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15. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

č.j.: ZSSIR/469/2017        skartační znak: A10  

 
 

Směrnice nabývá platnosti ode dne:   30. 8. 2017 
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:   30. 8. 2017 

 

 
 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění, a 
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění, vydává ředitel školy jako 
statutární orgán školy tento Vnitřní řád školní družiny. 

Školní družina Sirotkova 36 je zřízena při ZŠ Brno, Sirotkova 36, příspěvková 
organizace. Zřizovatelem ŠD je ÚMČ Brno - Žabovřesky, Horova 28, 616 00 Brno. Za 
provoz školní družiny zodpovídá ředitel ZŠ Brno, Sirotkova 36, Mgr. Dan Jedlička, provoz  
řídí a zajišťuje vedoucí vychovatelka Monika Sladká. Kapacita školní družiny: 275 účastníků.  

Vnitřní řád školní družiny (dále jen ŠD) je zveřejněn na informačních nástěnkách ŠD 
ve vestibulu školy a prokazatelným způsobem jsou s ním seznámeni zaměstnanci školy, žáci a 
zákonní zástupci žáků. 

 
OBSAH 
I. Práva a povinnosti účastníků ŠD, práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků 

ŠD  
II. Provozní doba ŠD 
III. Personální obsazení a lokalizace 
IV. Způsob přihlášení, odhlášení či vyloučení účastníka ze ŠD 
V. Platba za pobyt účastníka v ŠD 
VI. Podmínky docházky do ŠD, přechod ze školy do ŠD a zodpovědnost za účastníky v 

této době, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání účastníků 
VII. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníků ve ŠD 
VIII. Užívání dalších prostor školy či jiných prostor pravidelně využívaných družinou a 
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stanovení podmínek 
IX. Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka do stanovené doby 
X. Dočasné umísťování dětí do ŠD, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených 

hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka 
XI. Podmínky spojování činnosti jednotlivých oddělení 
XII. Pravidla styku s rodiči (se zákonnými zástupci) účastníků 
XIII. Další činnosti organizované ŠD či pořádané v jejím rámci 
XIV. Režim ŠD 

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ ŠD, PRÁVA A POVINNOSTI 
ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKŮ ŠD 
 

Účastníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a na zajištění ochrany 
před sociálně patologickými jevy, před projevy diskriminace, nepřátelství, nebo násilí. 

V případě potřeby se mohou ihned obrátit o pomoc na jakéhokoliv pedagogického 
pracovníka, nebo na školní poradenské pracoviště (školní psycholog).  

Ve ŠD je účastník seznámen s Vnitřním řádem ŠD, řídí se pokyny vychovatelek, a 
Vnitřním řádem ŠD, který je vyvěšen na informačních nástěnkách u vchodu do školy. 
Účastníci nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s činností školní družiny a mohly 
by ohrozit zdraví a bezpečnost účastníků nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně 
šperků a mobilních telefonů odkládá účastník pouze na místa k tomu určená. Mobilní 
telefon žák používá jen v nutném případě a po dohodě s vychovatelem.  

Hračky a společenské hry si účastníci půjčují pod dohledem vychovatelky, dbají, aby 
nedocházelo k úmyslnému poškozování zapůjčených hraček, stolních her. Taktéž 
nepoškozují majetek spoluúčastníků, či majetek školy. Jakékoliv poškozování zařízení 
školy, majetku spoluúčastníků ihned hlásí vychovatelce. Vzniklou škodu jsou povinni 
uhradit.  

Odejde-li účastník ze ŠD bez řádného propuštění vychovatelkou, dopouští se tím 
hrubého porušení Vnitřního řádu ŠD. Totéž platí pro společné akce ŠD. Oznamovací 
povinnost je nutná vzhledem k odpovědnosti ŠD za jejich bezpečnost po dobu pobytu ve 
ŠD.  
  Zákonní zástupci účastníků mají právo vyjadřovat se k zájmovému vzdělávání svého 
dítěte, mají právo na informace o chování, průběhu zájmového vzdělávání. 

