
Základní škola a Mateřská škola Luka nad Jihlavou, příspěvková organizace 

Vnitřní řád školní družiny 

 

a) Práva a povinnosti účastníků a zákonných zástupců k zaměstnancům školy 

1. Účastníci mají právo přihlásit se do zájmového vzdělávání ŠD.  

2. Do školní družiny (dále jen ŠD) se mohou přihlásit účastníci prvního stupně základní školy. V případě 
naplnění kapacity ŠD mají při přijímání účastníků přednost účastníci z 1., 2., 3. ročníků. Dále  
účastníci, kteří mají zaměstnané oba rodiče, případně účastníci zaměstnaných samoživitelů nebo ti, kteří  
jsou do ŠD zařazeni z výchovných důvodů. O přijetí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.  

3. Ze ŠD je možné se v průběhu školního roku odhlásit prostřednictvím písemného oznámení  
zákonných zástupců, případně prostřednictvím změny, zapsané v zápisním lístku.  

4. Účastníci mají právo na všechny služby podle školského zákona.  

5. Mají právo být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve ŠD. 

6. Mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života 
a poškozování pověsti a cti.  

7. Účastníci mají právo na informace a poradenskou pomoc při všech činnostech organizovaných ŠD.  

8. Mají právo využívat všechna zařízení určená pro zájmové vzdělávání v rámci školy.  

9. Účastníci mají právo zúčastňovat se činnosti zájmových útvarů, do kterých se přihlásili, v plném rozsahu.  

10. Účastníci mají právo řešit s pedagogickým pracovníkem všechny připomínky týkající se zájmových 
činností i jich samotných.  

11. Případné připomínky účastníci i zákonní zástupci řeší nejdříve s vychovatelkou, vedoucí vychovatelkou. 
Pokud se na řešení nedohodnou, mohou kontaktovat vedení školy.  

12. Účastníci i zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných 
záležitostí, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni 
vývoje.  

13. Účastníkům je umožněn odchod do zájmových kroužků podle jejich přihlášek. Do zájmového kroužku 
přichází účastník ve stanovený den, přímo v určenou hodinu a odchází po ukončení činnosti zájmového 
kroužku. Zodpovědnost přebírají vedoucí zájmových kroužků.  

14. V případě nemoci nebo úrazu mají zákonní zástupci právo být neprodleně informování o stavu a zdraví 
účastníka.  

15. Účastník se přihlašuje do ŠD prostřednictvím zápisního lístku, který je řádně vyplněný a podepsaný  
zákonným zástupcem, kdykoli v průběhu školního roku. Počet účastníků je limitován kapacitou ŠD.  



16. Ze ŠD je možné se v průběhu školního roku odhlásit prostřednictvím písemného oznámení  
zákonných zástupců, případně prostřednictvím změny, zapsané v zápisním lístku.  

17. Účastník je povinen přijít do ŠD ihned po skončení vyučování a odchází podle záznamu v zápisním  
lístku. Odchází sám, v doprovodu rodičů, případně na základě písemné žádosti zákonného zástupce 
opatřené datem a podpisem.  

18. Účastníci musí při mimořádném odchodu předložit písemnou žádost opatřenou datem a podpisem 
zákonného zástupce, nemohou být uvolněni na základě telefonické žádosti.  

19. Pokud účastník neodchází domů dle zápisního lístku a není vyzvednut určenou osobou ze ŠD do konce 
provozní doby, vyzve vychovatelka zákonného zástupce telefonicky na kontaktní telefonní číslo uvedené 
v zápisním lístku. Jestliže ani poté rodiče nevyzvednou účasníka ze ŠD, bude poslán samotný domů (po 
předchozí telefonické domluvě se zákonnými zástupci).  

