
Vnitřní řád školní družiny 
Základní škola Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, 

příspěvková organizace 
 
Školní družina poskytuje žákům školy zájmové vzdělávání, tvoří ve dnech školního vyučování 
mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním 
školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, 
odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činností vykonávaných družinou 
se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné docházce do školní družiny. Družina 
může vykonávat činnost pro žáky, nebo žáky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního 
volna. 
 
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní 
družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 
  

Žáci mají právo 

- na školské služby školní družiny podle školského zákona, 
- na informace o průběhu a výsledcích svého zájmového vzdělávání ve školní družině, 
- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se zájmového 

vzdělávání ve školní družině,  
- obracet se na ředitele školy a případně i školskou radu v záležitostech týkajících se jejich 

zájmového vzdělávání, přičemž jsou ředitel školy a školská rada povinni se podněty 
žáků zabývat a vyjadřovat k nim svá stanoviska,   

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí zájmového 
vzdělávání, přičemž vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající věku 
a stupni vývoje žáků, 

- na zajištění bezpečnosti a ochranu zdraví, ochranu před sociálně patologickými jevy, 
jakoukoli formou diskriminace, nepřátelství, násilí a šikany včetně kyberšikany, 

- v případě potřeby nebo problému požádat o pomoc či radu kteréhokoli zaměstnance 
školy, využít tzv. „schránku důvěry“. 

 

Žáci jsou povinni 

- přihlášení žáci jsou povinni řádně docházet do školní družiny a řádně se vzdělávat – 
účastnit se činností školní družiny v rámci zájmového vzdělávání, 

- dodržovat aktuálně platný školní řád, předpisy a související pokyny školy k ochraně 
zdraví (včetně aktuálních protiepidemiologických opatření) a bezpečnosti, s nimiž byli 
seznámeni, 

- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s platnou legislativou, 
školním řádem a tímto vnitřním řádem školní družiny, 

- chovat se a komunikovat slušně mezi sebou navzájem i se všemi zaměstnanci školy, 
- dbát na ochranu svého zdraví i zdraví ostatních osob ve škole, 
- zacházet s majetkem školy, spolužáků a ostatních osob ve škole tak, aby nedošlo k jeho 

poškození nebo zničení. 
 
Zákonní zástupci mají právo 

- na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání svých dětí, 



- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí zájmového 
vzdělávání jejich dětí, 

- na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se zájmového 
vzdělávání jejich dětí, 

- v případě potřeby předat své připomínky nebo podněty v prvé řadě vedoucí 
vychovatelce a poté řediteli školy, jeho zástupkyni nebo pedagogickým pracovníkům 
školy či školní družiny, aktuální problémy či potíže operativně řešit s kterýmkoli 
zaměstnancem školy, obrátit se na vedení školy či pedagogy prostřednictvím kontaktů 
zveřejněných na webových stránkách školy.   
 

Zákonní zástupci jsou povinni 
- zajistit, aby přihlášený žák řádně docházel do školní družiny, 
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se 

zájmového vzdělávání žáka, nebo jiných skutečností, které by mohly mít vliv na průběh 
zájmového vzdělávání,  

- informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání,  

- oznámit - doložit důvody nepřítomnosti žáka v činnostech školní družiny nejpozději do 
3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti, na dobu nepřítomnosti žáka – účastníka 
činností školní družiny ve škole a tím i ve školní družině vystavit omluvenku, kterou 
žák předloží neprodleně po návratu do školy třídnímu učiteli, plánovanou absenci 
(např. z důvodu rekreace) omluvit dostatečně předem, 

- na začátku docházky žáka do školní družiny vyplnit písemnou přihlášku – tzv. zápisní 
lístek, údaje na zápisním lístku jsou závazné pro rodiče i vychovatelky. Součástí 
zápisního lístku je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka 
z družiny. Není přípustné uvolnit žáka na telefonní zavolání, ústní domluvu, vzkaz 
apod. Pokud žák odchází jinak, než je uvedeno v zápisním lístku, musí přinést uvolňující 
lístek od zákonného zástupce, který obsahuje tyto náležitosti - jméno dítěte, datum, čas, 
osobu, se kterou odchází popř. sám/sama a čitelný podpis rodiče. Lístek má hodnotu 
právního dokumentu, uschovává se po dobu jednoho školního roku. Po odchodu nese 
zákonný zástupce za žáka plnou právní odpovědnost. 
 

