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Vnitřní řád školní družiny a školního klubu   -   příloha č. 3 Školního řádu 
 

(aktualizace k 1. 9. 2013) 

 

1. Obecná ustanovení 

   

a) Školní družina (dále ŠD) a školní klub (dále ŠK) jsou zařízením školy pro zájmové vzdělávání jejich 

žáků. 

b) Zájmové vzdělávání v ŠD a ŠK se uskutečňuje: 

1) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností 

2) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností 

3) využitím otevřené nabídky spontánních činností 

4) umožněním odpočinkové činnosti a přípravy na vyučování (příprava na vyučování probíhá v 

odpolední družině po 15. 30. formou kvízů, didaktických her, formou samostatné četby apod.) 

c) Činnost ŠD a ŠK se realizuje dle Výchovného programu školní družiny a školního klubu. 

d) ŠD a ŠK vykonává činnost ve dnech školního vyučování; ředitel školy může rozhodnout, že 

vykonává činnost výjimečně také o vedlejších školních prázdninách, ve volných dnech vyhlášených 

ředitelem školy podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona v platném znění apod. 

ŠK vykonává činnost od října do května příslušného školního roku. 

e) Účastníky činností ve ŠD a ŠK jsou žáci školy, výjimečně i žáci jiných škol, v případě hromadných 

akcí popř. i rodiče/zákonní zástupci. 

f) Činnost ŠD je určena pro žáky 1. – 5. ročníku. Příležitostných činností či otevřené nabídky 

spontánních činností se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do ŠD 

(např. hromadné akce). 

g) Činnost ŠK je přednostně určena žákům 6. – 9. ročníku, účastníkem může být i žák 1. stupně. 

h) Platby za účast žáků ve ŠD a ŠK jsou stanovovány vždy na začátku školního roku. 

 

2. Přihláška a docházka do školní družiny 

 

a) O přijetí žáka do ŠD se rozhoduje na základě písemné přihlášky (zápisního lístku), jejíž součástí je 

písemné sdělení rodičů/zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze ŠD 

(včetně konkrétního sdělení, zda žák odchází ze ŠD sám nebo v doprovodu kterých konkrétních 

osob) a dále na základě zaplacení stanovené úplaty v určeném termínu. 

b) Při nedostatečné kapacitě ŠD jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků a mladší. Ve 

výjimečných případech odůvodněných pedagogicko-výchovnými či sociálními důvody může 

přednostní přijetí jiného žáka schválit ředitel školy. 

c) Přihlášení žáci jsou povinni docházet do ŠD dle údajů v přihlášce, odchylky od docházky nebo 

způsobu odchodu žáka je rodič/zákonný zástupce/ žáka povinen sdělit písemně předem. O případné 

změně je rodič povinen poučit vlastní dítě a zajistit, aby on, nebo dítě o změně informovalo třídního 

učitele a vychovatele. 

d) Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat provozní dobu ŠD. V případě, že se rodič/zákonný zástupce 

dostane mimořádně do takové situace, že nestíhá vyzvednout dítě do 17.00, je povinen telefonicky 

neprodleně kontaktovat vychovatelku školní družiny. Pokud není dítě vyzvednuto do 17.00 a 

rodič/zákonný zástupce/ nekontaktuje školní družinu a ani vychovatelce školní družiny se nepodaří 

kontaktovat rodiče/zákonného zástupce, bude škola postupovat podle, § 15 a § 16 zák. č. 359/1999 

Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

 

e) Dítě, které je opakovaně vyzvedáváno ze ŠD rodiči/zákonnými zástupci/ ze ŠD po skončení provozní 

doby (po 17.00), bude po projednání na pedagogické radě a s rodiči/zákonnými zástupci/ žáka 

z docházky do ŠD vyřazeno. 

f) Rodiče/zákonný zástupce/ jsou povinni zaplatit poplatek za ŠD v termínu, který je uveden na 

zápisném lístku. Pokud rodiče, /zákonný zástupce/ žáka poplatek v daném  termínu neuhradí, může 

být dítě ze ŠD vyloučeno. 
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g) Pokud se žáci nechovají ve ŠD podle pravidel slušného chování (např. ohrožují zdraví či ubližují 

spolužákům, používají vulgární výrazy, nerespektují dospělé osoby apod.), mohou být rozhodnutím 

ředitele školy ze ŠD vyloučeny.  

 

 

3. Provoz školní družiny 

 

a) Provoz ŠD je od 6.30 hod do 7.40 hod (příchod žáka do ranní družiny je od 6.30 – 7.20 hod.) a dále 

od ukončení vyučování do 17.00 hod. 

b) Vychovatelky ŠD zajišťují rekreační činnost žáků v době dopolední blokové přestávky žáků. 

c) Žáci jsou na činnost ve ŠD rozděleni do oddělení, na činnost kroužků ŠD dle zájmu. 

d) Po ukončení dopoledního vyučování je žák předán učitelkou do příslušného oddělení ŠD, se kterým 

odchází na oběd. 

e) Škola zodpovídá za všechny žáky přihlášené do ŠD dle zápisů na zápisním lístku. Pokud dítě v době 

pobytu v ŠD odchází na kroužek ŠK či na jiné kroužky neorganizované školou (soukromé kursy, 

kursy mimo budovu školy apod.), odchází na tyto činnosti a event. se z nich vrací samo (bez 

doprovodu zaměstnanců školy). 

 

 

4. Přihláška a docházka do školního klubu 

 

a) O přijetí žáka do ŠK se rozhoduje na základě písemné přihlášky (zápisního lístku) a dále na základě 

zaplacení stanovené úplaty v určeném termínu. 

b) Přihlášení žáci jsou povinni docházet do ŠK dle údajů v přihlášce. 

 

5. Provoz školního klubu 

 

a) Žáci se na zájmové kroužky ŠK scházejí na předem stanoveném místě, kde si je vyzvedává vedoucí 

kroužku. 

b) Při činnostech zájmových kroužků ŠK dodržují žáci všechna ustanovení školního řádu, zvl. pravidla 

chování a dodržování zásad bezpečnosti. 

c) Pokud se žáci nechovají podle pravidel slušného chování (např. ohrožují zdraví či ubližují 

spolužákům, používají vulgární výrazy, nerespektují dospělé osoby apod.), mohou být rozhodnutím 

ředitele školy z činnosti kroužku vyloučeny. 

 

 

6. Závěrečná ustanovení        

 

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu jsou povinni dodržovat všichni účastníci činnosti družiny 

nebo klubu, event. i návštěvníci družiny nebo klubu. Je vyvěšen v prostorách školy, školní družiny, na 

intranetu i na webových stránkách školy. 

        

 

V Praze dne   1. 9. 2013                                                                                      _________________________ 

Mgr. Bc. Ivo Mlejnecký 

 

 

Technická úprava:       27. 11. 2015 

 
 

 


