
Základní škola a mateřská škola  Babice nad Svitavou, p.o.
Babice nad Svitavou 139, 664 01 pošta Bílovice nad Svitavou

Telefon: +420 545 237 150
IČO: 70299641 IZO: 600 110 796

Č. úč. 27-8089460287/100

Vnitřní řád školní družiny při ZŠ Babice nad Svitavou

Je vydán v souladu se zákonem č. 561/2004 (školský zákon) v platném znění, společně s 
prováděcími vyhláškami (48/2005, 454/2006 a 256/2012 Sb.)

1. Provoz a organizace výchovně vzdělávací činnosti školní družiny
Provozní doba školní družiny (dále ŠD) je ve dnech školního vyučování následující:
- ranní: 6:30 – 8:00
- odpolední: 12:00 – 16:15
Ranní družina je otevřena v jednom oddělení, odpolední družina je organizována ve dvou 
odděleních.
a) Žáci přicházejí do ranní ŠD v době od 6:30 do 7:45 hod.

b) Zodpovědnost vychovatele při ranním provozu nastává po převzetí žáka od zákonných 
zástupců. Pokud žák přichází bez doprovodu zákonných zástupců, nastává zodpovědnost od 
okamžiku vstupu žáka do školní budovy. V 8:00 odchází žáci do tříd.

c) Po vyučování převezme vychovatel žáky v obvyklém případě ve školní jídelně. Oběd 
probíhá od 11:55 do 12:30 a od 12:50 do 13:25 dle rozpisu jednotlivých tříd pod dohledem 
vychovatelů nebo pedagogických pracovníků školy. Pokud žáci dochází do svého oddělení 
samostatně, učiní tak bez zbytečného zdržování. Vychovatel (popř. zastupující pedagogický 
pracovník) odpovídá za bezpečnost žáka od jeho převzetí od pedagoga nebo od příchodu žáka
do družiny.

d) Odpoledne odchází žáci domů od 12 do 13:30 hod a v době od 15:30 do 16:15, aby bylo 
žákům umožněno účastnit se činností ŠD.

e) od 12:15 do 13:30 a od 15:30 do 16:15 se konají v ŠD odpočinkové a zájmové aktivity 
podle plánu práce ŠD (výtvarné, literární, pracovní, volná hra aj.)
V době od 14 do 15 hodin se zpravidla uskutečňují pohybové aktivity na školní zahradě, 
obecním hřišti, tělocvičně Sokolovny nebo na vycházce. ŠD koordinuje svoji činnost tak, aby 
umožnila žákům volbu mezi různými činnostmi a také účast na dalších formách zájmových 
aktivit organizovaných ZŠ a ŠD.

f) Pokud žák navštěvuje v době ŠD některý zájmový kroužek, ZUŠ nebo nepovinný předmět, 
sdělí to zákonní zástupci písemně vychovatelům ŠD s oznámením času odchodu a návratu do 
ŠD. Pokud zájmová aktivita odpadne nebo je docházka žáka zrušena, oznámí to zákonní 
zástupci písemně vychovateli.
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2. Práva a povinnosti žáků a pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
2A) Práva žáků

Žák má právo na:

a) účast na zájmových, vzdělávacích a tématických akcích zajišťovaných ŠD. ŠD může 
zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (výlety, exkurze, školní slavnosti – i mimo provozní
dobu družiny). Dalších činností se mohou po dohodě účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k 
pravidelné denní docházce do ŠD.
b) svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, dále na odpočinek a dodržování 
základních podmínek psychohygieny,
c) vyjadřování se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho výchovy a 
vzdělávání. Jeho vyjádření musí být učiněno přiměřenou formou dle zásad slušnosti. 
Pedagogický pracovník (vychovatel ŠD, učitel, asistent, ředitelka školy) musí vyjádření žáka 
věnovat pozornost odpovídající věku a stupni jeho vývoje.
d) odpočinek, hru a oddechové činnosti odpovídající věku a na svobodnou účast v řízených 
zájmových činnostech. Žáci mají trávit odpoledne v klidné a přátelské atmosféře.
e) na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a na činnosti ve zdravém životním prostředí,
f) na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před zásahy do jejich soukromého
života a poškozování jejich pověsti,
g) na seznámení se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti v ŠD.

