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Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod 
Náchodská 288, 549 22 Nový Hrádek 

 

Vnitřní řád školní družiny ZŠ Nový Hrádek 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

Vnitřní řád školní druţiny (ŠD) je vydáván na základě ustanovení  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a to včetně 

prováděcích předpisů, které jsou k provedení zákona vydány (zejména Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém 

vzdělávání, v platném znění). Vydání vnitřního řádu upravuje  zejména  § 30 a následující školského zákona. 

Článek II. 

Výkon práv a povinností 

1. Vnitřní řád ŠD je závazný pro všechny účastníky zájmového vzdělávání ve ŠD Základní školy, Nový 

Hrádek, okres Náchod (dále jen ZŠ Nový Hrádek). Účastníci jsou povinni respektovat pokyny 

vychovatelek i ostatních zaměstnanců ZŠ Nový Hrádek, které jsou v souladu se školským zákonem a 

ostatními závaznými přepisy. 

2. Účastníky ŠD se ţáci stávají odevzdáním vyplněných zápisních lístků s podpisem zákonných zástupců. 

3. Pravidelná docházka do ŠD podle doby pobytu uvedeném rodiči při  zápisu do ŠD, je pro zapsané ţáky 

povinná. Stejně tak je závazný způsob odchodu účastníka ŠD (samostatně, nebo v doprovodu zákonného 

zástupce či jiné, zákonným zástupcem určené, osoby). Mimořádné uvolňování se povoluje pouze na 

písemnou, telefonickou či osobní ţádost zákonných zástupců dítěte. Omluvení nepřítomnosti je 

provedeno na základě předání ţádosti o uvolnění dítěte ze školní druţiny (formou dopisu nebo na 

tiskopise školní druţiny – viz Příloha č. 2) a je zapisováno do evidence docházky vedené vychovatelkou. 

Evidence docházky je vedena formou denních zápisů do knihy docházky vychovatelkou. 

Způsob docházky je moţno kdykoli v průběhu školního roku měnit podle potřeb rodičů a dětí, změna 

však musí být provedena písemným oznámením zákonných zástupců dítěte. 

4. Pokud rodič nepřevezme osobně dítě nejpozději na konci provozní doby druţiny, zajistí vychovatelka 

kontakt rodiče (zpravidla telefonicky) a dohodne způsob převzetí dítěte rodičem. Pokud není moţné 

rodiče kontaktovat, zajistí další dohled nad dítětem podle svého nejlepšího zváţení a osobní odpovědnosti 

a to prvotně  s ohledem na zajištění zdravého prostředí a ţivotosprávy dítěte. Náhrada vynaloţených 

prostředků bude školou uplatňována na rodiči, který se měl podle pravidel dohodnutých s vychovatelkami 

pro dítě včas dostavit. 

Článek III. 

Provoz a vnitřní režim ŠD, zajištění bezpečnosti, zacházení s majetkem účastníky ŠD 

1. ŠD má dvě oddělení, jejichţ činnost je organizována tak, ţe nejvyšší počet účastníků v jednom oddělení 

je 30 ţáků. 

2. Provoz školní druţiny je stanoven na dny pondělí aţ pátek následovně: 

  ranní provoz:  6:00  –  7:45 

  odpolední provoz:  11:30  –  15:15 

 Pro ţáky přicházející do školní druţiny je budova školy otevřena od 6:00 hodin. (Pro ţáky, kteří ŠD 

nenavštěvují, je budova školy přístupna od 7:30 hodin). Ţáci přicházející do ŠD se v šatně převléknou a 

přezují a přejdou do místnosti ŠD. Zde pod dozorem vychovatelky vykonávají odpočinkovou a zájmovou 

činnost. Po skončení ranního provozu druţiny v 7:45 si ţáci sklidí hračky, pomůcky  a přecházejí do 

kmenových tříd. 

3. Po skončení dopoledních činností se ţáci v šatně přestrojí a pod dozorem odcházejí společně na oběd. Po 

obědě se shromáţdí před jídelnou a pod dozorem vychovatelek se přesunou do školy nebo na jiné místo 

určené pro další činnost ŠD, kde se účastní činností podle rozvrhu a plánu ŠD. 
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4. Ţáci zapsaní v zájmových krouţcích si po uvědomění vychovatelky přecházejí na danou dobu do učeben 

a po skončení se opět vracejí do ŠD a svůj návrat oznámí vychovatelce. 

