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Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace 

č.:    5 Směrnice ředitele školy vnitřní řád školní družiny 

Č.j. : 2019/00/0774 Účinnost od: 1. 9. 2014 

Spisový znak: 1-4 Skartační znak: V5 Datum vydání: 1. 9. 2014 

 Datum vydání Účinnost od obsah 

 15. 8. 2019 1. 9.2019 revidováno 

 22. 1. 2021 5. 2. 2021 revidováno  

    

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, a METODICKÝM POKYNEM K 

POSTAVENÍ, ORGANIZACI A ČINNOSTI ŠKOLNÍCH DRUŽIN, MŠMT 2002 Č.j.: 17 

749/2002-51 je vydán a průběžně revidován tento Vnitřní řád školní družiny: 

 

Obsah: 

 

I. Všeobecná ustanovení 

II. Organizace a provoz školní družiny 

III. Režim školní družiny 

IV. Dokumentace 

V. Výkon práv dětí, žáků a zákonných zástupců, pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci 

školní družiny 

VI. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků, ochrany před sociálně patologickými 

jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí 

VII. Zacházení dětí a žáků s majetkem školní družiny 

 

 

I.  VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

 

1. Činnost družiny 

 

1.1 Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků školy. 

1.2 Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. 

1.3 Družina může vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce,    

i ve dnech pracovního volna. 

1.4 Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné 

 denní docházce. 

1.5 Činnost družiny se uskutečňuje především 

• příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností, 

• pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností, 

• využitím otevřené nabídky spontánních činností. 

1.6 Družina umožňuje účastníkům odpočinkové a zájmové činnosti a přípravu na vyučování. 
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II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1. Organizační systém  školní družiny 

Základní organizační jednotkou je oddělení. Obměna žáků v odděleních je denně velmi 

výrazná, žáci odcházejí na odpolední vyučování, do zájmových útvarů nebo za jinými 

aktivitami. Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30 pravidelně docházejících 

žáků. 

Ředitel školy jmenuje vedoucí(ho) vychovatelku(e). 

Oddělení vede vychovatelka, která je přímo podřízená vedoucí vychovatelce. 

ŠD je v organizační struktuře školy přímo řízena zástupcem ředitele pro 1.stupeň. 

ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a 

kulturní akce atp.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. 

 

2. Přihlašování, odhlašování žáka 

 

2.1 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. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí 

 vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybíraní poplatků, předávání 

 informací rodičům, vyřizování námětů a stížností. 

2.2 O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných 

 náležitostí v písemné přihlášce. 

1.3 Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně. 

1.4 Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich 

neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění žáků 

vyšších tříd, pokud to vyžaduje organizace výuky (ráno dříve dojíždějící žáci, dělené 

vyučovací hodiny, přerušení výuky, apod.). 

1.5 Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče 

písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD. 

1.6 O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě návrhu vedoucí 

vychovatelky  ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí 

ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním. 

 

2.  Provoz školní družiny 

 

2.1 Provozní doba ŠD: 

 PO 6:00 – 7:40 a 11:30 – 16:30 

 ÚT 6:00 – 7:40 a 11:30 – 16:30 

 ST 6:00 – 7:40 a 11:30 – 16:30 

 ČT 6:00 – 7:40 a 11:30 – 16:30 

 PÁ 6:00 – 7:40 a 11:30 – 16:30 

 

2.2 Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu 

činností a režimu, který schvaluje ředitel školy. 

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách, za období září – leden a 

 únor -  červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý rok 2.000,- Kč.   

2.4 Místnosti ŠD - oddělení: I. – VII. odd. je umístěno v prvním patře samostatné budovy, která 

 je určena jako hlavní budova ŠD. Z toho  VI. odd. je samostatně v budově u tělocvičny. 



   Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary 

Kollárova 19, příspěvková organizace 
 

   
  

 3  

2.5 K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a 

 uvolněné učebny. 

2.6 Počet oddělení: 7 

2.7 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. 

 

3. Docházka do ŠD 

 

3.1 Hlavní budova ŠD je zpřístupněna žákům v ranním provozu od 6:00 do 7:40 hod.. 

3.2 V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11:40 do 16:30 hod.. 

3.3 Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem na 

 zápisním lístku. 

3.4 Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního 

řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní 

(předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická na tel. čísle 353 300 321. 

3.5 Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami. 

3.6 Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce. 

 Odchylky od docházky sdělí rodiče písemným dokladem. 

3.7 Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13:30 hod. a dále od 

15:00  do 16.30 hod. a to z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13:30 – 

15:00 hod. 

 Na nepovinné předměty, kroužky, hodiny v ZUŠ a dojíždění budou žáci uvolňováni podle 

 potřeby (na základě písemných podkladů od rodičů či zákonných zástupců žáka). 

3.8 Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášení 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 vedoucí vychovatelce ŠD. 

