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1 Úvodní ustanovení 

Školní družina (dále jen „družina“) je součástí základní školy. V družině se uskutečňuje zájmové 
vzdělávání, které se řídí především zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém 
vzdělávání. 
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2 Účel 

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování na základě Školního 
vzdělávacího programu pro ŠD při ZŠ Rajhradice. Družina slouží k výchově, vzdělávání, odpočinku, 
relaxaci a ke kvalitnímu využití volného času žáků školy. 

 

3 Přihlašování a odhlašování žáků 

1. Do družiny je žák zařazen na základě přihlášky podepsané zákonnými zástupci žáka (dále jen 
rodiče). Při přijímání postupuje ředitelka školy podle stanovených kritérií pro přijímání žáků do 
školní družiny. V případě narušování činnosti a nerespektování pokynů vychovatelek mohou 
být žáci na jejich návrh rozhodnutím ředitelky školy z družiny vyřazeni.  

2. Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do družiny zajišťují 
vychovatelky družiny. 

3. Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí rozsah docházky žáka a 
způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce. Omluvu 
nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít z družiny 
jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče vychovatelkám 
družiny písemně popř. elektronicky přes portál „škola na dlani“. Předem známou nepřítomnost 
žáka v družině oznámí rodič taktéž písemně. 

4. V docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáka jen pokud se údaj liší od 
přihlášky a písemných omluvenek. 

 

4 Organizace činnosti 

1. Družina je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy (vždy od nejnižších 
ročníků, tj. s postupným naplněním počtu od prvního ročníku výše).    

2. Do družiny jsou zařazovány žáci ZŠ Rajhradice. 
3. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou stanoveny odchody dětí z družiny takto:  

• po návratu z oběda od 12,45 hod do 13,45 hod, 
• od 15,15 hod do ukončení provozu. 

4. Do družiny se zapisuje do obou oddělení 60 žáků na pravidelnou docházku. Z důvodu 
stanovení kapacity družiny lze obě oddělení naplnit pouze do počtu 56 žáků. 

5. Za bezpečnost žáků v družině zodpovídají vychovatelky – i při vycházkách, výletech nebo 
jiných akcích organizovaných mimo budovu do návratu do budovy.  

6. Provoz družiny je v době od 7,00 hod do 8,00hod a od 12,00 hod do 16,00 hod, respektive 
podle rozvrhu družiny pro jednotlivá oddělení, a to v jednotlivých dnech školního vyučování. 
Při zahájení provozu si každá vychovatelka přebírá žáky svého oddělení osobně od 
vyučujících ve třídě družiny. 

7. Činnosti družiny se mohou výjimečně zúčastnit i žáci nepřihlášení a to, pokud se této činnosti 
neúčastní plný počet zařazených žáků. Počet žáků v obou odděleních však nesmí přesáhnout 
počet 56 žáků. Jejich jména jsou zapsána do docházkového sešitu. 

8. Žáci budou uvolňovány z družiny k účasti na zájmových kroužcích i do dalších forem 
zájmových aktivit organizovaných školou dle potřeby. Po dobu účasti při této činnosti jsou 
z družiny omluveni a zpět se do ní po skončení vracejí 

9. Rodiče a další návštěvníci do tříd družiny nevstupují, děti si přebírají v přízemí školy, 
respektive u vstupu do budovy školy. Pro oznámení příchodu použijí „domácí telefon“ u 
vchodu do budovy 

10. Provoz družiny se uskutečňuje za úplatu.   
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5 Chování žáků 

1. Žák bez vědomí vychovatelek družinu neopouští. 
2. Za žáka, který byl ve škole a do družiny se nedostavil, vychovatelky neodpovídají.  
3. Doba pobytu žáka v družině se řídí údaji uvedenými na přihlášce. 
4. V družině se žák řídí pokyny vychovatelek. Žák je povinen udržovat v místnosti družiny i 

ostatních prostorách školy čistotu a pořádek, šetřit vybavení i majetek školy. Při odchodu na 
WC se žák musí dovolit. V žádném případě nesmí opustit místnost družiny ani budovu školy 
bez svolení vychovatelek. 

5. Pro pobyt ve škole platí v plném rozsahu Školní řád ZŠ Rajhradice. 
6. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka v družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní 

škole, tj. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace 
sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně činnost družiny či 
porušuje předpisy (Školní řád, Řád ŠD), může být rozhodnutím ředitelky školy z družiny 
vyloučen. 

 

6 Dokumentace 

Ve školní družině se vede tato dokumentace: 
• přihláška do školní družiny (pravidelná docházka), 
• školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání, 
• přehled výchovně vzdělávací práce, 
• docházkový sešit. 

7 Závěrečná ustanovení 

A.  Řád školní družiny nabývá platnosti dne 1. 9. 2022. 

B.  K tomuto dni končí platnost Řádu školní družiny VP – Ř – 01 – 2010 včetně dodatků č. 1 a 2. 

C.  Školní řád projednala pedagogická rada dne 14. 6. 2022. 

D.  Školní řád schválila rada školy dne …………………… 

 
V Rajhradicích dne 14. června 2022 
 
 

              Mgr. Blanka Prišťová 
                           ředitelka školy 
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