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školská právnická osoba 

 

 

 

Vnitřní řád Školní družiny Základní školy Eduard 

 

• Školní družina (dále jen ŠD) je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, navazuje na vzdělávací činnost školy, 

řídí se školním řádem daným základní školou a vychází ze školního vzdělávacího programu. 

 

• Vzdělávací a výchovná činnost je realizována zejména pravidelnými činnostmi, spontánními a 

odpočinkovými aktivitami, příležitostnými akcemi a přípravou na vyučování. 

 

• Činnost v oddělení ŠD probíhá dle ročního tematického plánu zpracované vychovatelkou.  
 

 

• Do ŠD jsou přijímáni žáci 1.stupně naší školy na základě písemné přihlášky (zápisního lístku). Žák může být ze 

ŠD vyloučen při soustavném porušování schváleného Vnitřního řádu ŠD. 

 

 

• Při přijímání nových žáků během školního roku je posuzována kapacita ŠD. Poté je dítě zařazeno do ŠD. 

 

• Provoz ŠD 7:30-8,30 a 12,45 - 16:00 hodin. Ranní provoz probíhá od 7:30 hod. do 8:30 v prostorách třídy-

školní družiny/herny. V 8:30 děti samostatně přecházejí do prostoru šatny a tříd a chystají se na začínající 

výuku. Po skončení vyučování děti přecházejí samostatně do ŠD, kde za ně po dobu jejich pobytu zodpovídá 

vychovatel. Provoz ŠD končí v 16:00 hodin. 

 

• Uvolňování dětí ze ŠD probíhá po celou dobu provozu ŠD. V případě osobního vyzvedávání žáků zvoní 

zákonní zástupci na zvonek školy a čekají před budovou školy nebo v prostorách k tomu určených.  

 

• Pokud zákonný zástupce nevyzvedne žáka do ukončení provozu, pedagogický pracovník jej telefonicky 

kontaktuje. V případě, že se nepodaří spojit s žádným zákonným zástupcem nebo osobou pověřenou 

vyzvednutím dítěte, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně právní ochrany dítěte nebo orgán státní policie 

 

• Odchodem dítěte ze školy domů nebo při pobytu v kroužku již vychovatelka za dítě nezodpovídá. 

Odpovědnost opět přebírá v případě jeho návratu do ŠD. Vedoucí kroužků děti ze ŠD vyzvedávají i navrací 

zpět. 

 

• Pitný režim pro žáky je zajištěn po celou dobu pobytu ve škole. 

 

 

Základní organizační pravidla týkající se práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve 

ŠD: 

• Máme právo na úctu, respekt a toleranci vůči své osobě i svému osobnímu majetku, na důstojné 
prostředí a podmínky k práci i odpočinku, na uspokojení základních lidských potřeb (jídlo, pití, 
osobní hygienické potřeby), volný čas a relaxaci. 

• Máme právo být vyslyšeni, uplatnit svůj názor, podílet se na vytváření dalších pravidel. 

• Respektujeme tyto další vzájemné dohody, podporující pravidla školního řádu (třídní pravidla). 



• Jsme proto ochotni ke vstřícnému, otevřenému jednání a diskuzi, k vytváření vzájemných 
pozitivních vztahů, ke vzájemné spolupráci. Nasloucháme druhým a respektujeme jejich právo na 
vlastní názor. 

• Máme právo cítit se bezpečně, nebýt vystavováni fyzickému nebo psychickému násilí –
neodůvodněným podezřením, ironizování, ponižování, pomluvám, pohrůžkám či šikaně. 

• Nepoužíváme vůči druhým slovního, psychického či fyzického násilí. 

• Máme právo na ochranu před kontaktem se škodlivými látkami a věcmi. Respektujeme proto zákaz 
přechovávání či užívání škodlivých látek (alkohol, cigarety, drogy) v celém areálu školy či při akcích 
pořádaných školou. Do areálu školy nevnášíme nebezpečné předměty, jakékoli zbraně včetně nožů, 
výbušniny a jinak nebezpečné látky. Řídíme se protipožárními předpisy a  evakuačním plánem. 

• Každý z nás má právo na ochranu před nevhodnými vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho 
rozumovou a mravní výchovu. 

• Dbáme na pořádek a čistotu v družině, dodržujeme pokyny k přezouvání, úklid školních pomůcek a 
hraček a pečujeme o ně. Chráníme majetek školy před poškozením a hospodárně s ním zacházíme.  

• Šetříme elektrickou energií, vodou, papírem. 

• Svým jednáním chráníme zdraví a bezpečnost svoji i druhých, vědomě předcházíme úrazům. 

• Máš možnost využívat v maximální míře prostory a zařízení ŠD. 

• Respektuj a dodržuj Vnitřní řád školní družiny. 

• V jakékoli činnosti vždy dodržuj pokyny učitelů. 

• Bez jejich vědomí neopouštěj prostory ŠD nebo skupinu. 

• Zákonní zástupci žáků mají právo se vyjadřovat k zájmovému vzdělávání svých dětí, právo na 

informace o průběhu vzdělávání. 

• Zákonní zástupci žáka jsou povinni sdělit rozsah docházky a způsob odchodu žáka z družiny. 

• Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh zájmového 

vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

• Odchylky od dohodnutého způsobu docházky a předem známou nepřítomnost ve ŠD oznámí 

zákonný zástupce osobně nebo písemně, omluvenku v písemné formě (sms, email,) doručí třídnímu 

učiteli.  

• Odhlášení žáka ze ŠD lze pouze písemnou formou potvrzenou zákonným zástupcem. 

 

 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a prevencí rizikového chování před projevy 

diskriminace, nepřátelství nebo násilí: 

• Žák se při všech činnostech chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků či jiných 

osob. 

• Žák nenosí do družiny předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. 

• Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit vychovateli, případně jinému 

pedagogickému pracovníkovi nebo vedení školy. 

• Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech souvisejících s výukou, 

vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. 

• Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost se účastnit pravidelných školení v problematice 

BOZD a BOZP a dbát bezpečnostních pokynů vedení školy. 

• Každý zaměstnanec školy je povinen poskytnout zraněnému žákovi první pomoc. Podle 

závažnosti a s ohledem na věk postiženého žáka, případně další okolnosti, zajistí jeho 

doprovod do zdravotnického zařízení a zpět nebo domů. O události a provedených opatřeních 

informuje neprodleně zákonného zástupce žáka. 

• Pedagog, jemuž byl úraz nahlášen či byl svědkem úrazu, oznámí úraz vedení školy a zajistí 

do 24 hodin evidenci úrazu v knize úrazů, která je uložena u hospodářky školy. 



• Jde-li o úraz, který způsobil, že se žák neúčastní činnosti školy alespoň dva dny, kromě dne, 

kdy k úrazu došlo, je nutno sepsat záznam o školním úrazu na stanoveném tiskopise (provést 

registraci úrazu). Záznam o úrazu musí být sepsán nejpozději do dvou pracovních dnů ode 

dne nahlášení úrazu a vyplněn pečlivě ve všech odstavcích. 

• Pedagog, který vyplňuje hlášení o úrazu, předá žákovi „Zprávu o bolestném“. Žák ji ihned po 

skončení léčby přinese vyplněnou ošetřujícím lékařem a předá v třídnímu učiteli nebo 

kanceláři školy. 

 

 


