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Obecná ustanovení 
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 ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má 
informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka ŠD při 
zápisu dětí do ŠD.   
 
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.  Je zřízena 
jako součást školy, slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, rekreaci a ke kvalitnímu využití volného času 
žáků základní školy Střední školy a základní školy Tišnov, příspěvkové organizace. 
 
 
I. Práva a povinnosti  žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o pravidlech 
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 
  
A. Práva a povinnosti žáků 
Žák má právo 

· na zájmové vzdělávání a školní služby podle školského zákona, 
· jedná-li se o žáka zdravotně postiženého, zdravotně či sociálně znevýhodněného, s poruchami učení 

nebo chování, se speciálními vzdělávacími potřebami, na speciální péči v rámci možností školní 
družiny 

· na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní výchovu a 
nevhodně ovlivňovaly jeho morálku, 

· na ochranu před fyzickým a psychickým násilím a nedbalým zacházením, 
· na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj, 
· dodržovat svůj pitný režim, žákům se doporučuje mít s sebou minimálně 1 l tekutin, 
· požádat o pomoc či radu vychovatelku, učitele, výchovného poradce nebo jinou osobu, jestliže se 

žák cítí z jakéhokoliv důvodu v tísni, má problém apod., 
· vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž 

jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje, 
· na informace a poradenskou pomoc školní družiny v záležitostech týkajících se zájmového 

vzdělávání 
 
Žáci jsou povinni 

· řádně a včas docházet do školní družiny, 
· dodržovat školní řád a řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s 

nimiž byli seznámeni, 
· plnit pokyny pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním 

řádem nebo vnitřním řádem ŠD, 
· účastnit se družinových aktivit, na které se přihlásili, 
· vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem, 
· nepoškozovat majetek školní družiny, školy a spolužáků 
· navštěvovat ŠD vhodně upraveni 
· dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním řádem školní 

družiny, 
· chodit do školní družiny vhodně a čistě upraveni a oblečeni, 
· do ŠD i na akce pořádané ŠD nepřinášet tabákové výrobky, ostré předměty, zbraně, nekouřit, 

nemanipulovat s ohněm 
· manipulaci s mobilním telefonem jen po dohodě s vychovatelkou – mimo tuto dohodu je z důvodu 

bezpečnosti telefon a jiná dražší elektronická a datová zařízení umístěn v uzamykatelné šatní skříňce  
· hlásit ztráty věcí neprodleně své vychovatelce, 
· neprodleně ohlásit jakékoliv poranění,  
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· neprodleně ohlásit jakoukoliv změnu v evidenčních údajích školní matriky (trvalé bydliště, telefonní 
číslo, atd.) 

· žákům doporučujeme mít v družině – šatní skříňce sportovní a náhradní oblečení 
 
Žákům je zakázáno 

· nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy a při akcích organizovaných 
školní družinou. Areálem školy se rozumí budova školy, školní družina, přístupové komunikace 
vedoucí ke škole, venkovní prostor vedoucí ke ŠD, školní pozemek včetně venkovního prostoru mezi 
trakty, park v okolí školy a školní hřiště, 

· přinášet do školní družiny tabákové výrobky, kouřit v areálu školy, totéž i při činnostech pořádaných 
školní družinou mimo prostory školy, 

· přinášet do školy nebo na činnosti organizované školní družinou věci, které by mohly rozptylovat 
pozornost ostatních žáků, anebo které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost žáků nebo jiných osob, 

· vyrušovat a zabývat se aktivitami, které narušují plynulý průběh činnosti ŠD, 
· manipulovat s mobilními telefony a tablety během organizované činnosti. Uvedené mobilní zařízení 

jsou uloženy v uzamykatelné šatní skříňce na bezpečném místě a po celou dobu mají vypnutou 
signalizaci (zvonění), 

· z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví nosit sluchátka k mobilním telefonům a přehrávačům, 
· otevírat okna bez přímého dozoru vychovatelky a bez jejího svolení,   
· pořizování zvukových či obrazových nahrávek bez souhlasu dotyčné osoby, 
· opouštět prostory školní družiny i místo pobytu mimo ŠD bez souhlasu vychovatelky 

 
 
Porušení některého z těchto ustanovení může být považováno za závažné porušení školního řádu a mohou 
z něj být vyvozena kázeňská opatření. 
 
B. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka 
Zákonní zástupci žáka mají právo 

· na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání žáka, 
· požádat o uvolnění žáka ze školní družiny podle pravidel tohoto řádu, 
· dohodnout si schůzku s pedagogickým pracovníkem k projednání záležitosti týkající se žáka, 
· na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech 

týkajících se vzdělávání podle školského zákona, 
· u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a 

metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, 
které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení    

 
Zákonní zástupci žáka mají povinnost 

· zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny, 
· zajistit, aby byly absence žáka řádně a včas omluveny, 
· dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve ŠD v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 
· oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku a další údaje podstatné pro průběh vzdělávání 

nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích, 
· na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka,    
· informovat školu a školní zařízení o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných 

změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly 
mít vliv na průběh vzdělávání, tyto údaje uvede do přihlášky do ŠD, 

· neprodleně nahlásit jakoukoliv změnu v evidenčních údajích školní matriky svého dítěte (trvalé 
bydliště, telefonní číslo atd.) 
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Vztahy žáků a zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky školy 
· Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, 

které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu, vnitřního 
řádu ŠD a dalších nezbytných organizačních opatření. 

· Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním 
násilím, zneužíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně 
nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky 
na jejich pověst. Speciální pozornost budou věnovat ochraně před návykovými látkami. 

· Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky nebo jiné důležité 
informace o žákovi (zdravotní způsobilost atd.) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochranně osobních údajů, v platném znění. 

· Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních schůzek, na kterých informují zákonné 
zástupce žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání. V případě omluvené nepřítomnosti pedagogického 
pracovníka zajistí, aby zákonní zástupci byli informováni jiným způsobem. 

 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich ochrana před sociálně patologickými jevy 
a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

· Všichni žáci mají právo na ochranu před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, 
nepřátelství, násilí a šikany. 

· Všichni žáci se chovají při pobytu v ŠD tak, aby neohrožovali zdraví své ani jiných osob. 
· Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve školní družině, škole, nebo mimo 

budovu při akci pořádané družinou, žáci hlásí vychovatelce nebo pedagogickému dozoru. 
· Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.  
· Při pobytu v tělocvičně, při vycházkách zachovávají žáci bezpečnostní předpisy, vychovatelky před 

každou činností žáky o dodržování předpisů poučí. 
· Všichni zaměstnanci školy jsou při činnosti v družině povinni přihlížet k základním fyziologickým 

potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně 
patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochraně dětí. 

· Pedagogičtí pracovníci 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, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a 
v rámci svých možností a schopností zabránit vzniku škody.  

· Vychovatelky sledují zdravotní stav dětí a v případě náhlého onemocnění nebo úrazu kontaktují 
rodiče nebo zákonného zástupce a domlouvají se na dalším postupu. 

 
Podmínky zacházení s majetkem školy, školní družiny nebo školního zařízení ze strany žáků. 

·   Pokud žák svévolně poškodí nebo zničí majetek školní družiny nebo jiných osob, nahradí 
způsobenou škodu podle pravidel občanského zákoníku. 

·   Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí. Ztráty věcí hlásí neprodleně vychovatelce. 
·   Do školní družiny žák nosí pouze věci potřebné při činnosti, cenné věci do družiny nenosí.  

 
Provoz a režim školní družiny 
 
Přihlašování a odhlašování 

· Žák je do školní družiny zapsán na základě řádně vyplněné přihlášky podané zákonným zástupcem 
s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. 

· Rodiče nebo zákonní zástupci můžou v průběhu roku žáka ze školní družiny odhlásit. Odhlášení žáka 
oznámí zákonný zástupce písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD. Předčasným ukončením 
docházky do ŠD nevzniká rodičům nárok na vrácení zbytku finančního poplatku. 

· Za pobyt ve školní družině není vybírán poplatek, přihlášení žáci si hradí jen účast na kulturních 
akcích, kterých se účastní (vstupné, doprava,..) 

· V době prázdnin se činnost v družině přerušuje. 
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· Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny, sdělí družině 
rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány v přihlášce. 

· Výjimka z pravidelné docházky žáka nebo odchod v doprovodu jiné osoby, než je uvedeno v 
přihlášce, bude akceptována jen na základě písemného prohlášení zákonného zástupce. Po odchodu 
dítěte ze ŠD přebírá zákonný zástupce za dítě plnou odpovědnost.  

· Do docházkového sešitu je zaznamenaný příchod a odchod žáka z družiny.  
· Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák  

soustavně nebo nějakým výrazným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost 
ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD apod. Vyloučení je projednáno se zákonným 
zástupcem. 
 

Kritéria přijímání žáků do školní družiny: 
· Do ŠD jsou přijímáni žáci ZŠ  
· V případě nedostatečné nebo neomluvené pravidelné docházky bude žák přijatý do ŠD vyloučen a 

uvolněné místo bude obsazeno dalším zájemcem.  
 
