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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 
 
Obsah práce ŠD 

o Školní družina slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. Realizuje výchovně 

vzdělávací činnost mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a 

zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

o Program činnosti je volen tak, aby umožňoval žákům volbu mezi různými činnostmi. 

Celková činnost a rozsah práce školní družiny se řídí podle rozvrhu hodin základní 

školy. Obsah činnosti a možnost výběru je zakotven v týdenním plánu práce ŠD. 

o Družina může organizovat svou činnost i o víkendech a školních prázdninách. Podle 

potřeby může družina zajišťovat individuální nebo hromadnou výchovnou činnost pro 

rodiče a jinou veřejnost. 

o Družina koordinuje svou činnost ve škole tak, že umožňuje žákům účast na dalších 

formách zájmových aktivit organizovaných školou. Spolupracuje s rodiči a ostatními 

zájmovými organizacemi dětí a mládeže. 

 

Přihlašování a odhlašování 

o Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny 

zajišťuje vychovatelka. 

o O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 

o Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny 

sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny. Tyto údaje jsou 

zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v dužině, 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. 

Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně. 

http://www.malaskola.cz/
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o V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod jen pokud se 

údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek. Vychovatelka vede 

prokazatelnou evidenci docházky pravidelné denní a příležitostní. 

 

Organizace činnosti 

o Školní družina je otevřena v pondělí až v pátek od 06.30 hod. ráno a od konce vyučování 

do 15.30 hodin. V době od 06.30 hodin do 07.40 hodin je provoz ŠD spojen s mateřskou 

školou. 

o Zařazení žáků, kteří nejsou zapsáni na běžný provoz školní družiny ( vyhl.č. 74 ,§9 

odst.3- Činnosti vykonávaných družinou ve formách uvedených v § 2 písm. a),c) a f) se 

mohou účastnit i žáci nebo děti, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do 

družiny.). Zařazení těchto dětí je možno na volnočasové aktivity družiny a akce mimo 

denní dobu družiny ( např. víkendové výlety či spaní ve družině). S pobytem těchto dětí 

v družině souhlasí zákonný zástupce písemnou podobou o časovém setrvání žáka na 

uvedené akci.  

o Žáky do školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování 

ve třídách. 

o Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této 

činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny stanovený pro oddělení nebo 

skupinu. 

o Rodiče si vyzvedávají žáka z družiny dotazem v elektronickém vrátníku u zadního 

vchodu. 

 

 Chování žáků 

o Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl 

ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 

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

o Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny 

pro žáky. 

o Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení 

vyhlášky o základní škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky 

ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák 

narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele 

školy z družiny vyloučen. 

 

Dokumentace 

o V družině se vede tato dokumentace: 

        

- Třídní kniha 

- ŠVP Školní družiny  

- Zápisní lístek 

                                                                         

 Bc. Miroslava Hráská, 
vychovatelka ŠD 

Suchý Důl 25.8. 2020 