5. Provoz ŠD končí v 15:15 hodin. Poté se ţáci v šatně převléknou a opouštějí budovu školy. 

6. Po projednání se zřizovatelem je činnost ŠD přerušována v době školních prázdnin. O přerušení jsou 

rodiče vţdy informováni sdělením. 

7.  Pro pobyt a bezpečnost dětí ve školní druţině se přiměřeně pouţijí pravidla školy stanovená ve Školním 

řádu a v Provozním řádu ZŠ Nový Hrádek s upřesněním podle následujících bodů tohoto Vnitřního řádu. 

8. Při pobytu ve ŠD a při akcích pořádaných ŠD se všichni účastníci zájmového vzdělávání ve ŠD chovají 

tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních spoluţáků a osob a zároveň tak, aby svým chováním a 

jednáním nezpůsobili nikomu z ostatních dětí ţádnou váţnou nepříjemnost či újmu, jednají slušně, se 

vzájemným respektem a tolerancí.  

9. Při akcích pořádaných ŠD mimo budovu školy se ţáci řídí pokyny doprovodu a pravidly silničního 

provozu. Před těmito akcemi jsou ţáci poučeni doprovázející osobou a o této skutečnosti je učiněn 

záznam. Rovněţ během pobytu ve školní druţině ţáci zachovávají bezpečnostní pokyny a bez svolení 

vychovatelky neopouštějí budovu školy ani místnost ŠD. Kaţdý úraz, nehodu,  poranění, či jinou újmu, k 

nimţ dojde během pobytu ve ŠD či v rámci jiných akcí ŠD, nahlásí bezodkladně vychovatelce nebo 

přítomnému dozoru. 

10. Účastníci vzdělávání ve ŠD nemanipulují elektrickými spotřebiči, vypínači a jiným elektrickým 

zařízením, jejich obsluha náleţí ve vymezeném rozsahu pouze vychovatelce. Vychovatelky odpovídají za 

bezpečný provoz tavných pistolí a dalších přístrojů a zařízení pouţívaných při pracovních aktivitách a 

výrobě různých výrobků zájmové činnosti.. 

11. Při pobytu ve školní druţině, ale i v dalších prostorách vyuţívaných k zájmovému vzdělávání ŠD se 

účastníci ŠD chovají hospodárně a zacházejí s majetkem školy a ŠD tak, aby nedošlo k jeho poškozování. 

Kaţdé poškození, k němuţ dojde, rovněţ hlásí bezodkladně vychovatelce nebo dozoru. 

Článek IV. 

Výchovná a kázeňská opatření 

Při nedodrţení Vnitřního řádu ŠD účastníky budou prokazatelně uvědoměni rodiče těchto ţáků zápisem do 

Zápisníku ŠD dítěte nebo jinou písemnou formou. Při závaţném porušení Vnitřního řádu ŠD mohou být 

účastníci podmínečně vyloučeni, vyloučeni na přechodnou dobu, popřípadě úplně vyloučeni. 

Článek V. 

Podmínky úplaty 

1. Účast ţáka na zájmovém vzdělávání ve školní druţině je podmíněna uhrazením úplaty. 

2. Výše úplaty a termín splatnosti jsou stanoveny v Příloze č. 1 Vnitřního řádu ŠD, která je jeho nedílnou 

součástí. 

Článek VI. 

Zrušovací ustanovení 

Tímto Vnitřním řádem se ruší „Vnitřní řád školní druţiny  ZŠ Nový Hrádek“ z 19. 4. 2007. 

Článek VII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Vnitřní řád školní druţiny byl projednán pedagogickou radou dne 17. června 2008. 

2. Vnitřní řád školní druţiny nabývá účinnosti dnem 1. září 2008. 

V Novém Hrádku dne 17. června 2008. 

 Mgr. Josef  Petera 

 ředitel ZŠ Nový Hrádek 


