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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

Přijímací řízení   

 Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněného zápisového lístku.  

 Do oddělení ŠD může být přijato maximálně 14 žáků. 

 Přednostně jsou přijímáni žáci 1.stupně, dojíždějící žáci a žáci zaměstnaných rodičů.   

 Docházka do ŠD může být přerušena nebo ukončena, narušuje-li žák nebo rodič 

opakovaně závažným způsobem vnitřní řád školní družiny a jednání k nápravě byla 

bezúspěšná.  

 Odpolední družina je od 11.30 do 15.00 hod. 

 Vyzvedávání dětí: od 12.00 do 15.O0 hod.  

 

Práva a povinnosti žáka ŠD 

 Při pohybu na veřejných komunikacích dodržují žáci pravidla silničního provozu. 

 Ve ŠD si žáci obuv a svrchní oděv (bundy, kabáty a převlečení na zahradu) odkládají 

výhradně v šatně.  

 Žáci jsou povinni se přezouvat do vhodné nepoškozené obuvi.  

 Žáci se v budově a v prostorách ŠD chovají slušně a ukázněně, neběhají, dodržují 

pravidla bezpečného chování.  

 Po odchodu z prostoru ŠD se žáci nezdržují v budově školy. 

 Žáci mají zákaz otevírat okna, přistupovat k otevřeným oknům a vyklánět se z nich. 

 Žáci dbají na pořádek v prostorách ŠD a na chodbách; zdraví každou dospělou osobu. 

 Každý žák používá zapůjčené hry a hračky jen k účelům, ke kterým byly vyrobeny; 

zjištěné závady hlásí ihned vychovatelce. 

 Žáci se k vybavení ŠD chovají ohleduplně, respektují a šetří práci druhých.  

 Žákům není dovoleno nosit do ŠD věci, které ohrožují zdraví a život, tzn. zbraně, 

omamné látky a jiné.  

 Nedoporučuje se nosit do ŠD drahé a cenné věci. Například drahé šperky, mobilní 

telefony. V případě ztráty za ně ŠD neodpovídá. 

 Kouření žáků je zakázáno, hodnotí se jako vážný přestupek.  

 Na vycházky se doporučuje sportovní oblečení a sportovní obuv podle ročního 

období, které si žáci mohou uložit v podepsaných taškách s pevnými uchy v šatně. 
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 Na vycházce se žáci chovají tak, aby neohrožovali zdraví své a svých spolužáků. 

 Za bezpečnost žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka 

nezodpovídá. 

 Žák bez dovolení nesmí opustit prostor ŠD; oddělení školní družiny opouští pouze se 

svolením vychovatelky nebo pedagogického pracovníka. 

 Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisovém lístku.  

 Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky a pedagogických pracovníků, vnitřním řádem a 

provozním řádem školní družiny pro žáky, který je vyvěšen v prostoru ŠD.  

 

Práva a povinnosti rodičů  

 Rodiče jsou povinni dodržovat řád školní družiny.  

 Rodiče nevstupují bez vyzvání do prostoru ŠD.  

 Úplatu za ŠD je rodič povinen uhradit nejpozději k danému termínu.  

 Rodiče jsou povinni vyzvedávat žáka včas, tj. nejdéle do 15.00 hod osobně nebo jimi 

pověřenou osobu, která musí být uvedena v zápisním lístku. 

 Nevyzvednou-li si rodiče či pověřená osoba žáka do konce provozní doby, 

vychovatelka se snaží rodiče a další příbuzné zkontaktovat. Pokud se rodiče či 

zákonný zástupce nedostaví do 17.00 hod, oznámí vychovatelka tuto skutečnost na 

OSPOD v místě školy.  

 Rodiče jsou povinni nahlásit změnu svého bydliště i telefonického spojení.  

 Rodiče sledují organizační změny ŠD zveřejněné na nástěnce.  

 Rodiče mají možnost sdělit připomínky nebo přání vychovatelce ŠD.  

 Rodiče mají právo podílet se na adaptaci žáka v ŠD a zúčastnit se všech akcí 

pořádaných ŠD pro rodiče.  

