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1. Úvodní ustanovení 
 

Ředitelka školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro 
školní družinu následující vnitřní řád (řád družiny). Přitom postupuje ve smyslu platné legislativy, 
zejména § 165 odst. 1 školského zákona a vyhlášky č. 74/2005 Sb., ve znění vyhlášky č. 279/2012 
Sb., o zájmovém vzdělávání. 
 
2. Základní údaje o školní družině a její činnosti 
 
2.1. Školní družina (ŠD) je součástí Základní školy a Mateřské školy Žleby, okr. Kutná Hora, 
       Školní 190, Žleby -  příspěvkové organizace (škola). Představuje jeden z organizačních 
       útvarů školy. 
       Vedoucím pracovníkem útvaru je vedoucí vychovatelka, kterou ustanovuje ředitelka školy. 
2.2. Družina poskytuje zájmové vzdělávání účastníkům školy. Zájmové vzdělávání se 
       uskutečňuje formami, které vymezuje vyhláška o zájmovém vzdělávání. 

       Družina se zaměřuje zejména na: 
       a) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost, 
       b) individuální práci s účastníky, zvláště vytváření podmínek pro rozvoj jejich nadání, 
       c) nabídku spontánních činností  
       d) příležitostnou v místě vykonávanou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou 
           rekreační činnost. 
2.3. V základní škole je zřízeno jedno oddělení školní družiny s kapacitou 30 účastníků. 
2.4. Družina vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování. 
2.5. Zájmové vzdělávání v družině je poskytováno zpravidla za úplatu. Podmínky úplaty, její 
       splatnost a výši stanoví zvláštní směrnice ředitele školy. Viz 6.5. 
 
3. Účastníci činnosti družiny, prohlašování a odhlašování žáků 
 
3.1. Účastníci činnosti ŠD jsou přednostně žáci z 1. - 5. ročníku školy a dojíždějící z okolních   
       obcí; k pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci 6. – 9. ročníku. 
3.2. O přijetí účastníka k pravidelné denní docházce do družiny rozhoduje na základě 
       písemné přihlášky (zápisní lístek) ředitelka školy. 
3.3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny 
       sdělí družině rozsah docházky účastníka a způsob odchodu účastníka z družiny. 
       Tyto údaje jsou zaznamenány v zápisním lístku. 
3.4. Přihlašování účastníků do družiny se děje formou zápisu, který organizuje vedoucí 
       vychovatelka. Odhlašování účastníků, předávání informací rodičům zajišťuje vychovatelka 
       příslušného oddělení. 
3.5. Odhlášení účastníka ze ŠD uskutečňují zákonní zástupci písemnou formou. 
 
4. Provoz, organizace činnosti a dokumentace školní družiny 
 
4.1. Družina je v provozu v souladu s ustanovením v odstavci 2.4. 
4.2. V průběhu školního vyučování je družina v provozu vždy podle zájmu zákonných zástupců,  
       obvykle – ranní od 6.30 – 7.30 hodin, od 11.30 do 16.00 hodin po vyučování.  
4.3. Pro svou činnost družina využívá zejména vlastní prostory, tělocvičnu a jiné prostory 
       areálu školy. Dle plánu práce družiny nebo školy může družina provádět činnost mimo 
       areál školy. 
4.4. Úkoly a akce školní družiny se zpracovávají do celoročního plánu. Zpracování tohoto 
       plánu vychází ze školního vzdělávacího programu a ročního plánu práce školy; je 
       přihlíženo k přáním a požadavkům účastníků a jejich zákonných zástupců, kteří se formou 
       námětů podílejí na jejich zpracování. 



4.5. V době provozu po vyučování žáků od 11.30 do 16.00 hod., kdy přímou výchovnou 
       činnost vykonává jedna vychovatelka a v provozu je jedno oddělení družiny, je činnost 
       družiny zaměřena všestranně a uskutečňuje se formami uvedenými v odstavci 2.2. 
4.6. Jestliže je činnost družiny mimořádně organizována v jiném rozsahu nebo jinak, než 
       vyplývá z ustanovení tohoto řádu, zajistí vedoucí vychovatelka s předstihem 
       informovanost zákonných zástupců. 
4.7. Rodiče a další návštěvníci do místnosti družiny běžně nevstupují. Po domluvě 
       s vychovatelkou mohou družinu navštívit a zapojit se s dítětem do činnosti. 
4.8. V družině se vede tato dokumentace: 
       a) zápisní lístek 
       b) docházkový sešit     
       c) přehled výchovně vzdělávací práce  
 