2B) Povinnosti žáků

Žák je povinen:
a) dodržovat vnitřní řád ŠD, dále hygienická pravidla a návyky a rovněž další předpisy a 
pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen,
b) docházet do ŠD dle údajů v přihlášce a účastnit se činností organizovaných ŠD,
c) bez zdržování docházet po vyučování do svého oddělení ŠD,
d) chovat se tak, aby neohrožoval zdraví a bezpečnost sebe, spolužáků, pedagogů ani jiné 
osoby,
e) dodržovat pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy sdělené v souladu s 
právními předpisy, školním řádem a vnitřním řádem ŠD. Na hodnocení chování v ŠD se 
vztahují ustanovení klasifikačního řádu.
f) při činnostech v ŠD se chovat tak, aby nesnižoval důstojnost svoji, svých spolužáků ani 
zaměstnanců školy a jiných osob,
g) ihned ohlásit vychovateli úraz, poranění, nehodu nebo jakoukoliv změnu zdravotního 
stavu. Při úrazu poskytne v\chovatel žákovi první pomoc, popř. zajistí ošetření žáka lékařem. 
Úraz vychovatel ihned nahlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, popř. další 
formuláře.
h) neprodleně ohlásit ztrátu nebo poškození osobní věci, a to v den, kdy k tomu došlo,
i) zacházet s vybavením ŠD šetrně a chránit majetek před poškozením, udržovat prostory v 
čistotě a po skončení pobytu v ŠD uvést místnost do pořádku,

Žák nesmí:
a) nosit do ŠD cenné věci a peníze, nechávat si cenné věci a peníze v odloženém oděvu. 
Mobilní telefony mají žáci vypnuty a uloženy v aktovkách v místnosti oddělení ŠD, která se 
během vycházky a pobytu venku zamyká. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí.
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b) nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a 
bezpečnost osob,
c) opouštět oddělení ŠD a školní budovu bez vědomí vychovatele ŠD,
d) používat vůči jinému žákovi nebo pracovníkům školy hrubé slovní útoky a urážky, 
úmyslné psychické a fyzické násilí, což se vždy považuje za závažné porušení tohoto řádu.
e) pořizovat záznamy (audio, video, foto) bez svolení nahrávané osoby,
f) odnášet si majetek ŠD domů,
g) v ŠD a při jejích činnostech požívat alkohol, kouřit, užívat či šířit nebo propagovat 
omamné a psychotropní látky ani se nesmí dostavit pod vlivem alkoholu nebo jiných 
omamných látek, což se vždy považuje za závažné porušení tohoto řádu.

Při závažném a opakovaném porušování vnitřního řádu ŠD bude se zákonnými zástupci 
zahájeno jednání. Rozhodnutím ředitelky školy může být žák vyloučen ze ŠD.

V případě úmyslného poškození nebo zničení majetku školy nebo jiných osob budou 
zákonní zástupci žáka vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody.

3. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla vzájemných vztahů s 
pedagogickými pracovníky

2A) Práva zákonných zástupců

Zákonný zástupce má právo na:
a) přihlášení dítěte do ŠD. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy a vedoucí 
vychovatelka. Přednostní právo pro zařazení do ŠD mají žáci 1.-2.ročníku, kteří mají rodiče v 
pracovním poměru, dále dítě rodiče samoživitele a rodiče v tíživé sociální situaci.
Pokud zákonný zástupce potřebuje v naléhavém případě dočasně umístit nepřihlášeného žáka 
do ŠD, obrátí se na vedoucí vychovatelku, která mu poskytne informace.
b) informace o dítěti, aktivitách ŠD a provozu ŠD, které mu sdělí vychovatel nebo vedoucí 
vychovatelka,
c) seznámení s vnitřním řádem ŠD na začátku docházky. Zákonní zástupci svým podpisem 
souhlasí s jeho dodržováním,
d) sdělení připomínek k práci ŠD, které vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo ředitelka školy.

