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Základní	škola	Brno,	Bednářova	28,	příspěvková	organizace	
Bednářova 28, 619 00 Brno, IČO: 70435839 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Všeobecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb.  o předškolním, základním středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento 
dodatek ke školnímu řádu. Vychovatelky na začátku školního roku provedou prokazatelné poučení o 
bezpečnosti a pravidlech školní družiny a seznámení s tímto dodatkem ke školnímu řádu. 

1. PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ 
1.1. Ve školní družině zajišťuje přihlašování a odhlašování účastníků vychovatelka, která rovněž předává 

informace rodičům, vyřizuje náměty a stížností. 
1.2. O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. 
1.3. Zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah 

docházky účastníka a způsob jeho odchodu z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na   zápisním 
lístku. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylky od   docházky účastníka nebo pokud má 
účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí 
zákonní zástupci tuto   skutečnost družině písemně. Předem známou nepřítomnost účastníka v družině   
zákonný zástupce oznámí písemně. 

1.4. Denně je zaznamenáván příchod a odchod účastníka ŠD. 
1.5. Při nevyzvednutí účastníka ve stanovenou dobu zajistí vychovatelka předání zákonným zástupcům 

nebo další kompetentní osobě, kterou zákonní zástupci uvedou na zápisním lístku. V nejkrajnějším 
případě předá vychovatelka dítě policii, která dítě převezme. Opakované neomluvené nevyzvednutí 
ve stanovenou dobu je důvodem k vyloučení z docházky do školní družiny. 

1.6. Zákonní zástupci se finančně podílejí na zájmovém vzdělávání podle směrnice ZŠ o úplatě ze dne 
2. 9. 2019. 

2. ORGANIZACE ČINNOSTI 
2.1. Provozní doba školní družiny začíná ráno 6:30 – 7:45 hod. a v poledne v 11:40 – 16:30 hod. 

Vychovatelka ráno odvádí ze školní družiny účastníky z 1. tř. a 2. A., 3. A.  do svých tříd a předá je 
jejich třídní učitelce, účastníky z 2. B., 3. A. třídy odvádí do šaten a odtud jdou sami do svých tříd. 
Odpoledne vychovatelka převezme účastníky z 1. a 2. A. třídy po čtvrté vyučovací hodině od třídních 
učitelů. Po dalších hodinách zajistí přechod do šaten třídní učitelé a odtud jdou účastníci (z 2. B. 3. 
A. ) sami do školní družiny. Při individuálním přechodu ze třídy do oddělení dbá účastník všeobecně 
platných bezpečnostních předpisů. 
Při vyzvednutí účastníka zákonní zástupci zazvoní na zvonek a vyčkají příchodu svého potomka. 
Účastník po úklidu hraček odchází z místnosti ŠD do šatny sám. Účastníci, kteří odchází ze ŠD sami 
v určitou hodinu, tak jak mají napsáno na zápisním lístku nebo na omluvence, uklidí po sobě hry, 
rozloučí se a ze třídy ŠD nebo školní zahrady odcházejí sami do šatny a domů. 

2.2. Školní družina má pro svou činnost vyhrazeny tři místnosti, dvě místnosti jsou v „zeleném 
přístavku“ (1. a 2. oddělení) a jednu v oranžovém přístavku (3. oddělení).  Ranní (6:30 – 7:45 hod.) 
a konečná (16:00 – 16:30 hod.) družina se provozuje v „zeleném přístavku“ školy. Družina ke své 
práci rovněž využívá ve vyhrazeném čase tělocvičnu, školní hřiště a fitcentrum. 

2.3. Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků zapsaných (25 účastníků denně přítomných). 
2.4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na vyučování. 
2.5. Zákonní zástupci a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují. 
2.6. Pitný režim je zajištěn školní kuchyní a ve školní družině na vyhrazeném místě. 



 

 

3. CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 
3.1. Účastník bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za účastníka, který byl ve 

škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 
3.2. Doba pobytu účastníka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. 
3.3. Ve ŠD se účastník řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro účastníky, 

který je vyvěšen v učebně. 
3.4. Pokud účastník záměrně poškodí zařízení školy nebo školní družiny, může ředitelství školy vymáhat 

patřičnou finanční náhradu. 
3.5. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o 

základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky vychovatele a ředitele školy. Pokud účastník narušuje 
soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.    

4. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ 
4.1. Účastník má právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, před projevy diskriminace, 

nepřátelství a násilí. 
4.2. Za bezpečnost a ochranu zdraví účastníků ve školní družině a vyhrazených prostorách odpovídá 

vychovatelka ŠD. Každou závadu na zařízení či překážku v práci, která by mohla zavinit problém, je 
vychovatelka povinna neprodleně prokazatelně ohlásit řediteli školy nebo jeho zástupci. 

4.3. Všichni účastníci se chovají tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných osob při všech činnostech a 
v prostorách užívaných školní družinou. 

4.4. Účastníka do ranní družiny předává zákonný zástupce prostřednictvím videotelefonu u vchodu školy. 
4.5. Do školní družiny účastníci nesmí nosit cenné předměty ani větší obnosy peněz. 
4.6. Zákonní zástupci ani jiní návštěvníci školy nevstupují bez řádného ohlášení do tříd školní družiny 
4.7. V případě úrazu účastník neprodleně oznámí tuto skutečnost své vychovatelce, která provede opatření 

k zajištění první pomoci, informuje rodiče zraněného účastníka o úrazu a sdělí, jaká opatření učinila, 
úraz nahlásí zástupci ředitele. 

4.8. Vychovatelky přihlížejí fyziologickým potřebám účastníků a vytvářejí podmínky pro jejich zdravý 
vývoj a předchází vzniku rizikového chování a poskytují jim nezbytné informace k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví. 

5. STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 
5.1. Ředitel školy stanovil příspěvek zákonných zástupců účastníka na částečnou úhradu neinvestičních 

nákladů ve školní družině na 1000,- Kč za období září–prosinec, 1800,- Kč za období leden–červen 
za jedno dítě, s účinností od 1. 9. 2022. 
Tato částka platí i pro každého dalšího účastníka v případě docházky sourozenců do školní družiny. 
Pokud účastník navštěvuje ŠD pouze např. v ranních hodinách nebo v době před kroužkem, úplata za 
ŠD činí 320,- Kč za období září–prosinec a 600,- Kč za období leden - červen. 

5.2. Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže účastník nebo jeho zákonný 
zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné 
nouzi, účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o 
sociálních službách, nebo účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu 
potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli školy. 

6. DOKUMENTACE 
6.1. V družině se vede tato dokumentace: 

     a) zápisní lístek pro účastníky přihlášené k pravidelné docházce, 
     b) přehled výchovně vzdělávací práce, 

     c) evidence docházky.  
V Brně dne 30. 8. 2022 
 
         
   ______________________________  ______________________ 
    vedoucí vychovatelka     ředitel školy 


