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Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 

 

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu je vydán na základě ustanovení § 30 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) v platném znění. 

Určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny a školního klubu. Prokazatelné 
seznámení účastníků zájmového vzdělávání (dále také žáků, zákonných zástupců) s tímto 
řádem provedou vychovatelky/lé při přihlášení žáků do školní družiny a školního klubu. 

Školní družina a školní klub se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o 
zájmovém vzdělávání (v platném znění). 

 

1 Poslání školní družiny a školního klubu 

Školní družina a školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve 
škole a výchovou v rodině. Školní družina a školní klub nejsou pokračováním školního 
vyučování, mají svá specifika, která je odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním 
školní družiny a klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a relaxace žáků, částečně 
také dohledu nad žáky. 

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné 
denní docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy a žáci nižšího stupně 
osmiletého gymnázia, pokud nejsou přijati k činnosti školního klubu. Činností vykonávaných 
družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do 
družiny. Družina může vykonávat pro účastníky činnost i ve dnech pracovního volna. 

Činnost klubu je určena přednostně pro žáky druhého stupně základní školy a nižšího stupně 
osmiletého gymnázia. K pravidelné denní docházce mohou být přijati i žáci prvního stupně 
základní školy, pokud nejsou přijati k činnosti školní družiny. Činností vykonávaných klubem 
se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Taktéž 
školní klub může vykonávat pro účastníky činnost i ve dnech pracovního volna. 

 

2 Povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve vztahu ke školní družině 
a školnímu klubu 

a) Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat školní družinu a školní klub o změně 
zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které 
by mohly mít vliv na průběh vzdělávání žáka. 

b) Zákonní zástupci žáka jsou povinni oznamovat školní družině a školnímu klubu údaje 
podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), údaje, které jsou podstatné 
pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích. 

c) Žák se ve školní družině a školním klubu chová slušně k dospělým osobám a ostatním 
žákům školy. Dbá pokynů zaměstnanců školy a školského zařízení, dodržuje školní řád, 
vnitřní řád školní družiny a školního klubu, řády odborných učeben, předpisy školy k 
ochraně zdraví a bezpečnosti apod. 
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d) Žák je povinen docházet na základě přihlášky do školní družiny nebo školního klubu 

pravidelně a včas, a účastnit se zájmových činností. 

e) Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. 

f) Žák udržuje prostory školní družiny a klubu v čistotě a pořádku, chrání majetek před 
poškozením. 

g) Žák se chová tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob (spolužáků, pracovníků školy 
apod.). 

h) Žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití 
alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).       

i) Žák je povinen řádně zapsat svůj příchod a odchod do a ze školního klubu do 
docházkového sešitu. 

j) Žák neopouští prostory školní družiny a školního klubu bez vědomí vychovatele/k. 

k) Odchod žáka před stanovenou dobou, která je uvedena na přihlášce, je možný pouze na 
základě písemného oznámení zákonných zástupců s jejich podpisem. 

l) Žákům není povoleno se v době po ukončení svého pobytu ve školní družině a školním 
klubu zdržovat v prostorách školy. 

m) Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na 
vzdělání a svobodu myšlení, projevu, shromažďování, na odpočinek a dodržování 
základních psychohygienických podmínek. 

n) Žák nenosí do školní družiny a školního klubu předměty, které nesouvisí se jejich činností 
a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Své osobní věci si ukládá 
do osobních uzamykatelných skříněk. Cenné předměty může v době pobytu ve školní 
družině nebo školním klubu předat do úschovy vychovatelce/li, kteří zajistí jejich 
bezpečnost. 

o) Žák hlásí bez zbytečného odkladu vychovatelce/li každý úraz nebo vznik škody, ke 
kterému došlo v souvislosti s činností družiny či školního klubu. 

p) Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jiným žákům a dalším osobám, 
které se vyskytují v době provozu ve školní družině a školním klubu, se vždy považují za 
závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem. 

 

Při porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem školní družiny a školního klubu lze 
podle závažnosti porušení žákovi uložit: 

1. napomenutí třídního učitele 

2. důtku třídního učitele 

3. důtku ředitele školy 

4. snížený stupeň z chování 

Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným 
způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy. 
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3 Provoz a vnitřní režim školní družiny a školního klubu  

a) Ve školní družině a školním klubu je určena vedoucí vychovatelka, která zajišťuje 
přihlašování a odhlašování žáků, vybírání úplaty za zájmové vzdělávání, předávání 
informací zákonným zástupcům žáků, vyřizování námětů, stížností atd. 

b) O zařazení žáků do školní družiny a školního klubu a o výši úplaty za zájmové vzdělávání 
ve školní družině a školním klubu rozhoduje ředitel školy. 

c) Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině a školním klubu je splatná předem, platí 
se v jedné splátce za celý školní rok. Výši úplaty stanovuje Příloha č. 1. 

d) Odhlašování žáků ze školní družiny a školního klubu je prováděno na základě písemných 
žádostí zákonných zástupců žáka. Úplata nebude odhlášeným žákům vrácena. 

e) Vedoucí vychovatelka kontroluje uhrazení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině 
a školním klubu v součinnosti s hospodářkou školy. Pokud jsou zákonní zástupci žáka 
v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud zákonní zástupci žáka nereagují na ústní výzvy, 
prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost uhradit úplatu. Pokud 
za dítě i po těchto upozorněních není zaplacena úplata, vedoucí vychovatelka školní 
družiny a školního klubu o tom neprodleně uvědomí ředitele školy. Ředitel školy může 
rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny a školního klubu. Ředitel školy 
také může úplatu snížit, nebo od úplaty osvobodit, jestliže je mu prokázáno, že: 

 žák nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci 
v hmotné nouzi, 

 žák nebo jeho zákonný zástupce pobírá příspěvek na péči, 

 žák je svěřen do pěstounské péče a má nárok na příspěvek na úhradu potřeb 
dítěte. 

f) O přijetí účastníka do školní družiny či školního klubu se rozhoduje na základě písemné 
přihlášky - Příloha č. 2, 3.  

g) Omluvu nepřítomnosti žáka ve školní družině nebo případný odchod žáka v jinou dobu a 
s jinou osobou, než jak je stanoveno v přihlášce, sdělí zákonní zástupci písemně. 

h) Rozsah denního provozu školní družiny a školního klubu schválený ředitelem školy na 
návrh vedoucí vychovatelky je od 6:15 do 7:45 a od 11:30 do 16:30 (dle rozvrhu 
jednotlivých tříd).  

i) Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby zákonnými zástupci vychovatel/ka nejdříve 
informují telefonicky zákonné zástupce žáka nebo osoby uvedené na přihlášce žáka do 
školní družiny nebo školního klubu. Pokud je tento postup bezvýsledný: I) kontaktuje 
pracovníka orgánu péče o dítě, II) požádá o pomoc Policii ČR. 

j) Činnost školní družiny a školního klubu probíhá v jednotlivých odděleních.  

k) Oddělení školní družiny se naplňují nejméně do počtu 20 účastníků a nejvýše do počtu 30 
účastníků. Kapacita školní družiny je stanovena na 360 žáků. V oddělení lze individuálně 
integrovat nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. 

l) Nejvyšší počet žáků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vykonávané 
činnosti a jejich bezpečnost je při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách 
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po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním provozem max. 30 dětí. Při 
organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí 
vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu 
doprovázejících osob. 

m) Oddělení školního klubu se neuvádí, jeho kapacita je stanovena na 195 žáků. 

n) Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek nebo 
vyučujících. Do školního klubu dochází žáci po skončení vyučování samostatně. 

o) Školní družina a školní klub realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo 
vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje 
žákům přípravu na vyučování. Řídí se úkoly stanovenými v ŠVP pro školní družinu a školní 
klub „Cesta objevů“ a to v návaznosti na ŠVP školy. 

 Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu. Zařazují se nejčastěji po obědě, 
popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde 
o klid na lůžku či lehátku, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové 
činnosti apod. 

 Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní  
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

 Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci, 
kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a 
poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo 
spontánní aktivitu. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých 
oddělení v zájmové činnosti, kterou vede vychovatel/ka školní družiny a školního 
klubu či jiný pedagog. 

 Příprava na vyučování - zahrnuje okruh činností související s plněním školních 
povinností, není to však povinná činnost školní družiny a školního klubu. Může jít 
o vypracovávání domácích úkolů na základě předchozího souhlasu zákonných 
zástupců (nikoliv před 15. hodinou, vychovatel/ka žákům úkoly neopravuje), 
zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), 
ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a 
dalších činnostech, nebo o získávání dalších doplňujících poznatků (např. 
vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy). 

p) Činností školní družiny a školního klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do školní 
družiny a školního klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do 
školní družiny a školního klubu stanovený pro oddělení nebo skupinu. 

q) V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz školní družiny a 
školního klubu po dohodě s ředitelem školy. Zákonní zástupci žáků budou o provozu 
školní družiny a školního klubu v době prázdnin informováni na webu a v systému 
Bakaláři. V případě zájmu zákonný zástupce žáka písemně a závazně přihlásí. Provoz 
školní družiny a školního klubu v době prázdnin nebo ředitelského volna se nezajišťuje, 
pokud je počet přihlášených žáků nižší než deset.  

r) Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení je možné spojit činnost 
jednotlivých oddělení. Počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30. 
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s) Ředitel schvaluje týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, 

zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity.  

t) Školní družina a školní klub může zřizovat zájmové útvary a další činnosti (jako např. 
výlety, exkurze, sportovní a kulturní akce), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou 
provozní dobu školní družiny a školního klubu. 

u) Aktivity školní družiny a školního klubu, realizované v rámci výzvy Šablony II OP VVV, jsou 
nově zřízenými aktivitami. Účastníkům školní družiny a klubu jsou poskytovány zdarma. 