Organizace činnosti 

· Školní družina je v provozu  
Ranním pondělí – pátek 6:30 – 7:20  
Odpoledním pondělí – čtvrtek od 11:15 – 17:00, pátek 11:15 – 16:15 

· Příchod do družiny je hlavním vchodem  
· Po skončení ranní družiny odcházejí žáci do tříd v doprovodu vychovatelky, která měla ranní službu 

nebo jiného pedagogického pracovníka. 
· Po skončení vyučování odcházejí žáci do školní jídelny v doprovodu vychovatelky. 
· Po skončení oběda odcházejí žáci z jídelny v doprovodu vychovatelky 
· Žáci, kteří mají více vyučovacích hodin, odcházejí z jídelny průběžně. Samostatně přicházejí do 

družiny, dodržují bezpečnostní pravidla.  
· Vyzvedávání žáků probíhá od hlavního vchodu, kde je umístěný zvonek. Rodiče do prostor budovy 

vstupují jen po dohodě s vychovatelkou DD. 
· Žáci mají možnost odejít ze školní družiny do 13,30 hod. průběžně a pak až po skončení 

vycházky po 15,00 hod, aby nebyla narušovaná činnost družiny. Mezi 13,30  - 15,00 probíhá 
činnost mimo prostory školy. 

· V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost družiny zajištěna s případným 
omezením podle pokynů ředitele a hygienika. 

· Provoz školní družiny končí v 17 hod, v pátek 16:15. 
· Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD vychovatelka nejdříve podle možností 

kontaktuje telefonicky zákonné zástupce žáka, případně kontaktní osobu uvedenou na přihlášce 
dítěte. Pokud se dovolá, dohodne další postup. V případě, že se nepodaří kontaktovat žádnou 
z uvedených osob, požádá o pomoc vedení ZŠ, případně ve výjimečných případech Policii ČR. 
Rodiče jsou povinni vždy telefonicky předem informovat vychovatelku o mimořádné situaci, 
která jim nedovolí vyzvednout si dítě do ukončení provozní doby ŠD. 

· Doporučujeme dát žákům, kteří zůstávají v družině do odpoledních hodin, druhou svačinku. 
· Žákům se doporučuje nosit náhradní oblečení, hlavně v zimním období. Na převlečení mohou mít v 

družině podepsané sportovní oblečení.  
 

  Režim školní družiny: 
   6:30 – 7:20 - ranní družina 

11:15 – 11:45  -  oběd     
 11:45 - 13:10  -  odpočinková činnost, společná četba, hry, poslech hudby 
 13:10 - 13:30 -  zájmová činnost, individuální hry, rozhovory  

13:30 - 17:00 -  rekreační činnost, pobyt venku, sportovní a pracovní činnost, individuální zábava,           
                           didaktické hry, kolektivní hry 
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Závěrečná ustanovení: 

· Žáci jsou s tímto řádem seznámeni, seznámení je zaznamenáno v přehledu výchovně vzdělávací 
práce. 

· Vnitřní provozní řád školní družiny je k dispozici na webu školy a ve školní družině. 
· Při hrubém porušení vnitřního řádu ŠD může vedení školy nařídit kázeňská opatření (podmínečné 

vyloučení ze ŠD, vyloučení ze ŠD). 
 

V Tišnově dne 18. 6. 2021                                     
Projednáno školskou radou dne 18. 6. 2021 

 
          Ing. Rudolf Mašek  
                               ředitel školy 
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Přihláška do školní družiny  

k pravidelné denní zájmové činnosti  
 

Jméno žáka/žákyně: ______________________________________________________________________  

Třída: __________________ Datum narození: _________________________________________________  

Bydliště: _______________________________________________________________________________  

Zdravotní problémy dítěte: _________________________________________________________________  

Jméno matky: ______________________________________________ Tel: _________________________  

Jméno otce: ________________________________________________ Tel:_________________________  

Ranní družina: ANO - NE  

Jména osob, které jsou rodiči zmocněny k vyzvednutí dítěte ze ŠD:  
Jako zákonný zástupce, v souladu s ustanovením § 436 až § 449 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a ustanovením v platném znění, určuji tímto 

jméno: tel. 

jméno: tel. 

jméno: tel. 

jméno: tel. 
aby mého syna – moji dceru předávali či vyzvedávali ze školní družiny, jejíž činnost vykonává Střední škola 
a základní škola Tišnov, příspěvková organizace.  
 
Odchody dítěte domů: Dítě odchází samo: ANO – NE  
 

Den Hodina odchodu domů Změna od: 

pondělí   

úterý   

středa   

čtvrtek   

pátek   
 
Svým podpisem rodiče potvrzují seznámení s vnitřním řádem školní družiny (zveřejněný na webových 
stránkách školy).  
 
Datum: ________________  

Jméno zákonného zástupce: ____________________________ 

Podpis zákonného zástupce: ____________________________ 