Zákonní zástupci jsou povinni nahlásit vychovatelce změnu adresy bydliště a změnu 
telefonního čísla. 

Zákonní zástupci účastníka jsou povinni na vyzvání ředitele, pedagogického 
pracovníka školy, nebo pracovníka Školského poradenského pracoviště se dostavit 
v dohodnutém termínu k projednání otázek týkajících se chování jejich dítěte v ŠD. 

  

 
II. PROVOZNÍ DOBA ŠD 

 
Ranní provoz začíná v 6:00 hod., končí v 8:45, kdy vychovatelka ranní směny předává 

účastníky třídním učitelům jednotlivých tříd. 
Pokud konkrétní oddělení navštěvuje žák, který končí vyučování později než zbytek 

oddělení, jeho povinností je neprodleně po skončení vyučování nahlásit pí. vychovatelce 
svůj příchod. 
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V době od 13:45 hod do 15:00 hod pobývají účastníci s vychovatelkami na vycházce 
(v budově zůstávají výjimečně pouze za velmi špatného počasí, nebo během zájmového 
kroužku). V této době rodiče účastníky nevyzvedávají.  

Zájmové kroužky jsou stanoveny většinou od 14:00 hod. dle rozpisu, který je uveden 
v Školním vzdělávacím programu ŠD a zveřejněn na informační nástěnce ŠD.  

Odpolední provoz začíná po ukončení vyučování od 11:40 hod., končí v 18:00 hod. (v 
pátek v 17:00 hod.). 

 
 
III. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ A LOKALIZACE 

 

1. oddělení – Kateřina Zástěrová (herna č. 1, podkroví) 
2. oddělení - Jaroslava Kratochvílová (herna č.2 podkroví) 
3. oddělení - Vladimíra Hejtmánková (herna č.3 podkroví) 
4. oddělení – Bc. Kateřina Dolejšová (herna č.4 podkroví) 
5. oddělení – Sladká Monika (uč. 2.B) 
6. oddělení – Kročilová Petra Dis. (uč. 3.B) 
7. oddělení – Mgr. Pokorná Petra (uč. 2.A) 
8. oddělení – Mgr. Řádková Simona Dis. (uč. 2.C) 
9. oddělení – Vaňáčková Ludmila (uč. 4.C) 
10. oddělení – Mgr. Hasalová Veronika (uč. 1.C)  
 
 

IV. ZPŮSOB PŘIHLÁŠENÍ, ODHLÁŠENÍ ČI VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZE ŠD 
 
 

Děti do ŠD přihlašují rodiče, nebo zákonní zástupci vyplněním Zápisového lístku. 
Odhlásit účastníka ze ŠD lze na konci měsíce, písemnou formou s uvedením jména 
účastníka, data odhlášky a podpisu zákonného zástupce.  

Pokud počet přihlášek do školní družiny přesáhne maximální stanovenou kapacitu školní 
družiny (počet), rozhodne ředitel školy o zařazení či nezařazení žáka do školní družiny 
na základě následujících kritérií, která jsou řazena dle důležitosti:  

1.    Žák je žákem 1.-3. ročníku školy.  
2.    Žák 4. ročníku školy, jehož oba zákonní zástupci jsou v době podání přihlášky 
zaměstnaní (nebo v evidenci úřadu práce).  
3.    Při shodě kritéria č. 2 rozhodne počet dnů v týdnu, ve kterých chce žák navštěvovat 
ŠD. Přednost má žák s více dny docházky do ŠD. 
4.    Při shodě kritérií č. 2 i 3 rozhodne věk žáka, přednost má mladší žák.  
5.    Žák 5. ročníku , který bydlí mimo MČ Brno - Žabovřesky. 
6.   Při shodě kritéria č. 5 rozhodne počet dnů v týdnu, ve kterých chce žák 
navštěvovat ŠD. Přednost má žák s více dny docházky do ŠD.  
7.    Při shodě kritérií č. 5 i 6 rozhodne věk žáka, přednost má mladší žák.  
8. Žák 5. ročníku školy, jehož oba zákonní zástupci jsou v době podání přihlášky 
zaměstnaní (nebo v evidenci úřadu práce).  
9.    Při shodě kritéria č. 8 rozhodne počet dnů v týdnu, ve kterých chce žák navštěvovat 
ŠD.  
10.    Při shodě kritérií č. 8 i 9 rozhodne věk žáka, přednost má mladší žák.  
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Žádosti o přijetí žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou posuzovány 

