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Ředitelka ZŠ a MŠ Luková v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání vydává tento vnitřní řád školní družiny, 
kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi žáky, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci 
školy podle konkrétních podmínek uplatněných v ZŠ a MŠ Luková. 
 
 
I.  Činnost družiny – základní cíle  
 
Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, 
částečně také dohledu nad žáky. 
 

 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků Základní školy a mateřské školy Luková.  

 Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování.  

 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené 
k pravidelné denní docházce.  



 Činnost družiny se uskutečňuje:  
-  příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností 
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost 
školského zařízení pro zájmové vzdělávání,  
-  pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,  
-  využitím otevřené nabídky spontánních činností.  

 Obsah činností ŠD je popsán v ŠVP Hraju si a učím se. 

 Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování.  
 
II. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole 
 
Základní práva žáků v ŠD 
 

 Žák má právo volit mezi jednotlivými činnostmi ŠD, projevit svá přání, která jsou za 
určitých okolností respektována. 

 ŠD zajišťuje pitný režim. Každý žák má právo se napít, kdykoliv má žízeň a svačit mezi 
jednotlivými činnostmi. 

 Žák má právo na dobrovolnou účast v zájmovém vzdělávání. 

 Žák má právo na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální 
komunikaci, dostatek odpočinku a volného času, na dodržování základních 
psychohygienických podmínek. 

 Žák má právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které 
podporují jeho rozvoj. 

 Žák má právo na vyjádření vlastního názoru. 

 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí. 
 
Základní povinnosti žáků v ŠD 
 

 Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny.  

 Žák bez vědomí vychovatelky prostory školní družiny neopouští.  

 Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku. 

 Žáci jsou povinni společný majetek ŠD šetřit a udržovat v čistotě, úmyslně způsobené 
škody nahradí rodiče. Po ukončení činnosti žáci své místo po sobě uklidí. 

 Žáci jsou povinni se chovat ve školní družině tak, aby neohrozili sebe ani zdraví 
ostatních žáků. 

 Pokud žák narušuje soustavně činnost školní družiny a její vnitřní řád, bude zákonný 
zástupce informován, popřípadě pozván k projednání nápravy či dalších postupů při 
řešení situace.  

 Žákům je důrazně zakázáno užívat nebo distribuovat jakékoliv návykové látky. 
 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 
 

 Zákonný zástupce žáka má právo na přístup k informacím o průběhu výchovně 
vzdělávací činnosti žáka a dalším informacím, které vyplývají z docházky do školní 
družiny a společného soužití s dalšími dětmi v ŠD. 



 Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit žákovu řádnou a pravidelnou docházku do 
ŠD a v případě žákovy nepřítomnosti zajistit jeho omluvu a informovat o důvodech 
takové nepřítomnosti.   

 Zákonný zástupce žáka je povinen průběžně spolupracovat s vychovatelkami a na 
výzvu se dostavit do ŠD k projednání závažných skutečností týkajících se chování 
žáka. 

 Zákonný zástupce žáka je povinen informovat o zdravotním stavu žáka, specifických 
zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 
průběh docházky do školní družiny, a zejména o všech změnách, které v průběhu 
školního roku nastaly, a to neprodleně poté, co se o takových změnách dozví. 

 Zákonný zástupce žáka je povinen na začátku školního roku odevzdat řádně vyplněný 
zápisní lístek dítěte do školní družiny. 

 Zákonný zástupce žáka má právo na vyjádření názoru týkajícího se provozu školní 
družiny, obsahu, formy a vzdělávání a jeho vyjádření je věnována náležitá pozornost. 
Podle potřeby a zájmu může školní družinu navštívit. 

 Zákonní zástupci mohou vyzvedávat žáky kdykoliv během dne, nejpozději do doby 
stanovené provozem ŠD. 

 Vychovatelky seznámí zákonné zástupce žáků se zněním řádu školní družiny na první 
schůzce nebo se zákonný zástupce seznámí se zněním řádu, které je v dispozici na 
veřejném místě v budově školy. 

