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ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU 
 

OBECNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Organizace provozu školní družiny a školního klubu se opírá o příslušná ustanovení zákona 

č. 561/2004 Sb., Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání, zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu - vyhláškou č. 74/2005 Sb., 

o zájmovém vzdělávání     

2. Školní družina a školní klub realizuje v souladu s ustanovením § 111 zákona 561/2004 Sb. 

(školský zákon) zájmové vzdělávání v době mimo vyučování, zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. 

3.  Ve školní družině a ŠK je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která   

    zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům,     

    vyřizování námětů a stížností 

4. O zařazení dítěte do školní družiny a ŠK rozhoduje ředitelka školy. 

5. O provozu školní družiny a ŠK v době hlavních i vedlejších prázdnin rozhoduje na základě  

   písemné přihlášky zákonných zástupců (podle počtu přihlášených, minimální počet je 10   

   žáků) ředitelka školy se souhlasem zřizovatele. 

6. Oddělení školní družiny a ŠK může mít maximálně 30 žáků. 

7. Zájmové vzdělávání ve školní družině a ŠK je za úplatu, výše úplaty je každoročně 

aktualizována formou dodatku Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání. 

8. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD a ŠK je prováděno na základě písemných žádostí 

rodičů žáka. 

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ 

 

Práva žáka 

1. 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). 

2. Žák má právo na přístup k informacím o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání a 

informacím, které podporují jeho rozvoj. 

3. Žáci si mohou vytvářet své samosprávné orgány, volit a být do nich voleni, pracovat 

v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je 

povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat.  

4. Žák má právo na vyjádření vlastního názoru v záležitostech týkajících se jeho vzdělávání.  

5. Ke svým vyjádřením může žák využít schránky důvěry. 

6. Žák se může účastnit všech akcí pořádaných školou, školní družinou a ŠK, může se 

souhlasem příslušného pedagogického pracovníka a ředitele školy akce sám organizovat. 

7. Žák má právo na poradenskou pomoc školy. 

 

Povinnosti žáků 

1. Žák je povinen neopouštět oddělení školní družiny a ŠK. Za žáka, který se do školní 

družiny nebo ŠK nedostavil, škola neodpovídá. Tato skutečnost bude neprodleně sdělena 

zákonným zástupcům žáka. 

2. Žák je povinen dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byl seznámen. 

3. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a 

školním řádem. 



Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, 

příspěvková organizace 
 

2 

4. Žák je povinen chovat se v rámci společenských norem - dodržuje společenská pravidla 

chování, vůči dospělým i spolužákům vystupuje zdvořile a ohleduplně. Vyvaruje se 

jakéhokoli hrubého slovního jednání nebo fyzických útoků vůči ostatním žákům. 

5. Při akcích pořádaných školou vystupuje žák ukázněně, řídí se pokyny vychovatelek. 

6. V jídelně se žák řídí řádem jídelny a pokyny dozírajícího. Při jídle dodržuje pravidla 

kulturního stolování. 

7. Žák neubližuje sobě, ani ostatním. Nepodporuje nesnášenlivost, šikanu, násilí, 

vandalismus a rasismus. 

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY  

 

Docházka do školní družiny 

1. Žák je povinen účastnit se zájmového vzdělávání podle rozsahu docházky dohodnutém se 

zákonnými zástupci žáka. Rozsah docházky je zaznamenán na zápisním lístku. 

2. Zákonní zástupci sdělí vedoucí vychovatelce školní družiny vždy písemnou formou 

odchylky od dohodnutého rozsahu docházky do školní družiny, omluvu nepřítomnosti 

žáka, odchod ze školní družiny s jinou osobou, než je dohodnuto v zápisním lístku 

3. Žáky, přihlášené k zájmovému vzdělávání ve školní družině, si vychovatelky přebírají 

od vyučujících po skončení vyučování. 

4. Nemůže-li se žák zúčastnit zájmového vzdělávání nebo činnosti pořádané školou 

nepředvídaně, zvláště ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, doloží zákonný 

zástupce žáka důvody jeho nepřítomnosti na zájmovém vzdělávání nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti. V případě předem známých důvodů 

oznámí písemně zákonný zástupce žáka dobu jeho nepřítomnosti ve školní družině 

vedoucí vychovatelce.  

 

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠKOLNÍHO KLUBU 

 

Docházka do školního klubu 

1. Žák je povinen účastnit se zájmového vzdělávání podle rozsahu docházky dohodnutém se 

zákonnými zástupci žáka. Rozsah docházky je zaznamenán na zápisním lístku. 

2. Zákonní zástupci sdělí vychovatelce školního klubu vždy písemnou formou odchylky od 

dohodnutého rozsahu docházky do školního klubu, omluvu nepřítomnosti žáka.  

3. Nemůže-li se žák zúčastnit zájmového vzdělávání nebo činnosti pořádané školou 

nepředvídaně, zvláště ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů, doloží zákonný 

zástupce žáka důvody jeho nepřítomnosti na zájmovém vzdělávání nejpozději 

do 3 kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti. V případě předem známých důvodů 

oznámí zákonný zástupce žáka dobu jeho nepřítomnosti ve školním klubu vychovatelce.  

 

 

 

Zacházení se školním majetkem 

1. Žák má právo používat zařízení školy v souvislosti se zájmovým vzděláváním. Je však 

povinen se řídit při tom pokyny vychovatelek nebo jiných oprávněných osob. 

2. Žák je povinen udržovat v pořádku a šetrně nakládat se všemi věcmi, které tvoří zařízení 

školy a těmi, které mu byly svěřeny v souvislosti se zájmovým vzděláváním.  

