
Vnitřní řád školní družiny. 
 
 

1. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování, může 
vykonávat činnost i ve dnech, kdy neprobíhá školní vyučování a to včetně 
prázdnin. 

2. Provoz školní družiny začíná v 6,00 a končí v 16,00 hodin. V dopoledních 
hodinách jsou ve školní družině umístěni žáci v dělených hodinách. 

3. K zápisu do školní družiny slouží Zápisní lístek podepsaný rodiči. V případě, 
že žák významným způsobem porušuje kázeň, pořádek a ohrožuje zdraví a 
bezpečnost ostatních, může být ze školní družiny vyloučen. Do školní družiny 
mohou docházet i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné docházce a to do 
ranních oddělení, v dělených hodinách, do zájmových útvarů a v době, kdy je 
z různých důvodů cíleně či neplánovaně výuka přerušena. 
K zápisu do zájmového útvaru slouží přihláška podepsaná rodiči. 
Zápisem se stává docházka povinná. 

4. Žáci se při odchodu ze školní družiny nezdržují zbytečně v prostorách školy.         
Vychovatelky dbají na kázeň a pořádek v hernách, při společném odchodu 
v šatnách. 

5. Žáci odchází ráno ze školní družiny tak, aby přicházeli do učeben nejdříve 
v 7,50 hodin. 

6. Vychovatelky doprovázejí žáky 1. – 4. tříd do jídelny, vykonávají po celou 
dobu oběda aktivní dozor nad všemi žáky zde přítomnými tak, jak je 
stanoveno v oddíle o dozoru. Stravují se společně s žáky. 

7. Ze školní družiny se žíci uvolňují jen na základě písemné žádosti rodičů. 
8. Po příchodu do školy se žáci nezdržují v šatnách a odejdou urychleně do 

oddělení, které má ranní provoz. V 7,00 hodin předá vychovatelka ranního 
oddělení děti své kolegyni. 

9. Žáci dbají na bezpečnost, udržují pořádek a kázeň při všech činnostech. Žáci 
nepoužívají vulgarismy, fyzické a psychické násilí a chovají se k sobě 
ohleduplně. Žáci šetří školní zařízení a majetek školy, udržují hernu v pořádku, 
o zapůjčené hry se dobře starají a vždy je vrátí na své místo. 

10. Pokud si rodiče nevyzvednou žáka do stanovené doby, spojí se s nimi 
vychovatelka telefonicky a počká do jejich příchodu. 

11. Pitný režim je zajištěn možností žáků zakoupit si nápoje ve škole. 
12. S ohledem na druh vykonávané činnosti a s ohledem na bezpečnost žáků jsou 

stanoveny tyto maximální limity pro zájmovou činnost – společenskovědní a 
pracovně-technická – 15 žáků, sportovní – 20 žáků, vaření ve cvičné 
kuchyňce – 12 žáků, počítače – 20 žáků. 

13. Oddělení ve školní družině mohou být spojována, klesne li počet fyzicky 
přítomných žáků pod 30 na oddělení. 

14. Žáci dbají pokynů všech vychovatelek. 
15. Školní družina umožňuje žákům odpočinkovou činnost i přípravu na vyučování 

formou didaktických her, výjimečně na žádost rodičů s přihlédnutím 
k možnostem také přípravu individuální.  

16. Školní družina koordinuje svou činnost se školou, spolupracuje s rodiči. 
     
 
…………………………………                                         ………………………………. 
Vedoucí vychovatelka                                                     Ředitelka školy  


