
 

Školní družina (dále jen ŠD) je zařízení zájmového vzdělávání při základní škole. Forma činnosti ŠD je 

pravidelná či příležitostná výchova, vzdělávání, zájmová a tematická rekreační činnost nebo využívá 

otevřené nabídky spontánních činností. 

 

I. ÚČASTNÍCI 

Účastníky (dále žáci) činností ŠD jsou žáci ZŠ Karlovy Vary, 1. máje 1. V první řadě jde o žáky přijaté 

k pravidelné denní docházce do ŠD. Činností ŠD se však mohou účastnit i další děti k pravidelné denní 

docházce nepřijaté. 

 

II. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ A 
PRAVIDLA JEJICH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY  

 
Žák má právo:  

• seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, které jsou nabízeny 

zejména formou her a spontánních činností  

• využívat zařízení a vybavení ŠD za stanovených podmínek  

• požádat vychovatelku ŠD o pomoc při řešení problému  

• vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoli způsobem trestán  

• účastnit se činnosti zájmových kroužků a pořádaných akcí v rámci ŠD  

• na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před tělesným či duševním násilím, 

urážením a zneužíváním a před jiným projevy rizikového chování  

 
Žák je povinen:  

• dodržovat vnitřní řád školní družiny, respektovat pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl 

vychovatelkou seznámen  

• důsledně plnit pokyny vychovatelky, bez jejího vědomí nesmí nikam odcházet nebo opustit prostory 

ŠD  

• řádně docházet do školní družiny, předat omluvenku podepsanou zákonným zástupcem, pokud do 

školní družiny nejde  

• respektovat práva všech účastníků ŠD, chovat se k nim slušně  

• hlásit vychovatelce jakékoliv své poranění či úraz nebo úraz spolužáka, pokud o něm ví  

 

Zákonní zástupci žáka mají právo:  

• přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku  

• odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku  

• být informováni o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty a podněty  

• být vychovatelkou informováni o činnosti žáka v ŠD, o jeho chování v době pobytu ve ŠD  

• v případě nespokojenosti obrátit se na zástupkyni ředitele nebo ředitele školy  

 

Zákonní zástupci žáka mají povinnost:  

• zajistit, aby přihlášený žák řádně a včas docházel do ŠD  

• písemně omlouvat absenci žáka ve ŠD (tzn. předem nebo nejpozději v den, kdy do ŠD žák nepůjde)  
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• informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních potížích nebo o 

jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání či chování žáka ve 

ŠD  

• uhradit včas stanovený poplatek za ŠD, který činí 200 Kč měsíčně, do 15. dnů po nástupu žáka do 

ŠD a v dalších měsících podle ustanovení v bodu 3. tohoto řádu.  

• Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže účastník nebo jeho zákonný 

zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o hmotné nouzi 

 

Vzájemné vztahy žáků, zákonných zástupců, pedagogických a dalších pracovníků školy: 

• při oslovování žáci pracovníkům školy vykají, pracovníci školy jim tykají 

• žáci zdraví všechny dospělé osoby v prostorách školy 

• při vzájemném jednání používají všichni zúčastnění přiměřená slova i přiměřené prvky mimoslovní 

komunikace 

• pedagogičtí pracovníci vstřícným přístupem vytvářejí dobré vztahy s rodiči i veřejností 

• každý pedagogický pracovník je povinen zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, 

údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, 

žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního 

poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní 

údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, 

které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat 

 

Kontakt zákonných zástupců s vychovatelkami je možný každý den v době provozu ŠD nebo kdykoliv 

po vzájemné domluvě. Je možné telefonovat, využívat i pracovní e-mail ŠD (adresa na webu školy) 

nebo zástupkyně ředitelky  

 

III. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠD 
 

Přijetí do ŠD 

Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují žáka do ŠD vyplněním přihlášky (zápisového lístku). Součástí 

přihlášky k pravidelné denní docházce je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu 

docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

 

Tím je myšleno především: 

• ve kterých dnech bude docházet do ŠD, časy odchodů ze ŠD 

• zda bude žák odcházet ze ŠD sám nebo v doprovodu 

• ve druhém případě výčet osob, které mohou žáka převzít 

 

V případě, že bude kapacita ŠD plně naplněna, budou při přijímání upřednostňovány žáci nižších 

ročníků. 

 

Podmínkou pro přijetí žáka do ŠD je potvrzení toho, že se jeho zákonný zástupce seznámil s tímto 

vnitřním řádem. 
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Úhrada za navštěvování ŠD 

Účast v zájmovém vzdělávání ve ŠD je poskytována za úplatu. Výše úhrady je stanovena na 200 

Kč/měsíc. V případě, že je žák přihlášen k pravidelné docházce do ŠD na 3 a méně dnů, je výše poplatku 

100 Kč/měsíc. 

 

Za dny, kdy není žák přítomen ve ŠD z důvodu nemoci či jiných důvodů, se poměrná část měsíčního 

poplatku nevrací.  

