
 

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu 

Základní škola Mozaika,o.p.s. Rychnov nad Kněžnou 

se tímto hlásí k základním principům vyjádřeným v Úmluvě o právech dítěte  

 

Článek1 
Úvodní ustanovení 

1.1. Tento vnitřní řád školní družina a školního klubu upravuje:  

1. podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školském          
zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky;  

2. provoz a vnitřní režim školského zařízení; 

3. podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně          
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí; 

4. podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků.  

 

Článek2 
Práva a povinnosti žáků školy 

2.1. Žáci mají právo: 

1. na podporu rozvoje osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností;  

2. využívat zařízení školní družiny a školního klubu ke smysluplnému trávení volné času            
a podpoře dalšího sebevzdělávání;  

3. na ohleduplné, zdvořilé a čestné jednání ze strany pedagogů a spolužáků; 

4. na svobodu myšlení, projevu a náboženského přesvědčení;  

5. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich pobytu           
ve školní družině a školním klubu, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována            
pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje;  

6. na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, proto je šikana, rasismus,           
xenofobie a netolerance vůči odlišnosti v jakékoliv formě nepřípustná;  

7. být chráněn před jakýmkoliv tělesným i duševním násilím, zneužíváním, urážením         
a zanedbáváním;  

8. vyslovovat a hájit svůj názor a uplatňovat svá práva, která jsou v souladu s obecně           
platnými právními předpisy a vnitřními předpisy školy;  

9. vznášet připomínky sám nebo prostřednictvím svých zákonných zástupců;  

10. být seznámeni se všemi pravidly, které se týkají jejich pobytu a činností ve školní             
družině a školním klubu; 

11. žáci si mohou ve družině vypracovat domácí úkoly, ale pouze se svolením rodičů.             
Vychovatelka domácí úkoly neopravuje, může dětem pomáhat. V těchto otázkách         
spolupracuje s kmenovými vyučujícími. 

 

  



 

2.2 Žáci mají povinnost: 

1. řádně a včas docházet do školní družiny nebo na jiný stanovený program, účastnit se             
programu a být připraveni podle pokynů vychovatelek;  

2. dodržovat vnitřní řád školní družiny a školního klubu a pravidla a pokyny k ochraně           
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni;  

3. plnit pokyny vychovatelů a jiných pracovníků školy vydané v souladu s právními         
předpisy a řádem školní družiny a školního klubu;  

4. předkládat vychovatelům včas dokumentaci k omluvení své absence; 

5. chovat se k sobě navzájem i k vychovatelům ohleduplně a tak, aby nepoškozovali          
pověst školy a nejednali proti jejím zájmům;  

6. při příchodu do školního klubu nahlásit svůj příchod pedagogickému pracovníkovi          
pověřenému prací v klubu; 

7. opustit družinu, nebo klub smí žák jen  s vědomím vychovatelky ŠD a ŠK;  

8. při úmyslném zničení či poškození věci, či zařízení musí žák (zákonní zástupci) danou věc              
nahradit. 

 
Článek3 
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků 

3.1 Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: 

1. na informace o programu, činnostech a plánech školní družiny a školního klubu; 

2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí pobytu jejich           
dítěte ve školní družině a školním klubu, vznášet své připomínky k jejich provozu a k            
organizaci činností; 

3. rozhodnout o odchodech a příchodech svého dítěte do školního klubu, pokud to není             
v rozporu s bezpečností žáka. 

 

 

3.2 Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:  

1. v případě zájmu o služby školní družiny a školního klubu řádně žáka prostřednictvím            
přihlášky přihlásit a stanovit čas jeho docházky;  

2. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nezletilého žáka         
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho činnosti a pobyt              
ve školní družině a školním klubu; 

3. nejpozději do začátku školní družiny oznámit změny v běžné docházce žáka do školní            
družiny a školního klubu (telefonicky, písemně, elektronicky, prostřednictvím třídní         
učitelky); 

4. oznamovat vychovatelce změny související s bezpečností žáka;  

5. úzce spolupracovat s pedagogickými pracovníky školního klubu a školní družiny při           
řešení sociálně patologických jevů, projevů diskriminace, nepřátelství nebo násilí.  

  

 



 

 

Článek4 
Organizace dne ve školní družině a školním klubu 

 
1. Provoz školní družiny a školního klubu je zabezpečen každý den školního vyučování. 
 
2. Ranní družina začíná 6:45 hod. a končí v 7:45 hod. v prostorách školní družiny a  

 
dětské skupiny. 

3. Školní družina po vyučování začíná společným odchodem 1.- 3. třídy a vychovatelky  

            na oběd a končí v 16:00 hod. 

Školní klub začíná ve 13:00 pro děti 4. - 9. třídy, děti do ŠK přicházejí bezprostředně  

po obědě a končí v 16:00 hod. 

4. Kvůli nenarušování plánované činnosti jsou odchody ze školní družiny stanoveny: 
 

- po obědě – 13:00 
- od 14:00 – 16:00 
 
Bezodkladné potřeby žáka jsou po dohodě s rodiči nad stanovený časový rámec. 

 
4. Na kroužky jsou děti uvolňovány dle potřeby. 

 
5. Družina a školní klub nabízí program na volné dny podzimních, jarních prázdnin. 

 
6. Pokud bude program družiny a školního klubu probíhat i ve dnech volna, musí rodič              

své dítě přihlásit. Tato přihláška je závazná. Pokud počet přihlášených dětí klesne pod             
8, bude provoz ŠD a ŠK zrušen. 

 
7. Žáci I. stupně a II. stupně přihlášení do školní družiny či školního klubu mohou              

využívat prostory školní družiny a prostory školního klubu k bezpečnému trávení          
volného času v době před odchodem ze školy, kde je zajištěn pedagogický dozor.  

 
8. Žákům přihlášeným do školního klubu jsou nabízeny volnočasové aktivity dle plánu,           

výjezdy, pobyt na horách, výlety, výpravy, kroužky. 
 

 
 

9. Při hrubém porušení pravidel školní družiny a školního klubu, hrubosti nebo případně  
            při fyzickém napadení spolužáka, může být žák ze ŠD a ŠK vyloučen. 

 
 
 

Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

8.1 Tento školní řád je platný a účinný dnem jeho vydání. 

8.2 S veškerými změnami školního řádu budou žáci, jejich zákonní zástupci, popř. jiné dotčené osoby              
bez zbytečného odkladu seznámeni.  

 



 

Mgr.Kamila Zemanová Stieberová 1.9.2020 
ředitelka školy V Rychnově n. Kněžnou 

 

 
 

 

 