3. Za svévolně nebo z nedbalosti poškozený majetek školy bude vyžadována odpovídající 

náhrada. 

4. Žákům je zakázána svévolná manipulace s PC. Je zakázáno spouštět www stránky, které 

svým obsahem ohrožují mravní vývoj dětí (zejména s obsahem násilí, pornografie) 
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ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 

1. Ve ŠD a ŠK se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny 

pro žáky, který je vyvěšen v učebně.  

2. Při každém svém počínání je žák povinen chránit si své zdraví a zdraví svých 

spolužáků.  

3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zařízením. 

4. Do školy, školní družiny i školního klubu je zakázáno nosit věci, které by mohly 

ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu. 

5. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, včetně alkoholických 

nápojů a kouření v areálu školy je žákům zakázáno. Z porušení tohoto ustanovení 

budou vyvozeny přísné sankce. 

6. Není vhodné nosit do školy cenné předměty nebo větší množství peněz. Pokud je má 

žák ve výjimečných případech s sebou, může si je uschovat na k tomu určeném místě  

dle pokynu učitele nebo vychovatelky.  

7. Mobilní telefon užívá žák tak, aby nenarušoval zájmové vzdělávání. 

8. Odchod žáka ze školní družiny i školního klubu se řídí požadavky zákonných 

zástupců, uvedenými v zápisním lístku.  

9. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí  

pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. 

10. Případný úraz či nevolnost, nehodu či ztrátu předmětu hlásí žák ihned vychovatelce,  

případně jinému učiteli nebo vedení školy. 

11.  Při udělení osobního volna na školní akci si žák odpovídá sám za sebe. O udělení  

osobního volna rozhoduje doprovázející pedagog na základě rozumové vyspělosti 

žáka po předchozím poučení o bezpečnosti. 

 

Vnitřní režim školní družiny 

 

1. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí 

vychovatelky školní družiny. 

2. Školní družina se pro žáky otevírá v 6.00 hodin. Ranní provoz je do 7.45 hod. 

3. Odpolední provoz začíná s koncem poslední vyučovací hodiny žáka, končí v 15.30 

hod. 

4. Na nepovinné předměty, zájmové kroužky a výuku v ZUŠ jsou žáci uvolňováni 

dle potřeby a písemných požadavků zákonných zástupců. 

5. Pro vstup a odchod ze školy používají žáci pouze určený vchod.  

6. K odložení svrchního oděvu a obuvi používá žák šatnu. Při pohybu v budově školy  

si počíná tak, aby nezpůsobil znečištění prostor. 

7. Při pobytu v odborných pracovnách a tělocvičně při zájmovém vzdělávání se žák řídí 

řádem platným pro tyto pracovny.  

8. Po skončení pobytu ve školní družině si žák uklidí své místo a jeho okolí, včetně svých 

věcí v šatně. 

Vnitřní režim školního klubu 

9. Rozsah denního provozu ŠK a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí 

vychovatelky školní družiny. 

10. ŠK se pro žáky otevírá v 7.00 hodin. Ranní provoz je do 7.45 hod. 

11. Odpolední provoz začíná s koncem poslední vyučovací hodiny žáka, končí v 15.30 

hod. 

12. Na nepovinné předměty, zájmové kroužky a výuku v ZUŠ jsou žáci uvolňováni 

dle potřeby a písemných požadavků zákonných zástupců. 

13. Pro vstup a odchod ze školy používají žáci pouze určený vchod.  
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14. K odložení svrchního oděvu a obuvi používá žák šatnu. Při pohybu v budově školy  

si počíná tak, aby nezpůsobil znečištění prostor. 

15. Při pobytu v odborných pracovnách a tělocvičně při zájmovém vzdělávání se žák řídí 

řádem platným pro tyto pracovny.  

16. Po skončení pobytu ve ŠK si žák uklidí své místo a jeho okolí, včetně svých věcí  

v šatně. 

 

 

 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ (§ 22 ZÁKONA č. 561/2004 Sb.) 

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny nebo školního klubu  

b) na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte nebo žáka, 

c) informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít 

vliv na průběh zájmového vzdělávání,  

d) dokládat důvody nepřítomnosti dítěte v souladu s podmínkami stanovenými v tomto 

řádu školní družiny 

e) oznamovat škole údaje podle odst. 2 a 3 § 28 zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, 

které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto 

údajích. 

 

Aktualizovaný Řád školní družiny byl vydán dne 1. 6. 2012 

Aktualizace byla projednána pedagogickou radou dne 20. 6. 2012 

Řád školní družiny ze 7. 4. 2009 pozbývá účinnosti dne 1. 10. 2011 

Aktualizace Řádu školní družiny a školního klubu byla projednána pedagogickou radou dne 

13. 4. 2015. 

Mgr. Dagmar Tesarčíková 

ředitelka školy 

 

Příloha č. 1 

Dokumentace ŠD a ŠK 

V družině se vede tato dokumentace:  

a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni 

k pravidelné docházce), 

b) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců 

účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

c) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně 

docházky dětí, 

d) celoroční plán činnosti 

e) roční hodnocení práce školní družiny a školního klubu jako podklad pro výroční 

zprávu školy 

f) vnitřní řád školní družiny a školního klubu, rozvrh vyučovacích hodin, 

g) záznamy z metodického sdružení. 

 

 

Příloha č. 2 

Směrnice ke stanovení úplaty za zájmové vzdělávání v družině, včetně dodatku    
 

 

 


