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VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 
 

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména prováděcím předpisem ke školskému zákonu – 
Vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. 
 
 

1.  Provozní doba školní družiny 
 - před zahájením školního vyučování (ranní družina 6.30 –7.40hod.) 
 - běžný provoz po skončení školního vyučování (odpolední družina 11.40 – 17.00hod.) 
            - provoz školní družiny v období prázdnin či ředitelského volna projednává vedoucí 

vychovatelka s ředitelkou školy na základě předběžně zjištěné docházky (pokud se 
zapíše do družiny méně než 10 účastníků, není v tomto období školní družina 
v provozu) 

2. Základní lokalizace školní družiny (užívané místnosti) 
- školní družina disponuje čtyřmi klubovnami, z toho jednou v přízemí a třemi v půdní 
nástavbě. Montessori družina má klubovnu v hlavní budově školy. 

3. Přihlašování a odhlašování účastníků do školní družiny, vyloučení 
účastníků ze školní družiny 

 - účastník je přihlášen po odevzdání zápisového lístku vyplněného a podepsaného 
zákonnými zástupci, vyplněnou plnou mocí v případě, že bude účastníka ze školní 
družiny odvádět jiná osoba než zákonný zástupce 

 - účastník je odhlášen na základě písemné žádosti zákonných zástupců 
 - účastník může být vyloučen při neuhrazení příspěvku, nedodržování Řádu ŠD 
            - pro uvolnění účastníka je nutná písemná omluvenka se jménem účastníka, datem a 

hodinou uvolnění a podpisem zákonného zástupce 

4. Platby zákonných zástupců za pobyt účastníka ve školní družině 

 - dle Vyhlášky o příspěvku rodičů nebo jiných zákonných zástupců na částečnou 



úhradu neinvestičních nákladů školních družin a školních klubů, vydané Radou Města 
Vlašimi dne 9.8. 2022 

5. Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu či 
vyzvedávání účastníků, přechod účastníků ze školy do školní družiny 
a zodpovědnost za účastníky v této době 

 - docházka je po odevzdání přihlášky povinná 
 - podmínky a doba odchodu či vyzvedávání účastníků podle písemné dohody se 

zákonnými zástupci 
- na uvolňování žáků po telefonu nebude brán zřetel 

 - účastníci přecházejí z budovy školy do školní družiny a opačně vždy s pedagogickým 
dozorem, jsou převáděni vždy třídním učitelem nebo vychovatelkou, kteří jsou za ně 
odpovědní. 

6.  Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků ve školní družině 
 - odpovědnost jednotlivých vychovatelů po celou dobu pobytu účastníka ve školní 

družině (stálý dohled). 

7. Pitný režim 

 - zajištěn vychovateli ve spolupráci s rodiči, ředitelkou školy 

8. Užívání dalších prostor školy či jiných prostor pravidelně 
využívaných družinou a stanovení podmínek 

 - hřiště u školy, počítačová učebna, zahrada a tělovična 
 - podmínka zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků - stálý dozor vychovatele 

9. Postup vychovatelky při nevyzvednutí účastníků do stanovené doby 
 - telefonické spojení se zákonnými zástupci 
 - telefonické spojení s Policií ČR 
            - při opakovaném vyzvednutí účastníka po ukončené provozní době ŠD, nahlášení na 

OSPOD Vlašim             

10.  Dočasné umísťování účastníků do školní družiny, kteří do ní nejsou 
přihlášeni 

 - podmínky stanovuje ředitelka školy dle aktuální situace 

11. Pravidla styků se zákonnými zástupci účastníků 

 - problémy, požadavky je možno řešit v rámci třídních schůzek prostřednictvím 
třídních učitelů či vlastní účastí vychovatele, případné dotazy a žádosti možno vznášet 
telefonicky či řešit při osobním kontaktu zákonných zástupců s vychovatelem v době 
provozu školní družiny 

12. Podmínky spojování činností jednotlivých oddělení školní družiny 

 - na základě potřeb provozu školní družiny a momentální situace 

13. Další činnosti organizované školní družinou či pořádané v jejím 
rámci 

 - odvíjejí se od ročního období, slavnostních příležitostí či svátků během školního roku  
14. Školní družina je vybavena lékárničkou a  traumatologickým plánem  



15.       S inventářem her a dalším zařízením školní družiny zacházejí účastníci opatrně. 
Vypůjčené hry uklízejí a vracejí na vyhrazené místo. Dojde-li k poškození, oznámí to 
vychovatelce. V případě úmyslného poškození vybavení školní družiny bude od 
zákonných zástupců požadována náhrada. 

16.       Nevolnost nebo úraz oznámí účastníci vždy vychovatelce. 
 
Smlouvy a dohody obsahují ujednání o povinnosti smluvních stran ve smyslu evropského 
nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje  
zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a 
výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského 
pracoviště, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit 
před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.  
 
 
Zaměstnanci jsou při zpracování dat povinni zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím 
data, údaje a osobní údaje, se kterými byli seznámeni, vyžadovat a shromažďovat pouze 
nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, 
neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a 
dál nezpracovávat.  
 
 
Zpracovala: Jana Filipová  
 
 
Schválila: 
Mgr. Olga Šťastná 
ředitelka školy 
 


