ze školní družiny a klubu sám, musí toto rodiče uvést na zápisním lístku. 
Změna odchodu je možná omluvenkou, musí být písemná s přesným časem, datem dne, na 
základě, které žák odchází ze školní družiny a klubu, včetně podpisu rodiče a s doložkou 
„přebírám právní odpovědnost“. Na telefonické zavolání nebudou žáci propouštěni.   

6. Účastníci přihlášení k pravidelné denní docházce do školní družiny a klubu se zařazují do 
oddělení, jednotlivá oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 zapsaných žáků. Zapsat více 
než 30 žáků k pravidelné denní docházce do jednoho oddělení nelze (ustanovení § 10 odst. 
2 Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).   

7. Žáci přihlášeni k pravidelné denní docházce do školní družiny používají samostatný vchod, 
zde mají tito žáci k dispozici šatní skříňky. Žáci školního klubu chodí hlavním vchodem a 
používají školní šatní skříňky.  

8. Do školní družiny přicházejí žáci po skončeném vyučování za doprovodu učitelky, která je 
předá osobně vychovatelce. 

9. Pokud si rodiče přejí, aby se žák na činnosti v době pobytu ve školní družině a klubu 
převlékal, zajistí mu vhodné podepsané oblečení, které má žák uložené v šatní skříňce.    

10.  Za žáka, který se bez omluvy do školní družiny a klubu nedostaví, vychovatelka neodpovídá 
a nenese žádnou odpovědnost.    



11. Měsíční poplatek za školní družinu a klub činí 150,- Kč měsíčně a platí se vždy na půl roku 
dopředu. 1. platba: září – leden (nejpozději do konce září) a 2. platba: únor – červen 
(nejpozději do konce února). Poplatek lze uhradit bankovním převodem – č. ú. 
462905349/0800, jako v.s. rodiče uvedou číslo žáka přidělené v družině a v klubu.  

       Při přerušení provozu družiny je úplata krácena. 

Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud: 

- je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho 
zákonný zástupce a tuto skutečnost prokáže řediteli školy 

- má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tuto skutečnost 
prokáže řediteli školy. 

12. Provoz školní družiny a klubu začíná druhým dnem školní docházky od 6.00 do 17.00 hodin 
(klub do 16.00 hodin) a končí posledním zpravidla od 7.00 do 12.00 hodin nebo dle potřeby 
rodičů.  

13. Při akcích konaných mimo budovu školy (výlety, exkurze) jsou zák. zástupci informování 
min. 48 hodin předem (odjezd, příjezd, místo konání apod.) 

 
III.  Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně 

patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí   
 

1. Žáci školní družiny a klubu jsou pravidelně seznamováni s nebezpečím ohrožujícím jejich 
zdraví a s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost. 

2. Školní družina a klub vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími 
patologickými jevy a pro spoluúčast žáků na životě školy. 

3. Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve školní družině a klubu a na 
akcích, které pořádají, odpovídají vychovatelky školní družiny a klubu. 

4. Žák se ve školní družině a klubu chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces.  

5. Je zakázáno nosit, držet, distribuovat a zneužívat návykové látky (alkohol, cigarety, drogy) 
v celém areálu školy. 

6. Nepřipouští se projevy šikanování, jakékoli hrubé slovní jednání nebo fyzický útok.   

7. Dojde-li ke zranění žáka, je žák povinen o této skutečnosti okamžitě informovat 
vychovatelku. Pokud je zranění takového charakteru, že žák sám není schopen, informují o 
této skutečnosti přítomní spolužáci. Vychovatelka ihned zajistí ošetření a zapíše do knihy 
úrazů. Na později nahlášené úrazy nebude brán zřetel. 

 
IV.  Podmínky zacházení s majetkem školní družiny a klubu ze strany žáků   

 

1. Žáci zacházejí šetrně se školními potřebami, udržují oddělení, vnitřní i přilehlé prostory 
budovy školní družiny a klubu v čistotě a pořádku, aktivně chrání majetek, vnitřní zařízení a 
budovu před poškozením. Při zaviněném poškození majetku školní družiny a klubu se 
postarají spolu se zákonnými zástupci o urychlenou nápravu a uvedou na vlastní náklady 
poškozenou věc do původního stavu.   



2. Žákům je umožněno využívat šatních skříněk k odkládání obuvi a oděvu. Nosit do školní 
družiny a klubu předměty nesouvisející s výukou, předměty ohrožující kázeň žáků je 
zakázáno. Stejně nepřípustné je přinášet do školní družiny a klubu větší částky peněz a 
cenné věci. Jedna šatnová skříň je určena pro dva žáky.  

3. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školní družiny a klubu, majetku 
žáků, vychovatelek či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který 
poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je 
vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.   

 
V. Dokumentace 

 

Ve školní družině a klubu se vede tato dokumentace:  

- zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášení k pravidelné docházce 
- přehled výchovně vzdělávací práce 
- docházkový sešit 
- vnitřní řád školní družiny a školního klubu 
 

 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ   
 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 
zaměstnanec:   Kateřina Malá, vedoucí vychovatelka školní družiny   

Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí spisovým řádem školy.   

V souladu s ustanovením § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento 
řád následujícím způsobem: vyvěšením na chodbě ve školní družině a klubu a na webových 
stránkách školy.  

Zaměstnanci školy byli s tímto řádem průkazně seznámeni.   
Žáci školní družiny a klubu byli s tímto školním řádem průkazně seznámeni vychovatelkami, 
seznámení je zaznamenáno v přehledech výchovně vzdělávací činnosti.    

Pro zákonné zástupce žáků je řád zpřístupněn na chodbě ve školní družině a klubu a na 
webových stránkách školy.  

Směrnice nabývá účinnosti dnem: 1. ledna 2021 

 
 
Mgr. Jiřina Hereinová, ředitelka školy 

 