Úhrada za ŠD je splatná vždy do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Úhrada je vybírána 

určenou vychovatelkou od 1. dne příslušného měsíce. 

 

Vyloučení ze ŠD 

V závažných případech může dojít k vyloučení žáka ze ŠD, a to rozhodnutím ředitele školy. Za „závažné 

důvody“ je pokládáno především: 

• opakované kázeňské přestupky, které výrazným způsobem narušují chod ŠD, ohrožují zdraví 

a bezpečnost dalších účastníků či žáka samotného 

• opakované včasné nezaplacení pravidelné úplaty 

 

V obou případech musí vyloučení předcházet následující kroky: 

• prokazatelné upozornění zákonného zástupce na vzniklou situaci. 

• podmínečné vyloučení, které musí být se zákonných zástupcem vždy osobně projednáno. 

 

Organizace ŠD 

ŠD se dělí na oddělení, která jsou umístěna v budově základní školy. Jednotlivá oddělení se naplňují 

do počtu 30 žáků. 

Družina je v pravidelném provozu ve dnech školního vyučování. Výjimečně může činnost probíhat i ve 

dnech školních prázdnin. 

 

Doba provozu ŠD ve dnech školního vyučování: 

Pondělí – pátek; 6:00 – 7:40 hodin, 11:40 – 16:30 hodin. 

 

Odchody žáka se řídí podle písemného sdělení rodičů na přihlášce. Potřebují-li rodiče uvolnit žáka jinak, 

než je v přihlášce uvedeno, informují o tom vychovatelku předem, a to písemnou formou (datum, 

uvedení změn, podpis). V tomto případě je nutné si vyzvednout žáka do 13:15 hod., aby bylo možné 

dodržovat strukturu činností a tyto nebyly přerušovány odchody žáků. 

 

Žáka nelze uvolnit ze ŠD pouze na základě telefonického požadavku, sms zprávy nebo e-mailu. 

 

Na zájmové kroužky organizované školou jsou žáci předáváni z oddělení vedoucím kroužků. 

Pokud určená osoba nevyzvedne žáka ze ŠD do 16:30 hodin a nepodaří-li se s nimi navázat telefonický 

kontakt, bude kontaktována Policie ČR. 

Evidence žáků, jejich docházku a pracovní aktivity vedou vychovatelky v určeném tiskopisu „Přehled 

výchovně vzdělávací práce školní družiny“. 
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Za přechod žáka do družiny po vyučování zodpovídá vyučující, který vyučuje v dané třídě poslední 

hodinu před odchodem do ŠD. Hlásí vychovatelce nepřítomné žáky a případné zdravotní problémy 

žáka. 

 

V souladu s vnitřním řádem školy se nedoporučuje, aby žáci nosili do ŠD cenné předměty a vyšší částky 

v hotovosti. 

 

Mobily žáci nepoužívají během společných řízených činností. 

 

Konzultace rodičů s vychovatelkami ŠD jsou možné v rámci kontaktů při běžném provozu ŠD. V případě 

závažnějších nebo delších jednání se konzultace uskutečňují po předchozí domluvě. 

 

S dotazy, problémy či připomínkami k chodu ŠD se obracejte na vedoucí vychovatelku, případně na 

ředitele školy. 

 

Pitný režim ve ŠD je zajištěn ze strany rodičů – žáci si nosí dostatek tekutin na vyučování a odpolední 

pobyt ve ŠD. K dispozici jsou též pítka s vodou na chodbách ZŠ. 

 

IV. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ A JEJICH OCHRANY PŘED 
SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO 
NÁSILÍ  

• Všichni žáci se chovají ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných účastníků.  

• Všichni žáci jsou na začátku docházky do ŠD poučeni o základních bezpečnostních pravidlech, 

která v době pobytu ve ŠD dodržují.  

• Pokud žák zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost osob, je 

povinen informovat o této skutečnosti vychovatelku.  

• Každý úraz nebo poranění je nutné ihned hlásit vychovatelce, která zajistí ošetření žáka a 

informuje zákonného zástupce. Ve všech prostorách ŠD platí přísný zákaz kouření, požívání 

alkoholu a dalších návykových látek.  

• Na hodnocení chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení školního řádu a jeho přílohy 

pravidel hodnocení.  

 

V. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠD ZE STRANY ŽÁKŮ  
• Každý účastník ŠD se chová tak, aby nezpůsobil škodu na majetku ŠD (vnitřní zařízení a vybavení) 

nebo věcech jiného účastníka ŠD.  

• Všichni účastníci udržují ve všech prostorách školní družiny i školy čistotu a pořádek. 

• Za každé úmyslné a svévolné poškození nebo zničení majetku ŠD bude požadována adekvátní 
náhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil.  

 

Tento vnitřní řád nabývá platnosti dnem 01.02.2020 a zrušuje vnitřní řád ze dne 10.12.2018. 

 

 

V Karlových Varech 16.1.2020                                                       Mgr. Jiří Kopárek 

                                                                                                                            ředitel školy 
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