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Základní  ško la a Mateřská škola  Jeneč  
Lidická 265 
252 61  Jeneč                                                                          

 

www.skola-jenec.cz 
e-mail: skola@skola-jenec.cz 
tel: 732 331 125, 739 454 931        

 

          V Jenči dne 16. 9. 2022  

          č. j.: 229/2022  

          účinnost od 20. 9. 2022 
 

 

VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY  ZŠ  JENEČ 
 

 

V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst. 1, vydávám tento řád školní družiny. 
Tento interní předpis nabývá účinnosti dne 20. 9. 2022. Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu.  

 

Obsah:  

1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců 

2. Provoz školní družiny  

3. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků  

4. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny  

 
 

1. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 
 

Žák má všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v Úmluvě o právech dítěte a práva zakotvená 
v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním a středním vzdělávání (školský zákon). 
Zákonní zástupci mají všechna práva zakotvená v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním a středním vzdělávání (školský zákon). 

 

Přihlašování a odhlašování žáka  
 

a. Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného zápisního 
lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny. Zákonný zástupce je 
povinen neprodleně oznámit případné změny kontaktních údajů a upozornit na zdravotní 
omezení žáka, případně na užívané léky.   

 
b. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě  písemné přihlášky a podle kritérií pro 

přijetí k zájmovému vzdělávání v ZŠ Jeneč.  
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c. Odhlášení žáka ze ŠD provádí zákonný zástupce pouze písemně vždy do 25. dne předchozího 
měsíce. Poplatek za ŠD za měsíc, ve kterém dojde k odhlášení, se nevrací.  

 

d. O vyloučení žáka z docházky do ŠD rozhodne ředitel školy na základě návrhu vychovatelky. 
Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy zákonným zástupcům žáka písemně se 
zdůvodněním podle tohoto řádu.  
 

e. Povinností zákonného zástupce je seznámit se s tímto řádem a řídit se jeho pokyny.   

 

Pravidla chování žáků v ŠD  
 
a. Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD a pravidly tohoto řádu.  

b. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.  

c. Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisním lístku.  

d. Vedení školy doporučuje nenosit do družiny cenné předměty, mobilní telefony a větší obnosy 
peněz. Pokud se tak stane, mohou si je žáci uschovat na místě určeném k tomuto účelu.  

e. Používání mobilního telefonu je možné pouze po dohodě s vychovatelkou. Žáci nesmějí 
pořizovat video nebo audio nahrávky.  

f. Za mobilní telefony, peníze ani cenné předměty žáků vychovatelky nezodpovídají.  

g. K vybavení školní družiny se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Náklady za úmyslné poškození 
nebo zničení herního zázemí ŠD budou vymáhány na zákonném zástupci dítěte.  

h. Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, porušuje vnitřní řád ŠD a opakovaně nerespektuje 
pokyny pedagogů, může být z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.  

i. Žák je povinen dodržovat společenská pravidla chování, vůči dospělým a žákům vystupuje 
zdvořile a ohleduplně. Vyvaruje se jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků 
na ostatní žáky a pedagogy.  

j. Žák neubližuje sobě ani ostatním. Vyvaruje se nesnášenlivosti, šikany, násilí, vandalismu a 
rasismu.  

 

2. PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY  
 

a. Provozní doba ŠD: 7.00–7.40 hod. a 11.40–17.00 hod. 

b. Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu činností 
a režimu, který schvaluje ředitel školy.  

c. Ranní školní družina má jedno oddělení, odpolední družina má dvě oddělení a využívá 
prostory v suterénu budovy.   

d. K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat fotbalové hřiště, dětské hřiště, 
školní hřiště a volné učebny. Vycházky se mohou uskutečňovat v obci Jeneč a  jejím okolí.  

e. Činnost ŠD začíná druhým dnem školního roku a končí předposlední den školního roku 
v 17.00 hod., pokud není počet dětí nižší než 15.  



3 

 

f. Zákonní zástupci hradí úplatu za zájmové vzdělávání ve výši 230 Kč měsíčně vždy do 5. dne v měsíci. 
Bezhotovostní platba má stejný variabilní symbol jako u stravování. Při nezaplaceném poplatku jsou 
rodiče písemně vyzváni k zaplacení ve stanovené lhůtě.  