individuálně, nezávisle na těchto kritériích, s přihlédnutím k možnostem školy. 
Pravidla chování a bezpečnosti ve školní družině podléhají Vnitřnímu řádu školní 

družiny. Všichni účastníci jsou na začátku školního roku seznámeni s obsahem vnitřního 
řádu ŠD a poučeni o chování a bezpečnosti při pobytu ve školní družině.   

V případě, že účastník opakovaně tento řád porušuje, ohrožuje svým jednáním zdraví 
spoluúčastníků či svoje, neplní soustavně své povinnosti, dá vychovatelka podnět ke 
svolání výchovné komise za účasti třídní učitelky, vedení školy, výchovné poradkyně a 
rodičů. Pokud nedojde k nápravě, je v pravomoci ředitele školy vyloučit dotyčného 
účastníka z docházky do školní družiny. 

 
V. PLATBA ZA POBYT ÚČASTNÍKA V ŠD 
 

Za zájmové vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v 
platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, platí úplata. 

Platba za žáka ve školní družině je stanovena na 1600,- Kč/rok. Tento poplatek 
je hrazen jedenkrát ročně na účet školy, nebo výjimečně v hotovosti v kanceláři školy 
(jiný způsob rozdělení platby je možný po domluvě s vedením školy). Zákonný 
zástupce může v odůvodněných případech požádat ředitele školy o osvobození od 
poplatku za pobyt dítěte ve školní družině. 

Pokud plátce neuhradí úplatu podle tohoto pokynu včas nebo ve správné výši, zaplatí 
plátce penále ve výši 50% dlužné částky. 

Pokud nebude úplata uhrazena po písemné výzvě, může být dítě ze vzdělávání ve 
školní družině na základě rozhodnutí ředitele školy vyloučeno. 

Vybraná úplata včetně penále se stává součástí rozpočtu školy. 

Úplata bude prominuta žákovi: 

a) Pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek podle § 20 
odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, který pobírá jeho zákonný 
zástupce. 

b)  Pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle zákona 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a tento příspěvek nebo jeho část je 
vyplácena. 

 
VI. PODMÍNKY DOCHÁZKY DO ŠD, PŘECHOD ZE ŠKOLY DO ŠD A 

ZODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY V TÉTO DOBĚ, PODMÍNKY A DOBA 
ODCHODU ČI VYZVEDÁVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ 