 

III. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
 

 Pravidla vzájemných vztahů se pedagogickými pracovníky školy vychází ze zásady 
vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech 
účastníků vzdělávání. 

 

 Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze 
takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího 
programu ŠD, vnitřního řádu školní družiny a dalších nezbytných organizačních 
opatření. 
 

 Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají 
o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a 
spravedlností. 

 Zaměstnanec školy usiluje o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců 
a veřejnosti ke škole. 

 Všichni zaměstnanci školy a ŠD budou žáky chránit před všemi formami špatného 
zacházení, sexuálním násilím, využíváním.  Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s 
materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich 
soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na 
jejich pověst. Zjistí-li, že dítě je týráno, krutě trestáno nebo je s ním jinak špatně 
zacházeno, spojí se všemi orgány na pomoc dítěti.  Speciální pozornost věnují 
ochraně před návykovými látkami. 
 



 Informace, které zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 
informace o žákovi (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí 
pracovníci se řídí se zákonem o ochraně osobních údajů. 

 
IV. Přijímání žáků do školní družiny  
 

 Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného 
zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny - 
přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.  

 O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných 
náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, 
upřednostnění dětí z neúplných rodin, celotýdenní docházka v plném režimu).  

 Činnost školní družiny je určena pro všechny žáky ZŠ. 

 Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče 
písemnou formou vychovatelce ŠD.  

 
 
V. Provoz školní družiny  
 
Provozní doba ŠD:  
 

Pondělí 6.30 - 7.30   hod            11.50 - 16.00 hod 

Úterý 6.30 - 7.30   hod            11.50 - 16.00 hod 

Středa 6.30 - 7.30   hod            11.50 - 16.00 hod 

Čtvrtek 6.30 - 7.30   hod            11.50 - 16.00 hod 

Pátek 6.30 - 7.30   hod            11.50 - 16.00 hod 

 

 V době prázdnin nebo mimořádného volna je školní družina uzavřena. 

 Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu 
činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.  

 Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.  

 Činnost ŠD probíhá – třída MŠ (ranní, odpolední družina), třídy ZŠ, tělocvična, školní 
zahrada (odpolední družina). 

 Počet oddělení: 1  

 Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 
účastníků, nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žáků denně 
přítomných - limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka 
v provozu oddělení.  

 
 



VI. Vnitřní režim školní družiny 
 
 

 Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním provozu od 
6.30 do 7.30 hod. 

 V odpoledním provozu vstupují žáci do ŠD v 11.50 hod a odcházejí na oběd. Starší 
žáci, pokud mají delší dopolední vyučování, přicházejí do školní družiny po obědě 
(dohled při obědě vykonává učitelka).  

 Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným 
zástupcem na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast 
v zaměstnáních ŠD povinná.  

 Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole, pokud je žák 
vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost předávající učitel. 
Omluva je písemná nebo telefonická.  

 Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.  

 Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného 
zástupce nebo osobním vyzvednutím žáka ze školní družiny.  

 Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD – rodiče si mohou vyzvednout dítě z ŠD kdykoli 
odpoledne, jinak děti odcházejí podle zápisu v přihlašovacím lístku.  

 Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni 
vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné 
činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a 
oznámí důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD. V případě nepřítomnosti 
vychovatelky ŠD plní učitel funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD a současně 
situaci oznámí řediteli školy. 

 Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené 
provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy 
s rodiči vyčká s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze 
zákonných zástupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli 
školy, event. policii. Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se 
dále o kontakt se zákonnými zástupci.  

 
 
Činnost ranní družiny probíhá ve třídě MŠ. Využívají ji převážně žáci 1. a 2. ročníku. Žáci 
přicházejí do školní družiny sami nebo v doprovodu rodičů od 6:30 – 7:30 hod. Žáci se 
zapojují do činností MŠ, používají také její vybavení (hračky, stavebnice). Učitelka MŠ dbá na 
spolupráci školních i předškolních dětí a volí k tomu vhodné činnosti. V 7:30 hod si učitelka 
ZŠ přebírá žáky a odvádí je do třídy ZŠ. 
 