20. Účastník může být ze ŠD vyloučen, neplatí-li včas poplatek, narušuje-li opakovaně kázeň a porušuje-li 
vnitřní řád školní ŠD. Opakované nevyzvednutí účastníka ze ŠD do konce provozní  doby bez závažných 
důvodů může být považováno za porušování školního řádu a může být důvodem k ukončení docházky. Po 
vyčerpání všech dostupných prostředků nápravy (domluva, upozornění rodičů, písemné upozornění rodičů, 
jednání s ředitelkou školy) dojde k vyloučení účastníka ze ŠD. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy po 
dohodě s vedoucí vychovatelkou.  

21. Účastníkům v ŠD není povoleno používat mobilní telefon. Pouze v nutných případech, a to se souhlasem 
vychovatelky, dále není povoleno používat sluchátka ke zvukovým přehrávačům.  

22. ZŠ nezodpovídá za případné úrazy dětí, které nejsou přihlášeny v ŠD (např. přišly jako  doprovod při 
předávání dítěte ze ŠD).  

23. Pokud účastník odchází sám, musí mít vyplněnou žádost o uvolnění ze školní družiny. Bez této žádosti 
nelze účastníka pustit samotného domů. 

 

b) Provoz a vnitřní režim ŠD  

1. Provozní doba školní družiny je ráno od 6:15 hod do 7:10 hod, odpoledne od 11:05 hod do 16:00 hod.  

2. Účastníky je možné vyzvednout do 13:00 a poté od 14:30. V době od 13:00 do 14:30 probíhá organizovaná 
činnost družiny, kdy není možné účastníky vyzvedávat. 

3. Školní družina má tři oddělení. V pozdějších odpoledních hodinách může docházet ke spojování 
jednotlivých oddělení ŠD, klesne-li počet účastníků pod stanovenou hranici.  

4. Účastníci i zákonní zástupci mají k dispozici kontaktní údaje školy: ŠD – 723257768, škola 567219230, 
e-mail: lokvencova@zsluka.net.  

5. Vnitřní řád ŠD je umístěn na viditelném místě v oddělení ŠD. Je kdykoliv k dispozici k nahlédnutí 
zákonným zástupcům účastníků a také na webových stránkách školy – www.zsluka.net.  

6. Vnitřní řád ŠD obdrží každý účastník společně s přihláškou při zápisu účastníka do ŠD. Zákonný  zástupce 



na přiloženém formuláři potvrdí, že se s nimi seznámil.  

 

c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků a jejich ochrany před sociálně 
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí  

1. Úraz i drobné poranění způsobené v době pobytu v ŠD jsou účastníci povinni hlásit vychovateli ihned.  

2. Jakýkoliv náznak záměrného ubližování fyzického nebo psychického charakteru mezi účastníky 
samotnými okamžitě účastník hlásí vychovateli.  

3. Do družiny účastníci nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz, nebo ohrožovat  mravní 
výchovu účastníků. Nesmí také nosit větší obnosy peněz či cenné předměty.  

4. Nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek, stejně jako pití alkoholických  nápojů a kouření 
je účastníkům zakázáno.  

5. Účastníci se nesmí chovat k ostatním násilným způsobem, je zakázáno jakékoliv psychické i fyzické 
ponižování a ubližování – šikana. Rasistické a xenofobní projevy vůči ostatním jsou nepřípustné.  

 

d) Podmínky zacházení s majetkem školy a ŠD ze strany účastníků  

1. Účastník má právo užívat zařízení školy, ŠD a pomůcky, je při tom povinen řídit se pokyny vychovatelů 
a jiných oprávněných osob.  

2. Účastník je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školy a ŠD.  

3. Účastníci nemají povoleno manipulovat se žaluziemi, opírat se o stažené žaluzie a nevhodným způsobem 
s nimi zacházet. Stínění žaluziemi účastníci upravují pouze se svolením vychovatele.  

4. Za škodu na majetku školy a ŠD, kterou způsobí účastník úmyslně nebo z nedbalosti, bude vyžadována 
odpovídající náhrada. Tuto náhradu jsou povinni zabezpečit zákonní zástupci účastníka.  

 
 

 

V Lukách nad Jihlavou 1. 9. 2022  

Vypracoval: Blanka Lokvencová     

Schválil: Mgr. Hana Švaříčková, ředitelka školy    