 
Po vyučování předává účastníky vychovatelce třídní učitel/ka, který/á ji zároveň 
informuje o absencích. Zodpovědnost za účastníky přebírá vychovatelka po předání 
účastníků třídní učitelkou/učitelem, zodpovědnost vychovatelky končí odchodem 
účastníka z budovy školy, nebo předáním rodičům, či jiné pověřené osobě. 
Do ŠD přicházejí účastníci řádně přihlášení, samostatně odcházejí v době stanovené 
rodiči na Zápisním lístku a zapsané v Přehledu výchovné práce. Osobně si mohou 
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rodiče vyzvednout účastníky v době od 12:25 hod. do 13:45 hod. a od 15:00 hod. do 
18:00 hod. (v pátek do 17:00 hod). Rodiče vyzvedávají děti v souladu s dobou 
uvedenou na Zápisním lístku u vchodu do školy z ulice Šeránkova.  
V době od 11:40 do 16:15 hod. zákonný zástupce pomocí unikátního čárového kódu 
vyzvedne dítě ze ŠD (čárový kód škola vydá pouze zákonným zástupcům a jimi 
zmocněnými osobami k vyzvedávání dítěte). U vchodu z ulice Šeránkovy je v tuto 
dobu stálá služba z řad pracovníků školy, která zajistí osobní předání dětí zákonným 
zástupcům žáka (popř. pověřeným osobám). Od 16:15 hod. rodiče vyzvedávají své 
dítě pomoci zvonku odpolední družiny – třída 1.C, pí. vych. Řádková. Rodiče budou 
vpuštěni do školy za účelem osobního převzetí účastníka. 
Výjimečné odchody účastníků mimo stanovenou dobu jsou možné pouze na základě 
písemné omluvenky, podepsané zákonným zástupcem. Uvolnění účastníka na základě 
telefonické žádosti není možné.   

 
 
 
 
Vzor omluvenky:   
Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD  
Žádám o uvolnění syna/dcery: ………………………………………………............................ 
dne:…………… v:……………. hodin. 
 Dítě si vyzvedne:………………………………………………………/dítě půjde domů samo.  
Za dítě přebírám po jeho odchodu ze ŠD plnou odpovědnost.   
Datum: ………………..        ………………………………  
                                          Podpis zákonného zástupce    
 
 

VII. ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ÚČASTNÍKŮ VE ŠD 
 

Bezpečnost a ochranu zdraví účastníků zajišťuje vychovatelka během pobytu v ŠD 
formou poučení o bezpečnosti a stálým dohledem.  
  Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků o 
bezpečnosti a ochraně zdraví v první hodině školního roku a zajistí dodatečné poučení 
žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam do 
třídní knihy. Před mimořádnými volnými dny a prázdninami vychovatelky vždy zapíší 
do třídní knihy kdy a o čem byly žáci poučeni. 

Účastník  hlásí vychovatelce i sebemenší poranění. V případě zranění účastníka 
zajistí první pomoc, v nutném případě přivolá telefonicky lékařskou pomoc (mobilním 
telefonem, případně telefonem v kabinetě vychovatelek), informuje telefonicky rodiče 
účastníka a vedení školy. Každý úraz je zapsán do Knihy úrazů.  

V případě onemocnění účastníka informuje vychovatelka telefonicky rodiče. 
Do doby příchodu rodičů zajistí účastníkovi základní péči a pobyt v klidném prostředí 
(kabinet vychovatelek). V hernách účastníci udržují čistotu a pořádek, dodržují osobní 
hygienu (mytí rukou). Přísně dodržují všechny bezpečnostní pokyny vychovatelky, 
které vyplývají z výchovně vzdělávací činnosti. Každý odchod z herny hlásí účastník 
vychovatelce.  
Za zajištění pitného režimu účastníků při pobytu v ŠD zodpovídají vychovatelky 
jednotlivých oddělení. Účastníci si nosí nápoje v plastikových lahvích z domova. Při 
obědě si mohou lahve doplnit nápojem podávaným v jídelně.  
Návštěvy rodičů v prostorách ŠD jsou povoleny pouze po domluvě 
s vychovatelem/kou, jinak v době celoškolních akcí či dnů otevřených dveří. Za velmi 
špatného počasí mohou rodiče, nebo osoby pověřené vyzvednutím účastníka ze ŠD, 
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počkat na účastníka ve vestibulu školy. 
 