 

4 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

a) Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině a školním klubu tak, aby neohrozili 
zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 

b) Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáka ve školní družině a 
školním klubu, v budově nebo mimo budovu při akci pořádané školní družinou a školním 
klubem, žák hlásí ihned vychovateli/ce, pedagogickému dozoru apod. 

c) Vychovatel/ka školní družiny a školního klubu provedou prokazatelné poučení žáků o 
bezpečnosti a ochraně zdraví. O poučení učiní záznam do přehledu výchovně vzdělávací 
práce.  

d) Všichni zaměstnanci školní družiny a školního klubu jsou při zájmovém vzdělávání a 
během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám 
žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj. Jsou povinni předcházet vzniku 
nežádoucích jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví. 

e) Zaměstnanci školní družiny a školního klubu dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, 
ohrožující zdraví a bezpečnost osob (technického rázu, nedostatečné zajištění budovy 
apod.), je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci 
svých schopností a možností zabránit vzniku škody. 

f) Zaměstnanci školní družiny a školního klubu sledují zdravotní stav žáků a v případě 
náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a zákonného 
zástupce postiženého žáka. 

g) Při úrazu poskytnou zaměstnanci školní družiny a školního klubu žákovi nebo jiné osobě 
první pomoc, úraz oznámí zákonným zástupcům žáka a případně zajistí ošetření žáka 
lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní 
předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl 
svědkem úrazu, nebo který se o něm dověděl první. 

h) V měsících září až listopad v rámci dopravní výchovy zajišťují vychovatelky školní družiny 
doprovod dojíždějících žáků 1. ročníku na a z autobusových spojů. 
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5 Podmínky zacházení s majetkem ze strany žáků 

a) Žáci jsou povinni řádně pečovat o půjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a 
poškozením.  

b) U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či 
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození 
způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými 
zástupci je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

c) Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli či vychovateli/kám školní družiny 
a školního klubu. 

d) Při nahlášení krádeže se o události pořídí záznam na základě výpovědi poškozeného. Věc 
se předá orgánům činným v trestním řízení (Policie ČR). 

 

6 Pravidla pro hodnocení chování žáků. 

a) Na hodnocení chování žáka ve školní družině a školním klubu se vztahují ustanovení dle 
Školního řádu. 

b) Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny a školního klubu, pokud 
tento žák soustavně nebo významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví 
a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu a školní klub 
nebo z jiných zvláště závažných důvodů. 

 

7 Dokumentace 

Ve školní družině a školním klubu se vede tato dokumentace:  

a) písemné přihlášky žáků, 

b) přehledy výchovně vzdělávací práce jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně 
vzdělávací práce, včetně docházky žáků, 

c) týdenní plán práce oddělení, 

d) celoroční plán činnosti, 

e) pololetní a roční hodnocení práce školní družiny a klubu jako podklad pro výroční zprávu 
školy, 

f) vnitřní řád školní družiny a školního klubu, rozvrh činnosti, 

g) třídní kniha školní družiny a školního klubu, 

h) podklady pro docházku vychovatele/k, 

i) organizace školní družiny a školního klubu. 

 

 

 



Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace 
Komenského 754, 749 01 Vítkov 

 

8 Závěrečná ustanovení 

Tento Vnitřní řád školní družiny a školního klubu nabývá účinnosti 1. 9. 2019 a ruší předchozí 
znění ze dne 3. 9. 2018. 

 

 

 

Ve Vítkově dne 30. 8. 2019 Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy  



Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace 
Komenského 754, 749 01 Vítkov 

 

Příloha č. 1 Stanovení úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině a 
školním klubu 

 

Podle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) stanovuji výši úplaty za zájmové 
vzdělávání ve školní družině na částku 500,- Kč ročně a ve školním klubu na částku 400,- Kč 
ročně. 

 

 

Ve Vítkově 30. 8. 2019    Mgr. Miroslav Bučánek, ředitel školy 

 

 

 

 

Přílohy č. 2, 3 Přihlášky do školní družiny a školního klubu 

viz níže 
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PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍ DRUŽINY  
pro školní rok …………….. 