3.9  Pokud si rodiče nevyzvednou žáka do 16:30, telefonicky neoznámí své zdržení z vážných 

 důvodů a vychovatelka nezastihne rodiče (telefonní číslo na zápisním lístku), bude 

 kontaktován odbor sociální péče nebo Policie ČR, kteří žáka zaopatří. 

 

4. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD 

 

4.1 Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD. 

4.2 Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD. 

4.3 Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku. 

4.4 Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD. 

4.5 Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo 

 zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce. 

4.6 K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo 

 zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví, rodiče. 

4.7 Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD, může být z 

 rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen. 

4.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy 

považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 

 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD 
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5.1 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve svém 

 oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních. 

5.2 Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlásí vedení školy. 

5.3 Při úrazu žáka vyhodnotí vychovatelka situaci - ošetří žáka, event. zavolá lékařskou pomoc. 

 Neprodleně informuje zákonné zástupce. Vyplní záznam do knihy úrazů, která je uložena 

 v sekretariátu školy.  

5.4 Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech. 

5.5 Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci či 

jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace s  

vychovatelkami probíhá přes dveřní hlásku nebo osobně. Další individuální pohovory 

mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních schůzek a konzultací. 

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a právech 

ustanoveními  školního řádu. 

 Vyzvedávání žáků probíhá v době nouzového stavu nebo v okamžiku vyzvedávání, kdy není 

možné dobře z jakýchkoliv důvodů identifikovat vyzvedávající osobu (např. z důvodu 

roušek, pokrývek hlavy apod.), osobně přímo u dveří oddělení, herny nebo v bezprostřední 

blízkosti vychovatelky, která je přítomna ve venkovním areálu a je za dítě zodpovědná. 

Vychovatelka je povinna dítě předat pouze osobě oprávněné a identifikované k vyzvednutí 

dítěte. Vyzvedávající osoba je povinna se před vychovatelkou řádně identifikovat na místě, 

na kterém jej vychovatelka požádá, aby se k identifikaci dostavil (např. třída, herna, 

venkovní prostory). 

5.6  Při výskytu pedikulózy je rodič povinen dítě izolovat v domácím prostředí po dobu 

nezbytnou, aby nedocházelo k dalšímu šíření hnid – vší v kolektivu. Pokud rodiče tuto 

povinnost nesplní, je to důvod obrátit se na Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Při zjištění 

hnid – vší u dítěte vychovatelka informuje rodiče a ti jsou povinni si dítě neprodleně 

vyzvednout z ŠD. 

5.7      Při výskytu podezření na virové nebo bakteriální onemocnění (např. Covid) je rodič povinen 

dítě ponechat v domácí péči a informovat o onemocnění vychovatelku nebo vedoucí ŠD. 

5. 8 Všichni žáci, zaměstnanci i vyzvedávající osoby se chovají při pobytu ve školní družině tak, 

aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Při nařízeném nošení roušek jsou 

povinni je nosit po celou dobu pobytu a pohybu ve školní družině.  Každý úraz, poranění či 

nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině nebo mimo budovu při akci 

pořádané školní družinou, žáci hlásí ihned vychovatelce.  Žáci přihlášení do školní družiny 

jsou poučeni o BOZ. 

 

6. Nepřítomnost zaměstnance 

 

6.1 Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne 

potvrzená vedením školy) je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl 

počet dětí 30. Vychovatelka daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu. S touto 

situací je vždy obeznámeno vedení školy (zástupkyně ředitele pro 1. nebo 2. stupeň nebo 

ředitel školy) a podílí se na přijatém řešení. 

6.2 Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující 1 den je řešena zástupem. 

 

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

 Ranní ŠD: 6:00 hod. – 7:40 hod., od 7:40 hod. přechod z ŠD do školy 

 převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů 
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 Odpolední ŠD:  

 11:30 hod. – 13:30 hod. 

 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost 

 13:30 hod. – 15:00 hod. 

 činnost zájmová - aktivity z oblasti VV, PČ, HV, TV, sportovní a turistická, přírodovědná, 

 příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek apod.,  

 15:00 hod. – 15:15 hod. 

 osobní hygiena, svačina 

 od 15:15 hod. 

 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 – 16:30 ve vybrané dny kroužky ŠD 

 16:00 – 16:30 sloučení dětí ze všech oddělení ŠD dle rozpisu do dvou oddělení. 

  

IV. DOKUMENTACE 

 

1. Dokumentace vedená v oddělení školní družiny: 

 

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

 Přehled výchovně vzdělávací práce. 