VIII. UŽÍVÁNÍ DALŠÍCH PROSTOR ŠKOLY ČI JINÝCH PROSTOR PRAVIDELNĚ 
VYUŽÍVANÝCH DRUŽINOU A STANOVENÍ PODMÍNEK  

 
Školní družina užívá samostatně čtyři místnosti v půdní vestavbě a dalších šest 
místností v prostorách školy, které slouží jednotlivým oddělením jako herny a splňují 
hygienické normy, samostatné sociální zařízení včetně WC pro postižené, kabinety pro 
vychovatelky, sklad hraček, her a materiálů. V souladu s provozem ZŠ je školní 
družině povoleno užívání výtvarného ateliéru, keramické dílny, cvičné kuchyňky a 
počítačové učebny v  prostorách školy. V rámci zájmových kroužků užívá ŠD učebnu 
hudební výchovy a tělocvičny, opět v souladu s provozem školy. ŠD jsou k dispozici 
prostory hřiště ve dvoře, zahrady a sauny. Na dvoře, zahradě, ve speciálních učebnách 
či v sauně dodržují účastníci pokyny a řád jednotlivých prostor, řídí se pokyny 
vychovatelky. 
Vycházky ŠD jsou orientovány do prostor sportovního areálu Sokola Žabovřesky na 
Rosničce, na dětské hřiště ve Wilsonově lese areálu Kounicových kolejí, veřejných 
prostor Kraví hory a do blízkého okolí školní budovy. 
Tématicky zaměřené vycházky, výlety a exkurze jsou předem oznámeny řediteli školy 
a rodičům, uvedeny v týdenním plánu školy.    
 

 
 
IX. POSTUP VYCHOVATELKY PŘI NEVYZVEDNUTÍ ÚČASTNÍKA DO 

STANOVENÉ DOBY 
 

V případě, že účastník není ze ŠD vyzvednut do 18:00 hod. (v pátek do 17:00 hod.), 
informuje vychovatelka telefonicky rodiče, nebo zákonné zástupce. Při vyzvednutí 
dítěte ze ŠD po této době zákonný zástupce svým podpisem potvrdí dobu jeho 
převzetí. 

Pokud nelze tyto osoby vyrozumět, oznámí vychovatelka p. školníkovi, kde se bude 
účastník v následné době nacházet. Vychovatelka se situací seznámí ředitele školy a 
po té kontaktuje Policii ČR (tel: 158), která zajistí následné umístění dítěte. 

Opakované pozdní vyzvednutí dítěte bude považováno za porušení Vnitřního řádu 
ŠD a může být důvodem vyloučení účastníka ze školní družiny. 

 
IX. DOČASNÉ UMISŤOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD, KTEŘÍ DO NÍ NEJSOU 

PŘIHLÁŠENI, NAPŘ. PŘI DĚLENÝCH HODINÁCH, V DOBĚ, KDY JE 
Z RŮZNÝCH DŮVODŮ CÍLENĚ ČI NEPLÁNOVANĚ PŘERUŠENA VÝUKA 

 
Děti, které nejsou přihlášeny v ŠD trvale, mohou ve výjimečných případech ŠD 
navštívit (například při celodružinových akcích). Zájmové kroužky ŠD mohou 
navštěvovat pouze tehdy, když nejsou naplněny účastníky stabilně přihlášenými do 
ŠD. 
Pokud je ve škole přerušena výuka, zajistí vedoucí vychovatelka:  
a) V plánovaných případech - zájem rodičů o fungování družiny. Je-li více než 15 
zájemců, zajišťuje zkrácený chod ŠD v době od 7:00 do 17:00 hod.  
b) V neplánovaných případech - po domluvě s ředitelem školy plynulý chod odpolední 
ŠD, dopoledne vypomohou třídní učitelky.  
 

X. PODMÍNKY SPOJOVÁNÍ ČINNOSTI JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ 
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Oddělení jsou spojována v případech:  
a) Je-li naplánována celodružinová akce, o které je předem informován ředitel školy, 
dále pak zákonní zástupci účastníků, účastníci ŠD a je oznámena v týdenním plánu 
školy.  
b) Vede-li vychovatelka v ten konkrétní den zájmový kroužek, předává účastníky 
svého oddělení do souběžných oddělení. Přesahuje-li počet účastníků v oddělení 25, 
rozdělí účastníky i do ostatních, méně naplněných oddělení.  
c) Po 16:15 hod. přebírá vychovatelka všechny zbývající účastníky a má službu do 
18:00 hod. (v pátek do 17:00 hod.). 
 

