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Vnitřní řád školní družiny 
 

Posláním školní družiny je podílet se na výchově, vzdělávání a rekreaci žáků zejména v době před a po 

vyučování. 

Pobyt ve školní družině není pokračováním školního vyučování, řídí se pravidly a požadavky pedagogiky 

volného času. 

Práce ve školní družině se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu, na který navazují 

měsíční plány práce vychovatelek. 

Pobyt ve školní družině je možný pouze po předchozím odebrání oběda ve školní jídelně.  

Do školní družiny je dítě přihlášeno až po uhrazení školného za ŠD a stravného min. na půl roku nebo 

předložení kopie trvalého příkazu.  

V denní skladbě je vymezen dostatečný pobyt žáků na čerstvém vzduchu.  

Základem pro plánování je návaznost na školní vzdělávací program mateřské školy a základní školy. 

V podmínkách školy je provozována ranní a odpolední družina. 

Do ranní školní družiny přivádí žáky rodiče, nebo přichází žáci samostatně od 6.45 do 7.40. 

V 7.45 hod odvádí vychovatelka děti do tříd základní školy.  

Ranní družina slouží především k zájmovým a odpočinkovým činnostem.  

Vychovatelka zapisuje žáky po příchodu do družiny do knihy příchodů. 

Žáci, kteří z různých důvodů doma nesnídají, mají možnost se v klidu nasnídat, a vychovatelka jim 

připraví teplý nápoj.  

Odpolední družina začíná po skončení dopoledního vyučování v 11.45. 

Vychovatelka přebírá děti od učitelek základní školy a odvede je do jídelny na oběd. 

Po návratu z oběda vychovatelka zařazuje odpočinkovou, zájmovou a rekreační činnost dle týdenní 

skladby. Co nejčastěji zařazuje pobyt venku na zahradě nebo na hřištích.  

Rodiče si mohou děti vyzvedávat: 

a) po vyučování v 11.45 

b) po obědě ve 12.00  

c) od 14.30 – 16.00 kdykoliv  

Žáci odchází zpravidla v době od 15.30 do 16.00. Pokud si rodiče do konce provozní doby dítě 

nevyzvednou, pokusí se vychovatelka s nimi spojit telefonicky. Pracovní pohotovost vychovatelky trvá 

do 16.30. Jestliže si rodiče dítě do této doby nevyzvednou a není možné se s nimi telefonicky domluvit, 

může být dítě předáno jinému pracovníkovi školy. Na dveře pak vychovatelka umístí sdělení pro rodiče, 

kde si dítě mohou vyzvednout.  

Činnost školní družiny se odehrává zpravidla v prostorách budovy školní družiny, v tělocvičně základní 

školy nebo na hřišti při škole nebo na zahradě školy či mateřské školy. 

Místnosti školní družiny jsou rozděleny na odpočinkovou a pracovní část. V odpočinkové místnosti si 

žáci zpravidla hrají, čtou, poslouchají hudbu nebo čtené příběhy, hrají společenské hry apod. 

Odpočinková část místnosti je pokryta kobercem, vybavena skříňkami, hrami, hračkami a pomůckami 

pro činnost školní družiny. 
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Pracovní část slouží pro práci s barvou, hlínou, vystřihování, nalepování i k přípravě na vyučování. 

K tomuto účelu je vybavena stolky a židlemi. 

Třída musí být vždy řádně vyvětraná. Manipulace s okny je povolena jen pod dohledem vychovatelky. 

Školní družina může využívat veškerou techniku, kterou škola disponuje. Audiovizuální techniku však 

využívá rozvážně, jen jako doplněk ostatních činností. 

V průběhu týdne odchází někteří žáci do kroužků. Rodiče nahlásí vychovatelce den a dobu trvání 

kroužku. Pokud se kroužek koná v budově školy, vedoucí kroužku si žáky vyzvedává v družině a po 

ukončení kroužku přivede zpět do družiny. 

Vychovatelka zapojení žáků do kroužků eviduje. 

Školní družina může pořádat různé aktivity, které se konají mimo budovu školy – návštěvy dopravního 

hřiště, exkurze, plavání v bazénu, atd. O těchto aktivitách musí být rodiče předem prokazatelně 

informováni. Informace musí obsahovat dobu ukončení aktivity a čas, kdy a kde si mohou rodiče dítě 

vyzvednout.  

Akcí školní družiny se mohou účastnit i žáci, kteří nedochází pravidelně do školní družiny. 

Při všech aktivitách zodpovídá vychovatelka za zdraví a bezpečnost žáků. Je povinna seznámit se 

s možnými riziky a předcházet jim. 

Vychovatelka informuje rodiče o práci družiny na nástěnkách školy, rozhovory s rodiči a zápisy do 

notýsků žáků. 

Vychovatelka zodpovídá za dodržení pitného režimu ve školní družině. Žáci mají možnost se kdykoliv 

napít. Nápoj pro školní družinu připravuje vychovatelka. Nápoj je přechováván v uzavřené nádobě a dle 

potřeby doplňován. Hrnečky na pití jsou připraveny na tácu. Použité nádobí odkládají žáci do mísy. 

Jednou použitý hrneček se již nesmí použít. Čisté nádobí musí být průběžně doplňováno. Po skončení 

provozu ve školní družině umyje vychovatelka všechny hrnečky v kuchyňce. 

V horkých dnech při pobytu na zahradě pijí žáci z kelímků na jedno použití. 

Zjistí-li vychovatelka příznaky onemocnění žáka, uvědomí o tom ihned rodiče, v případě nutnosti také 

lékaře. 

Každý úraz včetně odřeniny nebo škrábnutí jsou žáci povinni nahlásit vychovatelce. 

Drobná poranění a způsob jejich ošetření zapisuje vychovatelka do knihy úrazů. V případě vážnějšího 

úrazu zajistí vychovatelka lékařské ošetření, nahlásí úraz a jeho příčinu vedení školy a sepíše protokol 

o úrazu žáka. 

 

 

 

 

 

V Liberci 1. září 2022          Mgr. Jakub Pabián 

                  ředitel školy 


