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OBECNÁ USTANOVENÍ 

 

Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 

základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento Řád 

školní družiny. Je závazný pro pedagogické pracovníky a má 

informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení rodičů s tímto 

řádem provede vychovatelka ŠD při zápisu dětí do školní družiny.  

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. 

o zájmovém vzdělávání. 

 

 

POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi 

výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není 

pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od 

školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení 

zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu 

nad žáky. Činnost naší  školní družiny je určena pro žáky 1. – 3. ročníku 

základní školy. 

- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji 

po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby 

kdykoliv během dne. Jde o klidové hry a klidné zájmové činnosti, 

poslechové činnosti apod. 

- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich 

odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní 

činnosti mohou být rušnější. 



- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům 

seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj 

pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo 

individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost 

může být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v 

zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo 

rodič. 

- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s 

plněním školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít 

o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv 

před 15. hodinou, vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo 

zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení 

problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při 

vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších 

doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, 

poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

 

 

PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ A VYZVEDÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 Přihláška – Zápisní lístek je dokumentem k přihlášení žáka do 

školní družiny. Vyplňuje se vždy na každý školní rok nově a 

odevzdává se v kanceláři školní družiny vedoucí vychovatelce, 

příp. vychovatelce oddělení.  

Žáci budoucích 1. tříd se přihlašují na 1. třídní schůzce v květnu, žáci 

budoucích druhých a třetích ročníků do konce školního roku.  

Vychovatelky školní družiny zajistí předání nových Zápisových lístků  



rodičům, příp. si je mohou stáhnout ze školních internetových stránek 

a do konce června předat do kanceláře ŠD. 

 Přihlašování, odhlašování žáků v průběhu roku, vybírání 

poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností 

zajišťují vychovatelky oddělení. 

 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy dle 

stanovených a zveřejněných kritérií. 

 Přihlašování a odhlašování žáků ze školní družiny je prováděno 

na základě písemné žádosti rodičů žáka /Zápisní nebo Odhlašovací 

lístek/. 

 Za pobyt dětí v ŠD je vybírán poplatek, jehož výši stanovuje 

zřizovatel – obec Jílové ve výši 150,- Kč měsíčně za celodenní pobyt a v 

případě nenaplnění kapacity družiny 100,- Kč za přechod žáka do 

školní jídelny (platby je nutno uskutečňovat bezhotovostním 

převodem předem spolu s platbou stravného, pouze na jiný variabilní 

symbol - 3143 ). Úplata se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. 

Pokud dítě nedocházelo do ŠD ani jeden den příslušného kalendářního 

měsíce, můře ředitel školy rozhodnout o snížení základní částky, 

nejvýše však o polovinu stanovené základní částky na základě písemné 

žádosti rodičů na ředitelství školy do 15 následujícího měsíce.  

 Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka školní 

družiny o tom uvědomí ředitele školy, který může rozhodnout o 

případném vyloučení žáka ze školní družiny. 

 Po projednání se zřizovatelem se činnost školní družiny v době 

všech prázdnin přerušuje. 

 Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka, přihlášeného k 

pravidelné docházce do školní družiny, sdělí vychovatelce rozsah 



docházky a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou 

zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v 

družině, odchylky od docházky žáka, nebo pokud má žák odejít ze ŠD 

jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, 

sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.  

 Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na 

zápisním lístku. 

 V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do školní 

družiny, odchod - jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a 

písemných omluvenek. 

 Pokud si zákonný zástupce žáka nevyzvedne a provoz školní 

družiny je ukončen, upozorní vychovatelka zákonného zástupce 

telefonicky.  

 Do zájmových kroužků si děti vyučující přebírá od vychovatelky 

a po ukončení je předá do školní družiny. 

 Stravování žáků ŠD zajišťují rodiče ve školní jídelně u vedoucí 

stravování. Placení a odhlášení obědů je povinností rodičů. 

 

 

ORGANIZACE ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Provoz školní družiny je zajištěn pro žáky od pondělí do pátku 

v době  od 6,00  do 16,30 hod.  

2. Do oddělení školní družiny lze zapsat maximálně 30 žáků.  

3. Do školní družiny přichází žák ihned po skončení vyučování v 

doprovodu vyučujícího. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny 

se nedostavil, pí. vychovatelka neodpovídá. 



4. Činností školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení 

do školní družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků 

zařazených do školní družiny stanovený pro oddělení. 

5. O provozu školní družiny v době mimořádného volna v průběhu 

školního roku rozhoduje ředitelka školy. O provozu školní družiny v 

době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitel 

školy. Před každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem 

vychovatelky ŠD všem žákům navštěvujícím ŠD informace o provozu 

ŠD v době prázdnin. Žáci musí být na docházku o těchto prázdninách 

zvlášť písemně přihlášeni. 

6. Rozsah denního provozu projednává ředitel se zřizovatelem.  

7. Týdenní skladba zaměstnání obsahuje činnosti spontánní, 

odpočinkové, pravidelné, a přípravu na vyučování.  

8. Školní družina může v rámci své běžné činnosti zřizovat 

zájmové kroužky, jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou 

přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce.  

9. Při přechodu do školní jídelny dbají žáci pokynů pí. 

vychovatelky a dodržují pravidla silničního provozu. 

10. Ve školní jídelně žák dbá na správné stolování a dodržuje Řád 

školní jídelny. 

 

BOZP 

1. Pro činnost školní družiny platí stejná ustanovení o BOZP jako 

ve Školním řádu 

2. Pokud školní družina pro svoji činnost využívá odborné učebny, 

řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.  



3. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZP se 

záznamem v  dokumentaci školní družiny. 

4. Pitný režim je zajištěn vlastními nápoji. 

 

CHOVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

 Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky. 

 Žák oslovuje vychovatelku "paní vychovatelko." 

 Chová se přátelsky ke všem žákům školní družiny. Neubližuje 

mladším dětem, ale chrání je a pomáhá jim. 

 Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny 

neopouští.  

 Je zdvořilý, pomáhá vychovatelce v její práci tím, že je 

ukázněný, dodržuje „Řád školní družiny“ a „Školní řád“. 

 V spontánní činnosti má žák právo vypůjčit si jakoukoliv 

hračku, hru. Pečuje o pořádek a čistotu ve školní družině. Uklízí po 

sobě vypůjčené věci a v pořádku je vrací. 

 Dobu věnovanou na přípravu na vyučování žák řádně využívá. 

 Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní 

družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným 

projevem porušil Řád školní družiny, ohrožuje zdraví a bezpečnost 

ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu nebo z 

jiných zvláště závažných důvodů. U školní družiny nemá tento akt 

povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí, není možnost 

odvolání rodičů). 

 



DOKUMENTACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Ve školní družině se vede tato dokumentace:  

 evidence přijatých dětí 

 písemné přihlášky dětí (Zápisní lístek),  jejichž součástí je 

písemné sdělení zákonných zástupců dítěte  o rozsahu docházky a 

způsobu odchodu účastníka z družiny 

 týdenní plán ŠD a celoroční plán akcí 

  roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční 

zprávu školy 

 řád školní družiny 

 týdenní skladba zaměstnání 

 docházkový sešit 

 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

Řád školní družiny nabývá účinnosti od 1. 9. 2016 

Řád školní družiny byl projednán na pedagogické radě dne: 31.8.2016 

 

 

 

 

 

 

V Jílovém 1. 9. 2016                        Mgr. Markéta Kácová 

             ředitelka školy 
  

 


