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ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLY 

12. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Č.j.:EDU11PO/2019  

Vypracoval: Mgr. Jakub Pour 

Schválil: Mgr. Jakub Pour 

Pedagogická rada projednala dne 29. 8. 2019 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 29. 8. 2019 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 29. 8. 2019 

Změny ve směrnici jsou prováděny formou  číslovaných písemných dodatků, které 
tvoří součást tohoto předpisu. 

 
 

I. 
Obecná ustanovení 

 
§1 Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším              
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy              
pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici - vnitřní řád školní družiny. Směrnice je součástí               
organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný            
pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce žáků. Prokazatelné            
seznámení zákonných zástupců žáků, s tímto řádem, provedou třídní učitelky 1. stupně při první třídní               
schůzce. Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém               
vzdělávání v plném znění.  
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II.  

Obecná organizační ustanovení 
 
§1 Školní družina EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a základní škola realizuje výchovně vzdělávací             
činnost mimo dobu vyučování, poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový           
program, společenské, kulturní, sportovní akce a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských             
práv.  
 
§2 Vnitřní řád školní družiny je závazný pro všechny zaměstnance školní družiny a žáky, kteří školní                
družinu navštěvují. 
 
§3  Vedoucí školní družiny je Alena Vyčítalová.  
 
§4 EDUCAnet - gymnázium, SOŠ a základní škola nabízí službu školní družiny pro žáky 1. stupně  
(1. - 5. třída) ZŠ.  
 
§5 Školní družina se realizuje v následujících prostorách: jídelna, 4 oddělení určené školní družině              
ve 2. patře školy, prostory kolem školy, hřiště v okolí školy, hudebna umístěná ve 3. patře budovy                 
a cvičná kuchyně umístěná ve 2. patře.  
 
§6 Součástí programu školní družiny je každodenní pobyt venku (ten se ruší pouze v případě               
nepříznivých klimatických podmínek či jiného alternativního programu). 
 
§7  Po celou dobu pobytu žáků ve školní družině jsou dodržovány zásady pitného režimu.  
 
§8 Školní družina je otevřena denně od 7:30 do 8:40, od 12:30 do 16:00. Školní klub 1. stupně pak od                    
16:00 do 17:30. V době prázdnin, státních svátků a ředitelského volna školní družina nefunguje,              
pokud ředitelka školy neurčí jinak.  
 
§9 Kvůli nenarušování plánované činnosti a bezpečnosti dětí jsou stanoveny odchody dětí ze školní              
družiny takto: 

1, Žáka, kterému končí vyučování do 12.35, je možné vyzvednout od 13:00 do 13:30, v 15:00 a od                  
15:30 do 17:30 kdykoliv, nebo na základě písemné domluvy zákonného zástupce žáka s             
vychovatelkou školní družiny. 

2, Žáka, kterému končí vyučování v 13.30, je možné vyzvednout do 14:00, v 15:00 a od 15:30 do                  
17:30 kdykoliv, nebo opět na základě písemné domluvy zákonného zástupce žáka s vychovatelkou             
školní družiny. 

§10 Na nepovinné předměty a kroužky budou děti uvolňovány dle potřeby, jak je písemně uvedeno                
v přihlášce či písemném dodatku od zákonných zástupců. 
 
§11 Při nevyzvednutí žáka do konce stanovené provozní doby, tj. 17:30 vychovatelka nejdříve podle              
možností informuje telefonicky zákonného zástupce žáka a osoby uvedené v přihlášce dítěte do školní              
družiny. V případě jeho nedostupnosti, požádá vychovatelka o pomoc městskou Policii ČR nebo             
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OSPOD, která se o dítě do příchodu rodičů postará.  
 
§12 Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování, kdy je               
vyučující přivedou do školní družiny a osobně předají. Vedoucí zájmových kroužků si žáky             
vyzvedávají osobně v odděleních a po skončení zájmové činnost  je tam opět vrací.  
 
§13 Družina poskytuje přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program,          
společenské a kulturní akce, exkurze a výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv.              
Realizuje výchovně vzdělávací činnosti ve výchově mimo vyučování zejména formou          
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.  
 
