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1. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným
shromážděním OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována   Českou a
Slovenskou Federativní Republikou dne 7. ledna 1991.

Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:
● Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
● Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání,

volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
● Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
● Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které

se ho týkají.

Žáci školní družiny mají dále právo na:
a) Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích

zajišťovaných školní družinou.
b) Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a

dodržování základních psychohygienických podmínek.
c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
odpovídající jejich věku a stupni vývoje. 

d) Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí vychovatelce ŠD nebo
ředitelce školy.

e) Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám
slušnosti.
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f) Žák ŠD má právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku,
jakož i na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci
trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.

g) Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém
životním prostředí.

h) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do
soukromého života a poškozování pověsti a cti.

i) Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní
družině.

Žáci  jsou povinni:

a) dodržovat vnitřní   řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy
a vnitřním řádem školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby
neohrozili zdraví svoje ani jiných osob,    
c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat
tak,  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí,
se kterými přijdou do styku,
d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit
vychovatelce školní družiny  v ten den, kdy  ke ztrátě či poškození došlo
e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku  a účastnit se činností 
organizovaných školní družinou
f) zacházet s vybavením školní družiny  šetrně, udržovat své místo i ostatní  prostory
školní družiny v čistotě a pořádku, chránit  majetek před poškozením
g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví

 
Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval  spolužáky ani
vyučujícího.  Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny
může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD vyloučen.

 

2. Podmínky provozu a vnitřní režim školní družiny

a) O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy a přijímá žáky do naplnění
kapacity školní družiny, která činí 40 žáků. Zákonný zástupce žáka vyplní a odevzdá
vedoucí vychovatelce zápisový lístek do školní družiny. Školní družina je přednostně
určena žákům prvního stupně, žáci z druhého stupně mohou být přijati k doplnění
kapacity ŠD.  Žáci navštěvující školní družinu se mohou účastnit zájmové činnosti
v zájmových kroužcích. Odhlašování žáka provede zákonný zástupce písemně a
odhlášku předá na ředitelství škol.

b) Na zápisním lístku rodiče stanoví dobu pobytu žáka ve školní družině. Odchod žáka 
ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné
žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám nebo
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v doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není
možná.

c) Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený v zápisním lístku. Změny je nutné
včas vždy písemně oznámit.

d) Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci
žáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka a na pravidelně užívané léky.

e) Veškeré připomínky k práci školní družiny vyřizuje vedoucí vychovatelka nebo
ředitelka školy.

f) S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD
a rodiče svým podpisem souhlasí s jeho dodržováním.

g) Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby: oznámí vedení školy,
telefonicky upozorní zákonné zástupce, v případě, že domluva neproběhne,
vychovatel kontaktuje vedení školy, případně  Policii ČR.¨

h) Provoz ve dnech školního vyučování: 6.00 – 7.45, 11.40 – 15.15
i) Provoz o prázdninách a volných dnech, kdy neprobíhá školní vyučování: při

dostatečném počtu přihlášených žáků je provoz školní družiny zabezpečen
nepřetržitě.

j) Základní lokalizace – učebna ŠD.
k) Ustanovení o platbách (vychází ze školského zákona 561/2004Sb. v platném znění a

Vyhlášky o zájmovém vzdělávání č. 74/2005 Sb. v platném znění) za pobyt ve ŠD –
žáci 180,-Kč měsíčně, za kroužek 45,- Kč měsíčně. Osvobození od poplatku se řídí
Směrnicí o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů v ŠD vydanou
ředitelkou školy.

l) O vyloučení žáka ze ŠD ze závažných důvodů rozhoduje ředitelka školy, předem
záležitost projedná se zákonnými zástupci, vyhotoví písemný zápis a informuje o
rozhodnutí zřizovatele.

m) Rodiče žákům zapsaným do odpolední školní družiny zajistí obědy ve školní jídelně.
n) Užívání dalších prostor školy či jiné prostory pravidelně využívané:

- keramická dílna, multifunkční dílna, učebna IT, tělocvična, relaxační
místnost, cvičná kuchyň, cvičný byt – žáci se řídí řádem těchto místností

- školní zahrada, hřiště – jsou dodržovány pokyny vychovatelek a
bezpečnostní pokyny

- v učebně ŠD se řídí provozním řádem místnosti ŠD, je dodržován pitný
režim

o) Dočasné umisťování žáků do ŠD – kteří nejsou přihlášeni – musí být zajištěn dozor
odpovídající postižení a počtu dětí, které z různých důvodů cíleně potřebují využít ŠD.
Rodiče požádají vedení školy minimálně jeden den předem. Neplánované umístění
v případě, že rodiče si dítě nevyzvedli po vyučování, vzhledem k programu ŠD nelze,
žák vyčká příchodu rodičů v šatně.

p) K evidenci docházky žáků přihlášených k občasné docházce slouží docházkový sešit. /
Za žáky přihlášené k pravidelné docházce se považují žáci navštěvující ŠD alespoň 3
dny v týdnu. /

q) Pravidla styku se zákonnými zástupci:
Forma písemná: zápisy do deníčků
Forma ústní: při předávání dětí, přičemž vychovatel neopustí místnost
s ostatními dětmi.
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r) Další činnosti organizované ŠD či pořádané v jejím rámci – činnost kroužků, účast na
akcích jiných škol či organizací (sportovní a kulturní akce)

3. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze
strany žáků

a)     Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně
b)     Místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují  v čistotě a pořádku
c)     Majetek školní družiny chrání před poškozením
d)     Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů
e)     V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni
k jednání o náhradě způsobené škody

4. 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) Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují
konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů,
uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

b) Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je
o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence
spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

c) Žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek
v areálu školy. Porušení tohoto zákazu se bere jako hrubé porušení školního řádu.
Ředitel školy využije všech možností daných mu příslušným zákonem včetně
možnosti dát podnět k zahájení trestního stíhání osob, které se na porušení tohoto
zákazu podílely. Ředitel školy nebo jím pověřený pracovník bude informovat zákonné
zástupce žáků, u nichž bylo zjištěno porušení tohoto zákazu, o zjištěních a zároveň je
seznámí s možností odborné pomoci.

d) Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo
skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší), jsou v
prostorách školy a při školních akcích přísně zakázány a jsou považovány za hrubý
přestupek proti řádu školní družiny. Ředitelka školy bude v takovém případě
postupovat dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u
dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízením čj. 21291/2010-28 a
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení
šikany ve školách a školských zařízeních čj. 21149/2016