 Docházkový sešit na ranní činnost. 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ, PRAVIDLA 

 VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

1. Žáci jsou povinni: 

• řádně docházet do školní družiny pravidelně a včas. Docházka do školní družiny je pro 

přihlášené žáky povinná 

• dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byli seznámeni 

• plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školní družiny vydané v souladu s právními 

předpisy a školním nebo vnitřním řádem 

• chovat se slušně k dospělým i žákům, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků 

• chovat se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob 

• účastní se všech organizovaných činností 

• žákům je přísně zakázáno ve všech prostorách školy manipulovat s elektrickými spotřebiči, 

vypínači, elektrickým vedením, rozvody plynu a školním zařízením 

• z bezpečnostních důvodů je žákům přísně zakázáno otevírání oken a sezení na okenních 

parapetech 

• při přecházení žáků na akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a 

pokyny vychovatelky 

• žáci nesmí na území školy a na akcích školy bez souhlasu vychovatelky pořizovat zvukové 

či obrazové záznamy. Nesmí mobilní telefon ani jinou elektroniku využívat k činnostem, 

které mohou ohrozit důstojnost spolužáků a pracovníků školy 

• kyberšikana je posuzována jako velmi vážné porušení vnitřního řádu školní družiny 
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2. Zákonní zástupci jsou povinni: 

• informovat školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

• dokládat důvody nepřítomnosti žáka v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem 

• oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny 

v těchto údajích 

• aktualizovat osobní údaje žáka (telefonní kontakty, rozhodnutí soudu, zdravotní obtíže žáka, 

alergie apod.) 
• rodič nebo vyzvedávající osoba jsou povinni se při vyzvedávání dítěte identifikovat na 

vyzvání vychovatelky 

 

 

VI.  ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ, OCHRANY 

PŘED SOCIÁLNĚ  PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY 

DISKRIMINACE NEPŘÁTELSTVÍ A NÁSILÍ 

• odchod žáka před stanovenou dobou je možný pouze na základě písemné omluvy rodičů 

• před ukončením činnosti družiny žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu 

bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením 

vyučujících a pod jejich dohledem 

• žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob 

• žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. 

• žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků 

• žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití 

alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek apod.) 

• žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání 

a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování 

základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se 

vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině 

• Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí 

vychovatelce bez zbytečného odkladu 

 

 

VII.  ZACHÁZENÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ S MAJETKEM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

• žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením 

• žák nenosí do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo 

jiných osob 

• do školy nosí žáci pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, 

šperky, mobilní telefony, tablety apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat. Za 

případnou ztrátu či poškození těchto cenných předmětů vychovatelka nezodpovídá. 
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VIII.    POVINNOSTI A ORGANIZAČNÍ POKYNY MEZI UČITELKOU NULTÉHO 

ROČNÍKU, ASISTENTEM   PEDAGOGA A VYCHOVATELKOU ŠD 

 

8.1   Vychovatel(ka), vyučující učitelka, druhý pedagog ve výuce a asistent(ka) pedagoga spolu 

vzájemně spolupracují a kooperují ve svých činnostech. Vycházejí si vzájemně vstříc a 

spolupracují s cílem zajistit zájmové vzdělávání, vzdělávání i prospěch všech dětí a to 

včetně prospěchu dětí v péči asistenta pedagoga. 

8.2      Primární náplní práce vychovatele(ky) ŠD, která zajišťuje výchovně vzdělávací činnost 

v nultém ročníku (popř. žáků 1. tříd), je zajistit bezpečnost a dohled nad dětmi a žáky 

zařazenými v rámci oddělení.  

            Primární náplní práce asistenta pedagoga je zajistit totéž, a to i u dětí a žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, které mu byly svěřeny. 

8.3 Do odpoledního provozu ŠD jsou děti přihlášené k činnosti ve ŠD předávány 

vychovatelkám školní družiny přímo vyučujícím učitelem po ukončení řádné výuky či jiné 

činnosti organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných dětí a oznámí 

důvod nepřítomnosti zapsaných dětí v ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD je 

učitel nebo jiná osoba, která má do jejího příchodu děti v přímé nebo nepřímé pedagogické 

činnosti, povinen plnit funkci pedagogického dohledu nad dětmi do příchodu vychovatelky 

ŠD a současně situaci oznámit vedoucí vychovatelce ŠD a zástupkyni pro 1. stupeň.  

Z provozních důvodů je nutné provádět předávání dětí nultých ročníků následujícím 

způsobem:  

- Vyučující musí vyčkat příchodu vychovatelky a předat jí děti včetně aktuálních informací 

o nich (děti odcházející v průběhu vyučování, nemocné děti apod.).  

- Uvedené povinnosti jsou platné rovněž pro asistenty pedagogů. 

            Všechny děti nultého ročníku a žáci 1. tříd budou vždy pod přímým dohledem vychovatelky 

školní družiny. Děti spadající do péče asistenta pedagoga budou pod přímým dohledem 

asistenta pedagoga. Ve výjimečných případech, a to na dobu nezbytně nutnou, bude dohled 

nad dětmi zajištěn po vzájemné dohodě buď vychovatelkou nebo asistentem pedagoga. 

 

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

Tato revize vnitřního řádu školní družiny byla vydána dne 22. 1. 2021 a vstupuje v platnost dne 

5. 2. 2021. 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

        Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková 

        ředitelka školy 