 
XI. PRAVIDLA STYKU S RODIČI (SE ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI) ÚČASTNÍKŮ 
 

Prostřednictvím webových stránek školy (e-mail), telefonicky na konkrétní mobilní 
číslo oddělení ŠD.  
Na třídních schůzkách a hovorových hodinách.  
Osobně po domluvě a sjednání termínu. 
Písemnými vzkazy a oznámeními na informačních nástěnkách ŠD, v žákovských 
knížkách a deníčcích, při celodružinových akcích, besídkách a dnech otevřených dveří, 
kam jsou rodiče zváni. 

 
XII. DALŠÍ ČINNOSTI ORGANIZOVANÉ ŠD ČI POŘÁDANÉ V JEJÍM RÁMCI 
 

Vystoupení na celoměstských akcích, akcích školy, obce a dalších.  
Doprovod dětí na školy v přírodě.  
Besedy se zajímavými lidmi, návštěvy výstav, kulturních představení.  
Dny otevřených dveří.  
Akce pořádané ŠD - sportovní, kulturní, projektové dny a další.              
 

 
XIII. REŽIM ŠD 
 

6:00 – 7:40 scházení dětí, průběžná činnost, nabídka činností pro volné zaměstnání, 
třída 1.C 

 7,35 – 7,40 úklid herny 
7,40  odchod dětí do vyučování 
7:40 – 8:45 ranní družina pro děti z půlených tříd, průběžná činnost, nabídka 

činností pro volné zaměstnání, podkrovní herna 
8:40 – 8:45 úklid herny 
8:45   odchod dětí do vyučování 
11,40 – 12,35 hygienické návyky, evidence docházky do ŠD, oběd účastníků  

   (I. skupiny končící vyučování v 11,40) 
12:35 – 13:45 průběžná a pravidelná činnost I. skupiny 
12,55 – 13,35 hygienické návyky, evidence docházky do ŠD, oběd účastníků 

   (II. skupiny končící vyučování v 12,55 hodin) 
 13:35 – 13:55 průběžná a pravidelná činnost II. skupiny 

13:45  příchod III. skupiny účastníků končící vyučování ve 13:45 hodin 
14:00 – 15:00 vycházka, zájmové kroužky dle harmonogramu 
15,00 – 16:15 1. ročník - I. pololetí volné zaměstnání, 
  individuální činnost, dle vlastního zájmu a výběru účastníků 

                          II. pololetí příprava na vyučování formou didaktických her 
   individuální činnost, dle vlastního zájmu a výběru účastníků 
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    2. ročník - 4. ročník příprava na vyučování 
       (dobrovolné vypracování domácích úkolů) 
   individuální činnost, dle vlastního zájmu a výběru účastníků 

15,00 – 16,00 zájmové kroužky dle harmonogramu 
16:15 – 18:00 individuální činnost, dle vlastního zájmu a výběru účastníků 
18:00  ukončení provozu školní družiny  

(v pátek ukončení provozu v 17:00 hodin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyzvedávání účastníků ze ŠD: 
- po skončení vyučování účastníka 
- po obědě oddělení, které účastník navštěvuje 
- po 15. hodině 
 
 
 
 
 
Dokumentace ŠD: 
- zápisní lístky, jejíž součástí je sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a 
způsobu odchodu účastníka 
- třídní knihy jednotlivých oddělení, přehled výchovně vzdělávací práce 
- vnitřní řád školní družiny 
- ŠVP pro ŠD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………    …………………………………… 
         Mgr. Dan Jedlička                                                                      Monika Sladká 
            ředitel školy                                                                      vedoucí vychovatelka ŠD 
 
 
V Brně dne 30. srpna 2017 