 Rodiče mají právo vyžadovat informace o chování svého dítěte v ŠD.  
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Pravidla o vzájemných vztazích ve ŠD 

 

 Žáci dodržují běžné normy v chování a jednání tak, aby dělali čest sobě, rodičům  

i škole.  

 Pravidla slušného chování vycházejí ze zásady vzájemné úcty, respektu, názorové 

snášenlivosti, solidarity a důstojnosti všech účastníků vzdělávání - žáků, učitelů  

a rodičů (§ 2 odst. 1 písm. c) školského zákona).  

 Žák ve styku s učiteli a ostatními žáky používá spisovný jazyk a vyvaruje se hrubých a 

vulgárních výrazů.  

 Hrubé chování žáků je ve ŠD zakázané.  

 Ve ŠD jsou zakázány veškeré projevy rasismu a šikanování.  

 Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky proti žákům se vždy považují za závažné 

porušení povinností stanovené školským zákonem.  

 Hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky proti pracovníkům školy se vždy považují za 

závažné porušení povinností stanovené školským zákonem. Za porušení tohoto bodu 

se ukládá kázeňské opatření – ředitelská důtka, snížená známka z chování.  

 Žák oslovuje pracovníky ŠD "paní vychovatelko ". Žák oslovuje nepedagogické 

pracovníky „paní školnice, paní uklízečko“. 

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 

 Všechny osoby účastné na vyučování jsou povinny dodržovat pravidla bezpečnosti  

a ochrany vlastního zdraví i zdraví ostatních osob a řídit se protipožárními předpisy  

a evakuačním plánem budovy.  

 Žáci jsou povinni dbát na ochranu svého zdraví a zdraví a životy svých spolužáků, 

neprodleně informovat pí. vychovatelku nebo kteréhokoliv zaměstnance školy o 

případech zranění, úrazu, fyzického napadení, nebo jiné formy útisku vlastní osoby, 

nebo jiné osoby, jehož byl přítomen. 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno kouřit. Porušení zákazu 

kouření je porušením zákona č. 379/2005 Sb., a je tedy považováno za hrubé 

porušení školního řádu. 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno užívat alkohol, omamné  

a psychotropní látky a pod vlivem alkoholu nebo těchto látek do školy a školních 
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prostor vstupovat. Porušení tohoto zákazu je považováno za zvláště hrubé porušení 

školního řádu a bude předáno k šetření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno distribuovat nebo jinak 

manipulovat s omamnými a psychotropními látkami. Porušení tohoto nařízení je 

porušením trestního zákona a bude předáno k šetření orgánům činným v trestním 

řízení. 

 Ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy je zakázáno používat zbraně, výbušniny, 

střelivo nebo pyrotechniku a je rovněž zakázáno tyto předměty do všech prostor 

školy přinášet. Porušení tohoto zákazu je posuzováno jako zvlášť hrubé porušení 

školního řádu. 

 Ve všech prostorách školy se zakazuje manipulovat s otevřeným ohněm, při zjištění 

požáru jsou žáci povinni ihned uvědomit kteréhokoliv zaměstnance školy. 

 Ve všech prostorách školy není povoleno používání chemických prostředků k čistění 

oděvů a přechovávání jakýchkoliv chemikálií, hořlavin a těkavých látek. 

 Pro žáky platí přísný zákaz jakékoliv manipulace s elektrickými spotřebiči  

a elektroinstalací.  

 Je přísně zakázáno otevírat okna, vyklánění se a sedání do oken, vyhazování různých 

předmětů z oken. 

 Žákům se nedoporučuje přinášet do školy hodnotné předměty a větší obnosy peněz z 

důvodu možného odcizení, za případnou ztrátu škola nezodpovídá. Peníze (nad 100 

Kč) a cenné věci je nutné uložit v kanceláři vychovatelky oproti záznamu o uložení. 

 Za zcizené a poškozené věci zodpovídá škola jen v případě, že byly uloženy na místě k 

tomu určeném (uzamčeny ve skříňce v kanceláři vychovatelky).  

 Každý úraz či nevolnost má žák povinnost neprodleně hlásit pí. vychovatelce ŠD nebo 

kterémukoliv zaměstnanci školy. 