2B) Povinnosti zákonných zástupců

Zákonný zástupce je povinen:
a) přihlášení, popř. odhlášení žáka provést na základě písemné žádosti,
a) řádně vyplnit přihlášku a předat ji vychovateli před zahájením docházky žáka v daném 
školním roce. V přihlášce je nutno uvést dobu pobytu dítěte v ŠD, která je pro vychovatele 
závazná. Omluvení žáka nebo jeho odchod ze ŠD v jinou dobu – popř. s jinou osobou, 
než je uvedeno v přihlášce, je možné pouze po předchozím předložení písemné 
informace s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo v doprovodu a 
podpisem zákonného zástupce. Telefonická nebo ústní dohoda o změně odchodu není 
možná. Pro vzájemnou komunikaci vychovatelů a zákonných zástupců slouží deníček ŠD.
b) uvést v přihlášce zdravotní omezení žáka, užívané léky a kontaktní telefonní čísla pro 
případ změny zdravotního stavu žáka. Změnu kontaktních údajů je nutné nahlásit vychovateli.
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c) zajistit dítěti dostatek pití na celý den, odpolední svačinu a také vhodné oblečení a obutí pro
každodenní pobyt venku vzhledem k počasí,
d) v přihlášce vyplnit osoby, které pověřuje vyzvedáváním žáka. Žáka nelze při odchodu 
svěřit jiné osobě než osobě uvedené v přihlášce.
e) při vyzvedávání dítěte použít telefon u vchodu a dostavit se k místnosti oddělení ŠD. Do 
třídy zákonní zástupci nevstupují.
f) vyzvednout žáka ve stanovenou dobu. Pokud žák zůstane v ŠD po skončení pracovní 
doby – 16:15 hod, vychovatel telefonicky kontaktuje zákonné zástupce. Po domluvě s 
nimi počká s žákem ve škole, dokud si ho zákonný zástupce nevyzvedne. Pokud se zákonné 
zástupce nepodaří kontaktovat, vychovatel uvědomí pracovníky orgánu sociální péče o dítě, 
kteří zajistí péči o žáka.
g) uhradit úplatu za pobyt dítěte v ŠD. Úplata je stanovena v souladu s vyhláškou č. 74/2005 o
zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášek č. 109/2011 Sb. a 279/2012 Sb. na 600 Kč za 
pololetí za odpolední družinu (nebo se hradí poměrná část 120 Kč za měsíc, popř. 120 Kč 
při docházce jeden den v týdnu). Ranní družina je zpoplatněna částkou 120 Kč za 
pololetí. Platba se hradí pololetně převodem z účtu (do 15.10. a do 15.3.). Variabilní. 
symbol obdrží zákonní zástupci vždy na začátku školního roku. Ve výjimečných případech 
lze provést hotovostní platbu třídnímu učiteli nebo vychovateli. 
Úhrada úplaty může být plátci snížena nebo prominuta v souladu s § 11odstavec 3 a 4 
uvedené vyhlášky na základě písemné žádosti. Pokud se změní podmínky rodiny tak, že 
zanikne důvod ke slevám, jsou plátci povinni bez vyzvání zahájit placení úhrady.

Opakované pozdní vyzvedávání ze ŠD bude považováno za vážné porušení řádu ŠD a 
může být důvodem k vyloučení žáka ze ŠD. Pokud zákonný zástupce neprovede platbu 
za docházku do ŠD, bude upozorněn. Neuhrazení poplatku může být důvodem k 
vyloučení žáka ze ŠD.

Aktualizovanou verzi vydala: Mgr. Kateřina Gančarčíková, ředitelka školy

V Babicích nad Svitavou, dne 28.8.2017
Účinnost od: 1.9.2017

Vnitřní řád byl projednán s pracovníky školy na pedagogické radě dne 29.8.2017
S jeho obsahem jsou seznámeni žáci a jejich zákonní zástupci. Je závazný pro všechny 
dotčené osoby.
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