Provoz a vnitřní režim školní družiny 

Provozní doba školní družiny je od 6:30 do 17:30 hodin. Aby nebyla narušována vzdělávací 
činnost oddělení, jsou pro odchody žáků stanoveny časy od 13:30 do 14:00 hodin a dále od 
15:00 hodin do doby ukončení provozní doby školní družiny. Při nevyzvednutí žáka do konce 
provozní doby školní družiny zákonnými zástupci, vychovatelka nejdříve informuje telefonicky 
všechny osoby uvedené na přihlášce – zápisním lístku žáka. Pokud je tento postup bezvýsledný, 
po ukončení provozu vychovatelka setrvá ve školní družině s dítětem nejdéle do 18:00 hod. 
V případě, že zákonní zástupci ani do této doby své dítě nevyzvednou, kontaktuje vychovatelka 
ředitele školy a Policii České republiky.  

Činnost školní družiny probíhá v hlavní budově školy a v tzv. pavilonku prvních tříd, využíván 
je i školní dvůr, zahrada, hřiště a blízké okolí školy.  

Oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků. Do školní družiny předává žáky 
vychovatelce učitelka, která vyučuje ve třídě poslední vyučovací hodinu.  S ohledem na vývoj 
počtu žáků v jednotlivých odděleních určuje vedoucí vychovatelka způsob spojování oddělení, 
přičemž vždy dbá na to, aby počet žáků v oddělení nepřekročil 30. Při spojování se realizuje 



mezi vychovatelkami předání žáků podle seznamu. Spojování oddělení může vedoucí 
vychovatelka stanovit i operativně na základě aktuální situace ve školní družině. Před koncem 
provozní doby školní družiny jsou všichni žáci již jen v jednom oddělení (tzv. večerní družině).  

Školní družina zabezpečuje pro žáky řízené kolektivní nebo individuální činnosti, organizované 
nebo spontánní aktivity. Činnost může být organizována pro žáky z různých oddělení 
v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka školní družiny či jiný pedagog nebo rodič. 
V průběhu činnosti žáci ze školní družiny odcházejí na „kroužky“, které ve škole organizuje 
a pořádá externí subjekt „Kroužky“ – předávání žáků před kroužkem a po skončení kroužku 
probíhá mezi vychovatelkou školní družiny a vedoucím kroužku, pokud není v zápisním lístku 
určeno jinak.  

Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nepřihlášení k pravidelné docházce do školní 
družiny, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků školní družiny stanovený pro oddělení 
nebo skupinu. 

Provoz školní družiny v Základní škole Praha 5 – Smíchov, Podbělohorská 26/720, příspěvkové 
organizaci v době vedlejších a hlavních prázdnin je možný pouze v případě, že zákonný 
zástupce žáka o to požádá alespoň 30 dnů před termínem vedlejších prázdnin. Oddělení bude 
otevřeno při minimálním počtu 15 včas přihlášených žáků. 

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků nebo studentů a jejich 
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo 
násilí a podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků 
 
Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrozili či nepoškodili zdraví 
a majetek svůj, spolužáků ani jiných osob ve škole nebo majetek školy. Každý úraz, poranění, 
nehodu či škodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní družině nebo při akci pořádané 
školní družinou, žáci hlásí ihned vychovatelce nebo určenému dozoru. Záměrné poškození 
majetku spolužáků, dalších osob ve škole nebo majetku školy jsou žáci, kteří škodu způsobili, 
povinni uhradit. Je zakázáno ponechávat peníze v hotovosti a cenné věci, včetně osobní 
elektroniky, ve škole přes noc.  

Při výuce mimo třídu oddělení školní družiny – např. v tělocvičně, na hřišti, na dvoře a na 
zahradě, dodržují žáci specifická pravidla a bezpečnostní předpisy dané příslušnými vnitřními 
řády.   

Projevy sociálně patologických jevů mezi žáky a mezi žáky a ostatními zaměstnanci školy, 
tj. fyzické a psychické násilí, omezování osobní svobody, ponižování, diskriminace, šikana 
a kyberšikana, dále užívání návykových látek, alkoholu či kouření jsou zakázány a jsou 
považovány za zvlášť závažné porušení tohoto školního řádu.  

 
 

31. 1. 2023 Mgr. Martin Krupa, ředitel školy 
 
Vnitřní řád školní družiny je platný od 1. 2. 2023 
 