Odpolední družina začíná po 4. vyučovací hodině, kdy si vychovatelka ŠD přebírá žáky od 
učitelek ZŠ a doprovází je na oběd. Pobyt ve školní jídelně se řídí vnitřním řádem školní 
jídelny. Po obědě probíhají činnosti dle týdenní skladby zaměstnání. Starší žáci, kteří končí 
vyučování po 5. vyučovací hodině, přicházejí do družiny po obědě (dohled po dobu obědu a 
předání žáků do ŠD zajišťuje vyučující učitelka). 
 
V 15:00 hod odchází většina žáků domů sama nebo v doprovodu rodičů. Vychovatelka odvádí 
zbylé žáky do třídy MŠ, kde se opět zapojují do činností a aktivit MŠ.  



 

6.30 hod. - 7.30 hod   (probíhá ve třídě MŠ) příchod, převážně odpočinková činnost, 
klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle 
zájmů 

11.50 hod. - 13.15 hod.  oběd, osobní hygiena, volná činnost, 

13.15 hod. - 15.00 hod.  odpočinková činnost /besedy, četba, 
vyprávění, tématické rozhovory 

 činnost zájmová - aktivity z oblasti 
Vv,Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, 
přírodovědná, příprava na vyučování 
formou kvízů, soutěží, křížovek apod. 

 osobní hygiena, svačina, úklid 
osobních věcí, postupný odchod dětí 
domů - kontrola v  šatnách, možné 
vypracování domácích úkolů 

 rekreační činnost, stolní hry, 
postupné uspořádání herního 
prostoru ve třídě, úklid. 

15:00 – 16:00 hod. (probíhá ve třídě MŠ)   činnost v MŠ 

 
 
 
VII. Péče o zdraví a bezpečnost žáků 
 

 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka metodicky 
správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních.  

 Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.  

 Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří žáka sama, informuje rodiče a event. 
zajistí lékařskou pomoc. Úraz zapíše do knihy úrazů. 

 Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.  

 Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a 
právech ustanoveními školního řádu.  

 Pedagogičtí pracovníci dbají na prevenci sociálně patologických jevů, minimalizují 
rizika šikany. 

 Děti zapsané do školní družiny dodržují pravidla bezpečnosti, chrání zdraví své  i 
ostatních.  

 Do družiny nenosí žáci cenné věci, za jejich ztrátu škola neručí. 

 



VIII.  Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství 
nebo násilí 
 

 pedagogičtí pracovníci seznamují žáky přiměřeně k věku a schopnostem 
s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, 
televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem 
násilného chování a vysvětlují jim pozitiva zdravého životního stylu. 

 v rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí 
pracovníci monitoring vztahů mezi žáky s cílem řešit případné deformující se vztahy 
již v jejich počátcích. 

 pedagogičtí pracovníci se snaží o vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi žáky 
navzájem, mezi žáky a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a 
zákonnými zástupci žáků. 

 
 

IX. Chování žáků při zacházení s majetkem školy v rámci školní družiny 
 

 Žáci jsou pedagogy a zaměstnanci školy vedeny k ochraně majetku školy. Při pobytu 
žáků ve školní družině zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby žáci zacházeli šetrně 
s pomůckami či hračkami a nepoškozovali ostatní majetek školy. 

 V případě poškození bude tato záležitost projednána s rodiči (zákonnými zástupci 
žáka) a požadována oprava, případně náhrada škody v co nejkratším termínu. 

 Žáci používají veškeré vybavení základní a mateřské školy, které se nachází 
v učebnách a prostorách, kde činnost školní družiny probíhá.  

 Hračky a pomůcky si žáci půjčují se souhlasem vychovatelky a po ukončení hry je vrací 
v pořádku na určené místo. 

 
X. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny  
 

 Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.  

 Přehled výchovně vzdělávací práce.  

 Docházkový sešit.  

  
 
V Lukové dne 1.11.2018 
 
 

                                                                 Mgr. Eva Šaršonová 
                                                                 ředitelka školy 

 