 
5. Evidence účastníků činnosti družiny, příchody a omlouvání žáků 
 
5.1. Seznam účastníků pravidelné denní docházky je veden v přehledu výchovně 
       vzdělávací práce. 
5.2. Účastníci pravidelné denní docházky se zapojují do činnosti družiny zpravidla v rozsahu 
       uvedeném zákonnými zástupci na zápisním lístku. 
5.3. Odchody uchazečů ze školní družiny jsou z organizačních důvodů standardně plánovány: 
       a) v době do 13.30 hodin, 
       b) pak nejdříve od 14.30 hodin tak, aby nedocházelo k narušení činnosti oddělení. 
5.4. Individuálně lze z důvodů hodných zřetele (např. potřeba umožnit účastníkovi odchod na 
       výuku nepovinného předmětu, do kroužku atp.) dohodnout odchod účastníka ze školní 
       družiny v jinou než standardně určenou dobu. 
5.5. Pokud má účastník odejít z družiny s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na 
       zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost ŠD písemně formou žádosti, která 
       bude obsahovat datum, čas, způsob odchodu a podpis zákonného zástupce, kterým 
       stvrzuje, že odchodem účastníka ze ŠD za něj přebírá veškerou právní odpovědnost. 
5.6. Předem známou nepřítomnost žáka v družině nebo omluvu jeho nepřítomnosti 
       v družině zákonný zástupce oznámí vychovatelce osobně nebo písemně. 
5.7. Zákonní zástupci musí dodržovat stanovenou dobu pro vyzvednutí účastníka ze ŠD. 
5.8. Nedojde-li k vyzvednutí účastníka do konce stanovené doby, vyzve vychovatelka zákonné  
       zástupce prostřednictvím kontaktního tel. čísla k okamžitému vyzvednutí příslušného   
       uchazeče či domluví další postup. V krajním případě informuje Policii ČR. Při opakovaném  
       nevyzvednutí účastníka budou zák. zástupci na tuto skutečnost upozorněni písemnou formou  
       s tím, že pokud nedojde k nápravě, může být účastník po 3. zápisu ze ŠD vyloučen. 
5.9. V době neplánovaného či výjimečného přerušení výuky mohou ŠD využít bezplatně i  
       nepřihlášení účastníci. Vychovatelky jsou povinny je poučit o bezpečnosti a vhodnosti  
       chování. Jejich přítomnost je zaznamenána v docházkovém sešitě. 
 
6. Chování účastníků činnosti družiny, práva a povinnosti žáků a jejich zákonných 
zástupců 
 
6.1. Chování účastníků činnosti ŠD je hodnoceno podle pravidel pro hodnocení žáků, 
       udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek, které jsou součástí 
       školního řádu. 
6.2. Pokud účastník narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může ředitelka školy 
       rozhodnout o jeho vyloučení z družiny. 
6.3. Práva a povinnosti účastníků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanoveními 
       školského zákona, školním řádem a řádem ŠD. 
 



6.4. Účastníci jsou zejména povinni: 
       a) Řádně docházet do družiny, pokud byli přijati k pravidelné denní docházce. 
       b) Neopouštět bez vědomí vychovatelky družinu a její oddělení. 
       c) Dodržovat řád družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 
           byli seznámeni. 
       d) Řídit se pokyny vychovatelky vydanými v souladu s právními předpisy a školním 
           řádem a řádem družiny. 
6.5. Zákonní zástupci jsou zejména povinni: 
       a) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka v družině, pokud byl přijat k pravidelné denní 
           docházce. 
       b) Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích účastníka 
           nebo jiných závažných skutečností, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do 
           činnosti družiny. 
       c) Respektovat ustanovení řádu družiny a pokyny vychovatelky vydané v souladu 
           s právními předpisy, školním řádem a řádem družiny. 
       d) Uhradit úplatu za zájmové vzdělávání žáka v družině schválenou ředitelkou školy. 
   

 Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině  
 
 

Výše úplaty je stanovena na 100 Kč za jedno dítě za měsíc. 
 
Platby:  1) 400 Kč září až prosinec 2018 – úhrada do 17. 9. 2018 
  2) 600 Kč leden až červen 2019 – úhrada do 21. 1. 2019 

 
Úhradu proveďte převodem na účet školy: 

  
Číslo účtu  162 715 279 / 0600    
Variabilní symbol   001  

 Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte (dětí). 
 

 
 
7. Závěrečná ustanovení 
 
7.1. Seznámení zákonných zástupců žáků – účastníků zájmového vzdělávání v družině 
       s touto směrnicí a směrnicí ředitelky školy k úplatě za zájmové vzdělávání zajišťuje 
       vychovatelka družiny (zejména v průběhu zápisu do družiny). 
7.2. Tato směrnice vstupuje v platnost dne 3. září 2018. 
 
 
 
Účinnost od : 3. 9.  2018 
Zpracovala:  Arientová Helena 

 
 

 
 
Mgr. Irena Marousková 
     ředitelka školy 