 Při přecházení žáků na akce mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu 

a pokyny doprovázejících osob.  

 Kontakt pro poskytnutí lékařské první pomoci je možný tel 155 nebo 112.  

 Veškeré úrazy a zranění ve ŠD žák okamžitě a neprodleně hlásí pí.vychovatelce, aby 

mohlo dojít k potřebnému poskytnutí první pomoci. Pokud nebude zranění 

nahlášeno, nemůže potom být učiněn zápis do knihy úrazů a nelze poškození 

posuzovat jako školní úraz, včetně nároků na případné pojistné plnění. V případě 

úrazu jsou ihned kontaktováni rodiče.  

 V případě akutního onemocnění (vysoká horečka, zvracení, průjem) je žák izolován a 

jsou kontaktováni rodiče.  
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Zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním, diskriminací, nepřátelstvím  

a násilím  

 

Zajištění ochrany žáků před rizikovým chováním je ve škole v souladu s minimálním 

preventivním programem, který je uložen v ředitelně, sborovně a u metodika prevence.  

 

 Všichni žáci ŠD jsou povinni zabránit výskytu šikany, vandalismu, brutality, rasismu a 

kriminality. Při jejich výskytu jsou povinni okamžitě informovat vychovatelku nebo 

vedení školy. 

 Ve ŠD je zakázáno propagovat strany a hnutí, směřující k potlačování lidských práv či 

rasové nesnášenlivosti.  

 Žák má právo na pomoc při řešení problémů souvisejících se vztahy s ostatními žáky 

nebo zaměstnanci školy, má právo žádat o řešení takových problémů přímo 

ředitelkou školy. 

 Žák, který se stal obětí šikany nebo jiného násilného, ponižujícího nebo protiprávního 

jednání (vandalismus, rasismus, brutalita apod.) má právo oznámit takovou 

skutečnost kterémukoliv zaměstnanci školy a na základě tohoto oznámení má právo 

na okamžitou pomoc a ochranu.  

 Žák, který se stal svědkem násilného jednání, šikany nebo jiného ponižujícího jednání 

(vandalismus, rasismus, brutalita apod.), má povinnost hlásit takovou skutečnost 

vychovatelce, jinému zaměstnanci školy nebo ředitelce školy. 

 Je zakázáno do ŠD přinášet do školy předměty, které rozptylují pozornost, ohrožují 

zdraví nebo narušují dobré mravy. 

  

Zacházení s majetkem školy a majetkem ostatních žáků  

 

Na začátku školního roku jsou žáci poučeni o odpovědnosti za škodu, chování k majetku 

školy,ŠD a majetku ostatních žáků.  

 

 Žáci mají právo používat zařízení ŠD, pomůcky a knihy pouze v souvislosti s prací ve 

ŠD. Jsou povinni se řídit pokyny vychovatelky nebo asistentek pedagoga. 

 Žáci jsou povinni šetrně zacházet s knihami a školními potřebami, které jim byly 

svěřeny v souvislosti s činností ve ŠD. Jejich poškození mají povinnost ihned hlásit 

vychovatelce nebo asistentkám pedagoga. 

 Žáci i zaměstnanci školy udržují prostory ŠD, vnitřní i okolní prostory školy v čistotě a 

pořádku, chrání majetek školy před poškozením. 
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 Žák odpovídá za škodu, kterou svým jednáním způsobil a za škodu, jejímuž vzniku 

nezabránil, přestože to bylo v jeho silách. Způsobenou a zaviněnou škodu uhradí  

zákonný zástupce žáka škole v plném rozsahu. Při zaviněném poškození školního 

majetku může žák školy společně se svým zákonným zástupcem zjednat nápravu 

škody i tím, že na vlastní náklady uvede poškozenou věc do původního stavu. 

Neuhrazení způsobené škody je důvodem pro vymáhání náhrady škody soudní 

cestou.  

 

V Čáslavi dne 01. 09. 2022 

 

 

Mgr. Bc. Marika Jelínková                           Jana Adamcová 

ředitelka ZŠ Čáslav              vychovatelka školní družiny 

 