Docházka do ŠD  

a. Ranní družina je v provozu od 7:00 do 7:40 hod. Příchod do ranní družiny je nejpozději v 7.30 
hod. Pro ranní příchod na vyučování se hlavní vchod otevírá v 7:40 hod.  

b. V odpoledním provozu vstupují žáci do ŠD nejdříve v 11.40 hod.  

c. Žák se účastní činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden na zápisním lístku. Bez písemné 
žádosti o uvolnění z družiny podepsané zákonným zástupcem je účast v zaměstnáních ŠD 
povinná.  

d. 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.  

e. V případě nepřítomnosti žáka ve škole provádějí zákonní zástupci odhlášku ze stravování dle 
pokynů školní jídelny.  

f. Má-li být žák uvolněn ze ŠD dříve než v čase uvedeném na zápisním lístku a bude-li odcházet 
sám, musí předložit písemnou žádost zákonného zástupce, kde bude uvedeno datum a čas 
odchodu (formuláře žádosti jsou k dispozici na webových stránkách školy, u vychovatelky ŠD a 
ve vestibulu školy). Nelze žáka uvolnit jen po telefonické domluvě. 

g. Osobní vyzvedávání žáků ze školní družiny probíhá takto: Po obědě do 13.15 hod., respektive 
13.45 hod. (úterý a čtvrtek) a dále od 15.00 do 17.00 hod. 

h. Zákonný zástupce je povinen respektovat pokyny pro vyzvedávání žáků v provozní době školní 
družiny. Opakované pozdní vyzvednutí bude vnímáno jako porušení tohoto řádu.  

i. Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci předáváni vyučujícím po poslední vyučovací hodině nebo 
po jiné činnosti organizované školou. Předávající sdělí vychovatelce počet žáků a oznámí důvod 
nepřítomnosti zapsaných žáků v ŠD. Vychovatelka vede denní evidenci žáků, kteří se účastní 
činností v ŠD, eviduje rovněž čas odchodu ze ŠD. V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní 
funkci pedagogického dohledu nad žáky ŠD ředitelem pověřený pracovník.    

j. Pokud není dohodnuto jinak, při nevyzvednutí žáka z družiny do konce provozní doby kontaktuje 
vychovatelka zákonného zástupce telefonicky. Není-li nikdo ze zákonných zástupců či uvedených 
kontaktních osob k zastižení, řeší situaci s ředitelem školy, event. policií a orgány OSPOD.  

k. Zájmové kroužky navštěvuje žák na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. 
Lektoři zájmových kroužků vyzvedávají žáky v ŠD pouze v případě, kdy k tomu zákonný zástupce 
poskytne písemný souhlas. Po skončení kroužku předává lektor žáky zpět do ŠD, pokud není 
domluveno jinak. V době zájmového kroužku přebírá odpovědnost za žáky lektor.  

 

3. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ ŽÁKŮ  
 

a. Žáci jsou pro činnosti ve školní družině vhodně oblečeni a obuti.  

b. Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění.  
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c. Během provozu ŠD vstupují zákonní zástupci do oddělení ŠD jen po předchozí domluvě 
s vychovatelkou. Individuální pohovory probíhají po předchozí domluvě, na třídních 
schůzkách nebo během konzultací.  

d. Při svém počínání ve školní družině je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví dalších žáků. 
Při zjištění akutního onemocnění (horečka, zvracení, průjem, pedikulóza – výskyt vší aj.) 
budou neprodleně informováni zákonní zástupci dítěte. Do jejich příchodu bude žák oddělen 
od ostatních, aby nedošlo k šíření infekce. Při pedikulóze je povinností zákonných zástupců 
zbavit dítě vší a hnid.  

e. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a otevřeným ohněm. 

f. Do školní družiny je zakázáno nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo 
ohrožovat mravní výchovu.  

g. Nošení, držení, distribuce a užívání návykových látek, včetně alkoholických nápojů a kouření 
v prostorách školní družiny, je žákům zakázáno. Je rovněž zakázáno vnášet a užívat jedy, 
které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 

h. Žák se vyvaruje projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí. V případě, že se setká s těmito 
projevy, je povinen o tom neprodleně informovat vychovatelku. Z porušení tohoto 
ustanovení budou vyvozeny přísné sankce včetně možnosti ukončení zájmového vzdělávání 
ve  školní družině. 
 
 

4. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLNÍ DRUŽINY  
 

a. Žák má právo používat pomůcky, hry a další vybavení školní družiny. Je však povinen se při 
tom řídit pokyny vychovatelky nebo jiných oprávněných osob. 

b. Žák je povinen udržovat pořádek a šetrně nakládat se všemi věcmi, které tvoří zařízení školní 
družiny.  

c. Za svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školní družiny bude po zákonném zástupci 
vyžadována odpovídající náhrada. 

 
Tento řád byl projednán na pedagogické radě dne 19. 9. 2022 a nabývá účinnosti dne 20. 9. 2022. 
Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu.  

 
 
V Jenči dne 16. 9. 2022  
č. j.: 229/2022  
 
 
 
 
 

………………………………………….. 
                 Mgr. Marta Jeřábková 
          ředitelka školy 