§14 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti               
neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo skupinu.  
 
§15 Rodiče a další návštěvníci do učeben školní družiny nevstupují.  
 
 

III. 
Přihlašování a odhlašování  

 
§1 Podmínky docházky do školní družiny jsou: 
 

a) Odevzdání řádné vyplněné přihlášky. 
b) Zaplacení poplatku za školní družinu - platba je stanovena částkou 1 500 Kč měsíčně, hradí se                

dle pokynů na účet školy (pololetně pod řádným variabilní symbolem). 
 
§2 Další ujednání: 

a) Předání informací rodičům, agendu docházky žáků do školní družiny zajišťuje vychovatelka           
příslušného oddělení. 

b) O zařazení či vyloučení dětí do školní družiny rozhoduje zástupkyně ředitele pro 1. stupeň              
ZŠ. 

c) Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah            
docházky a způsob odchodu žáka z družiny (s doprovodem nebo samostatně a v kolik hodin);               
tyto údaje jsou zaznamenány v přihlášce do školní družiny. Omluvu nepřítomnosti žáka            
v družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či                
s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno v přihlášce, sdělí zákonný zástupce tuto               
skutečnost družině písemně či mailem. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.  

 
§3 Odhlášení ze školní družiny je nutno provést písemnou formou na příslušném formuláři.  
 

IV. 
Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s 

pedagogickými pracovníky 
 
Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN              
20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní republikou dne 7.               
ledna 1984. 
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a) Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte. 
b) Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný rozvoj              

dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání. 
c) Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání. 
d) Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho                

týkají.  
 
§1 Práva žáků: 
 
a) Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických akcích zajišťování školní           

družiny. 
a) Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování          

základních psychohygienických podmínek. 
b) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a            

vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a            
stupni vývoje. Žák má právo sdělit věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor                
vychovatelce školní družiny, vedoucí vychovatelce školní družiny nebo zástupkyni ředitele pro 1.            
stupeň ZŠ. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.  

c) Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na svobodnou účast               
v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit v klidné, pohodové a přátelské             
atmosféře.  

d) Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním                
prostředí. 

e) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a              
poškozování pověsti a cti. 

f) Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.  
  
§3 Povinnosti žáků: 
 
a) Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s               

nimiž byli seznámeni.  
b) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním             

řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví             
svoje ani jiných osob.  

c) Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných školní družinou usměrňovat tak,               
aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou             
do styku. 

d) Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelce školní            
družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.  

e) Chodit do družiny podle přihlášky a účastnit se činností organizovaných školní družinou. 
f) Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny              

v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. 
g) Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví. 
h) Během vycházky a pobytu venku mají žáci své aktovky a oblečení uložené v šatně či na jiných                 

místech tomu určených. Cenné věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky               
školní družina neručí. Při odchodu ze školní družiny se žáci obouvají v šatnách v přízemí.               
Oblečení (kšiltovky, přezůvky, tepláky apod.) mají žáci podepsané.  
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i) Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při               
závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím           
zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ žák ze družiny vyloučen.  

 
 
§4 Žáci nesmějí: 
 
a) Nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách. 
b) Nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností školní družiny a mohly by ohrozit               

zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob.  
c) Pořizovat nahrávky (video, audio, foto 
d)  bez svolení nahrávané osoby. 
e) Před ukončením pobytu ve školní družině, z bezpečnostních důvodů, opouštět školu a školní areál              

bez vědomí vychovatelky školní družiny.  
f) Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického             

násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči               
pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a             
žák bude za toto provinění ze školní družiny vyloučen.  

g) Ničit a poškozovat vybavení školní družiny, opakované ničení a poškozování vybavení školní            
družiny se vždy považují za závažné porušení vnitřního řádu a žák bude za toto provinění ze                
školní družiny vyloučen. 

h) V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností školní družiny žáci nesmějí              
požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat           
omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou              
školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je             
vždy závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze školní               
družiny vyloučen. 

i) Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád školní družiny nebo nezaplatí příspěvek za             
pobyt ve školní družině, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k               
odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do školní družiny.   

 
V. 

Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků 
 
§1 Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně. 
 
