
 

V N I T Ř N Í  Ř Á D  Š K O L N Í  D R U Ž I N Y  

1. Žák má právo na zájmové vzdělávání dle níže uvedených podmínek. 
 
2. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, 

na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na 
odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek při 
činnostech  ve školní družině /ŠD/. 

 
3. Žák má právo být seznámen se všemi předpisy  vztahujícími se 

k pobytu a činnosti ve ŠD. 
 
4. Každému žáku přísluší stanovená práva, a to bez jakéhokoli rozlišování 

podle rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo 
jiného myšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, 
zdravotního stavu, hendikepu, rodu nebo jiného postavení. 

 

5. Žákem ŠD se dítě stává po odevzdání vyplněného zápisního lístku 
podepsaného zákonným zástupcem, přijetím vedoucí vychovatelkou 
ŠD /příp. ředitelkou ZŠ/ a zaplacením pololetního poplatku 300,- kč    
za příslušné pololetí daného školního roku. 

 
6. Docházka žáka do ŠD je ukončena ukončením daného školního roku 

nebo po písemném odhlášení zákonným zástupcem v průběhu 
školního roku. 

7. Zákonní zástupci mají právo na informace o dítěti /týkající se pobytu 
v ŠD/, vyjadřovat se k rozhodnutím, vznášet podněty a připomínky 
k práci ŠD, pedagogům a škole jako celku. 

8. Vychovatelky si přebírají žáky 1. ročníku po skončení vyučování ve 
školní jídelně a odchází z jídelny společně do ŠD, žáci vyšších ročníků 
přicházejí ze školní jídelny do ŠD sami, kde ohlásí svůj příchod 
vychovatelce pověřené evidencí docházky na daný den. 

9. Zdrží-li učitel/ka žáka ve škole po vyučování, oznámí tuto skutečnost 
neprodleně vychovatelce a upřesní čas jeho pozdního příchodu do ŠD 
/žáky 1. třídy osobně přivede k vychovatelce do ŠD/. 

10. Na zájmový kroužek v areálu i mimo areál školy (hudba, florbal, apod.) 
odchází žák sám 15 minut před zahájením kroužku s písemným 
souhlasem zákonného zástupce (nebo dle dohody). 

 



 

 

 

11. Rodiče by měli označit dětem jejich osobní věci, zabrání tímto 
zbytečným komplikacím při případné náhodné ztrátě, či záměně věcí 
mezi dětmi. Vychovatelka za oblečení a osobní věci (např. mobil, 
hračky, apod.) nezodpovídá.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

12. Žáci po písemném omluvení od zákonných zástupců mohou odcházet 
ze ŠD i mimo dobu uvedenou v zápisním lístku. Mimořádné omluvenky 
//obsahující jméno a příjmení žáka, datum, čas a způsob odchodu ze 
ŠD – sám/s doprovodem a informací zda se pak dítě do ŠD vrací /čas 
návratu/ nebo nevrací zpět do ŠD// se předávají vychovatelce do ŠD 
předem, nejpozději v daný den do 7.45h. ráno.  

13. V případě, že si rodič mimořádně /bez předběžného oznámení/ 
vyzvedává žáka ve školní jídelně (případně v hudební škole, či v jiném 
zájmovém kroužku), musí toto oznámit neprodleně vychovatelce. 

14. V případě nevyzvednutí žáka do skončení provozní doby ŠD se 
vychovatelka nejprve snaží spojit se zákonnými zástupci, poté (pokud 
to nelze) volá policii a odbor sociálně právní ochrany dětí a mládeže. 

15. Vychovatelky jsou povinné průběžně sledovat podmínky a situace ve 
ŠD z hlediska výskytu sociálně patologických jevů a včas podchytit 
ohrožené žáky, spolupracovat se školním metodikem (projevy šikany, 
přinášení nebezpečných hraček, neetické chování, nevhodný životní 
styl a jiné). 

16. Vnitřní řád ŠD vychází ze školního řádu Základní školy Paskov a 
doplňuje ho svými specifiky. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 9. 2017 Michálková Lenka 



 

P O V I N N O ST I  Ž Á K A  -  J Á  Ž Á K :  

* neodcházím z místnosti, budovy  ŠD či areálu školy bez ohlášení 
vychovatelce, protože je za mě zodpovědná 

* ve ŠD se přezouvám a uklízím si své věci, abych je zase našel  

* věci na převlečení a obuv mám označené a uložené na poličkách             
v šatně, abych měl jistotu, že jsou mé 

* ztrátu, poškození, poranění nebo nevolnost oznámím ihned 
vychovatelce, aby mi mohla pomoci 

* při chůzi na komunikacích dodržuji pravidla silničního provozu, aby se 
mi nic nestalo, a dbám pokynů vychovatelky 

* chráním si své zdraví a svým jednáním a přístupem i zdraví svých 
spolužáků a kamarádů 

* neubližuji ostatním dětem a neponižuji je, protože to sám nemám rád 

* podle svých možností udržuji v čistotě a ochraňuji prostředí kolem 
sebe, kde zrovna pobývám (zahradu, přírodu, rostliny, živočichy…)                                                                                                                                                                                                                                                        

* při setkání se zaměstnanci školy a cizími dospělými ve školním areálu 
se chovám slušně a zdvořile každého pozdravím  

* zacházím opatrně s inventářem ŠD (hry, zařízení, vybavení, …), abych 
ho nepoškodil, protože by ho museli rodiče zaplatit 

* při stolních, společenských či sportovních hrách dodržuji pravidla a 
vím, že i prohra je součástí hry 

* při zájmové činnosti udržuji své místo a prostory v ŠD v pořádku, aby 
se nepřihodila “neplecha” 

* dodržuji základní osobní hygienu abych nebyl nemocný 

* v areálu školy a na vycházkách chodím opatrně, ve dvojících a dbám 
pokynů vychovatelky 

* do ŠD nenosím cenné věci nebo větší částky peněz, aby se mi neztratily 

* při činnosti v jiných prostorách školy se řídím pokyny /příp. řádem 
dané učebny/ 

* za porušení školního řádu a řádu ŠD mi může být uděleno výchovné 
opatření /v závažných případech můžu být ze ŠD vyloučen/ 