 

Údaje o žákovi/žákyni 

 

Údaje o zákonných zástupcích 
Příjmení a jméno matky Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště 

Příjmení a jméno otce Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště (vypište, pokud je jiné, než trvalé bydliště matky) 

 

Rozsah docházky a způsob odchodu 

Ranní provoz (nehodící se škrtněte) ANO NE 

 

Den 
Čas odchodu 

Z důvodu společné zájmové činnosti a provozních důvodů budou žáci ze 
ŠD uvolňování v těchto časech: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30. 

Jméno a příjmení osob, které 
budou žáka/žákyni vyzvedávat. 

Po hodin Sám/a - doprovod *  

Út hodin Sám/a - doprovod * 

St hodin Sám/a - doprovod * 

Čt hodin Sám/a - doprovod * 

Pá hodin Sám/a - doprovod * 

* nehodící se škrtněte 
 

UPOZORNĚNÍ: má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v této přihlášce, 
musí se osoba vyzvedající dítě prokázat omluvenkou od zákonných zástupců. 
 

Celoroční poplatek za školní družinu: 500,- Kč, splatných do konce měsíce .................., na účet školy 
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce 
napište: ŠD + příjmení dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce ............................). 
 

Školní družina bude uzavřena v době prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a 
hlavní) za předpokladu, že počet žáků poklesne pod deset (zájem o školní družinu bude zjišťován před 
jednotlivými prázdninami) a v případě vyhlášení ředitelského volna. 
 

Účastníci budou přijati do školní družiny do výše kapacity v pořadí příchozí platby na účet školy a 
řádně vyplněné přihlášky. 
 

Seznámili jsme se s Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu Základní školy a gymnázia 
Vítkov, příspěvkové organizace (www.zsgvitkov.cz, úřední deska ve vestibulu školy). 
 

V ……………..…… dne …………… Podpis zákonných zástupců: ........................................................ 
 

........................................................ 

Příjmení a jméno Datum narození 

Trvalé bydliště (včetně PSČ) Třída (ve školním roce ...................) 

http://www.zsgvitkov.cz/


Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace 
Komenského 754, 749 01 Vítkov 

 
 

PŘIHLÁŠKA K DOCHÁZCE DO ŠKOLNÍHO KLUBU 
pro školní rok …………….. 

 

Údaje o žákovi/žákyni 

 

Údaje o zákonných zástupcích 
Příjmení a jméno matky Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště 

Příjmení a jméno otce Kontaktní telefon 

Trvalé bydliště (vypište, pokud je jiné, než trvalé bydliště matky) 

 
Rozsah docházky a způsob odchodu 

Ranní provoz (nehodící se škrtněte) ANO NE 

 

Den 

Doplňte čas odchodu 
(Zvolte „KDYKOLIV“ nebo stanovte čas odchodu. Bude-li zvoleno 

„KDYKOLIV“ bude žák/žákyně odcházet dle domluvy s vychovateli 
školního klubu; přesný odchod bude školním klubem evidován). 

Jméno a příjmení osob, které 
budou žáka/žákyni vyzvedávat. 

Po Kdykoliv                   hodin Sám/a - doprovod *  

Út Kdykoliv                   hodin Sám/a - doprovod * 

St Kdykoliv                   hodin Sám/a - doprovod * 

Čt Kdykoliv                   hodin Sám/a - doprovod * 

Pá Kdykoliv                   hodin Sám/a - doprovod * 

* nehodící se škrtněte 
 

UPOZORNĚNÍ: má-li být dítě uvolněno ze školní družiny dříve než v hodinu určenou v této přihlášce, 
musí se osoba vyzvedající dítě prokázat omluvenkou od zákonných zástupců. 
 

Celoroční poplatek za školní klub: 400,- Kč, splatných do konce měsíce .................., na účet školy 
19-8388410247/0100, variabilní symbol = 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce 
napište: ŠK + příjmení dítěte + třídu (do níž bude dítě chodit ve školním roce ............................). 
 

Školní klub bude uzavřen v době prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční a hlavní) a 
v případě vyhlášení ředitelského volna. 
 

Účastníci budou přijati do školního klubu do výše kapacity v pořadí příchozí platby na účet školy a 
řádně vyplněné přihlášky. 
 

Seznámili jsme se s Vnitřním řádem školní družiny a školního klubu Základní školy a gymnázia 
Vítkov, příspěvkové organizace (www.zsgvitkov.cz, úřední deska ve vestibulu školy). 
 

V ……………..…… dne …………… Podpis zákonných zástupců: ........................................................ 
 

........................................................ 

Příjmení a jméno Datum narození 

Trvalé bydliště (včetně PSČ) Třída (ve školním roce ...................) 

http://www.zsgvitkov.cz/