§2 Místnost školní družiny i své místo udržují v čistotě a pořádku. 
 
§3 Majetek školní družiny chrání před poškozením. 
 
§4 Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů. 
 
§5 V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o náhradě               
způsobené škody, v případě opakovaného poškozování majetku školní družiny bude žák za toto             
provinění ze školní družiny vyloučen. 
 
§6 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob               
žákem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce žáka, který poškození způsobil. Při závažnější             
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škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonným zástupce je vznik škody hlášen Policii              
ČR, případně orgánům sociální péče.  
 
 
 

VI. 
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích 

zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 
 
§1 Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel, mailových adres            
a kontaktních adres.  
 
§2 Zákonní zástupci sdělí vychovatelce nutná omezení činností svého dítěte v návaznosti na aktuální,              
případně trvalý zdravotnís tav. 
 
§3 Z hlediska zajištění hygieny a bezpečnosti žáků je potřebné, aby rodiče respektovali požadavky              
vychovatelek ve směru oblečení a hygienických potřeb (vhodné oblečení a obuv na sport a vycházky). 
 
§4 Zákonní zástupci mohou o chování žáků informovat při konzultačních hodinách vychovatelky či             
po domluvě kterýkoliv den. 
 
§5 Pokud si rodiče bez předchozí informace nevyzvednou své dítě do ukončení provozu školní              
družiny (tj. 17:30), kontaktuje vychovatelka zákonného zástupce telefonem a vyčká jeho příchodu.            
V případě jeho nedostupnosti, požádá vychovatelka o pomoc městskou Policii ČR či OSPOD, která se               
o dítě do příchodu rodičů postará. Pokud by se podobná situace opakovala častěji, bude tento stav                
nahlášen sociální komisi (zanedbání rodičovských povinností). V tomto případě bude žák z družiny na              
pokyn zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ vyloučen. 
 
§6 Vyzvedávání po 17:30 se klasifikuje jako pozdní příchod rodičů. Pokud bude mít žák 3 pozdní                
příchody, bude z družiny na pokyn zástupkyně ředitele pro 1. stupeň ZŠ vyloučen. 
 
 

VII. 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před 

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

§1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek                   
svůj ani jiných osob. Žákům není dovoleno se v době mimo vyučování zdržovat v prostorách školy,                
pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž               
dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou, žáci hlásí                
ihned vyučujícímu nebo pedagogickému dozoru. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné          
poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli.                
O poučení žáků provede vychovatel záznam do třídní knihy svého oddělení.  
 
§2 Všichni zaměstnanci školy jsou, při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy, povinni             
přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj             
a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace           
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k zajištění bezpečnosti. 
 
§3 Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci             
a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo  
 
jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat            
o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.              
Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů              
vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či               
ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý měl zapsaný v elektronické               
popřípadě papírové žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do             
zaměstnání a domů, jméno ošetřujícího lékaře. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první              
pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů,                
případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění zajišťuje ten pracovník, který byl jeho             
svědkem nebo který se o něm dozvěděl první.  
 
§4 Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé               
osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři apod. Škola odpovídá               
za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.  
  
§5 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje               
vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem.  
 
§6 Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení BOZP jako ve školním řádu, pokud školní               
družina pro svoji činnost využívá odborné učebny (např. cvičná kuchyně, dílna,...), řídí se příslušnými              
řády pro tyto učebny. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je                  
uveden v třídní knize jednotlivých oddělení.  
 
 

VIII. 
Dokumentace 

 
§1V družině se vede tato dokumentace: 
 
a) Evidence přijatých žáků, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce. 
b) Písemné přihlášky žáků. 
c) Třídní knihy jednotlivých oddělení, včetně docházkových seznamů a sešitů. 
d) Celoroční plán činností a roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu              

školy. 
e) Vnitřní řád školní družiny, rozvrh vyučovacích hodin, přehledy odpoledních kroužků s kontakty            

ourna lektory a seznamy nahlášených dětí. 
f) Záznamy z provozních porad. 
g) Kniha úrazů.  

V Praze, dne 29.8.2019 
 
Mgr.Jakub Pour,MBA 
       ředitel školy 
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