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Základní škola a mateřská škola Perálec 71, okres Chrudim 
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I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a pravidla 

vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

Práva žáků: 

 Nedílnou součástí školního řádu je "Úmluva o právech dítěte".  

 Právo na vzdělání, odpočinek a volný čas. 

 Právo na slušné jednání a udělování splnitelných pokynů.  

 Právo na život a práci ve zdravém životním prostředí, které pomáhá udržovat a spoluvytvářet. 

 Právo na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální a sociální 

rozvoj.  

 Právo na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly jeho rozumovou a mravní 

výchovu. 

 Právo na ochranu před sociálně škodlivými jevy a všemi formami zneužívání. 

 Právo na ochranu před nedbalým zacházením, fyzickým nebo psychickým násilím. 

 Právo na vyjádření vlastního názoru slušnou formou. 

 Právo na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má nějaké problémy. 

 Právo na využívání informací, rad a pomoci výchovného poradce a školního metodika prevence. 

  

Povinnosti žáků: 

 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů 

pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a vnitřní řád školní družiny. 

Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje ani jiných osob.  

 Žák šetrně zachází s pomůckami, své místo udržuje v čistotě a vypůjčené hry vrací zpět na své 

místo.  

 Při účasti na akcích organizovaných školou žáci dodržují ustanovení školního řádu a vnitřního 

řádu školní družiny a řídí se pokyny vyučujících.  

 Žák vždy informuje vychovatelku o odchodu ze školní družiny, bez vědomí vychovatelky ŠD 

neopouští. 

 

Práva rodičů (zákonných zástupců) žáků 

 Právo na informace a poradenskou pomoc školy.  

 Právo vznášet připomínky a podměty k práci školní družiny u vychovatelky nebo u vedení školy. 
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Povinnosti rodičů (zákonných zástupců) žáků 

 Na vyzvání ředitelky školy, vychovatelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkajících se vzdělávání žáka. 

 Informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání. 

 Oznamovat škole údaje nebo jejich změny podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb. a další 

údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka (změny telefonního 

spojení na rodiče, bydliště,…) 

 

Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole 

 Žák je povinen řídit se pokyny učitelů i ostatních zaměstnanců školy, dodržovat pravidla 

slušného a  kulturního chování, nevyjadřovat se hrubě a vulgárně, nelhat, nekrást, pomáhat 

slabším a zdravotně či sociálně znevýhodněným spolužákům; chovat se tak, jak se mezi sebou 

chovají slušní lidé. 

 

 

II. Provoz a vnitřní režim školy 

Školní družina je umístěna v budově základní školy. Má jedno oddělení. Přijímání žáků probíhá dle 

kritérií.. 

 

Provozní doba školní družiny: 

Po - Pá  6:45 – 7:45, 11:35 – 16:00 

 Po skončení vyučování odchází žáci do ŠD, případně jdou na oběd a do ŠD odchází z jídelny  

 

 Přihlašování a odhlašování žáků: 

 zařazení žáků do školní družiny (dále ŠD) rozhoduje zákonný zástupce žáka, ten žáka přihlásí 

do ŠD pomocí zápisního lístku, kde vyplní osobní údaje, rozsah docházky a odchody ze ŠD . 

 Žáci jsou do ŠD přijímání na základě předem stanovených kritérií pro přijetí.  

 Doba pobytu ve ŠD se řídí podle pokynů uvedených na zápisním lístku. O nepřítomnosti nebo o 

změně odchodu žáka ze ŠD musí být vychovatelka písemně informována (na lístečku musí být 

datum a podpis rodičů). Bez písemné omluvenky vychovatelka nemůže žáka z družiny uvolnit 

a řídí se tak časem odchodu ze zápisového lístku. Při osobním vyzvednutí žáka zákonným 
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zástupcem nebo pověřenou osobou uvedenou v zápisovém lístku, je odchod ze ŠD možný 

ihned a bez písemné omluvenky. 

 Na zájmové kroužky jsou žáci uvolňováni dle písemné přihlášky. O odhlášení ze zájmového 

kroužku nebo klubu musí zákonný zástupce žáka písemně informovat vychovatelku ŠD. 

 Za bezpečnost žáků při zájmových kroužcích zodpovídá vedoucí kroužku nebo klubu. Vedoucí 

kroužku si žáky osobně vyzvedne u vychovatelky ŠD, poté za žáky přebírá zodpovědnost. Po 

skončení zájmového kroužku žáky opět osobně předá vychovatelce a ta přebírá za žáky 

zodpovědnost. 

 Odhlášení dítěte ze školní družiny rodiče jsou povinni oznámit písemnou formou. 

 Za žáka, který se do ŠD nedostaví, vychovatelka neodpovídá. 

 Pokud žák soustavně narušuje činnosti ŠD, může být rozhodnutím ředitele ze ŠD vyloučen. 

 

Časový rozvrh aktivit ŠD 

11:35 – 13:20  Oběd / odpočinkové hry dle potřeb a zájmů žáků. 

13:20 – 15:00 Odpočinkové a zájmové aktivity (výtvarné, přírodovědné, společenské 

apod.). 

   Rekreační aktivity (sportovní hry a soutěže). 

 Příprava na vyučování (didaktické, společenské hry, výukové programy 

apod.). 

15:00 – 16:00 Odpočinkové aktivity (kreslení, námětové hry, konstrukční hry, stolní a 

společenské hry, spontánní hry dle přání žáků). 

 

Výše úplaty za školní družinu a podrobnosti o platbě jsou upraveny samostatnou směrnicí. 

 

Provoz a vnitřní režim školy podléhá aktuálním protiepidemickým opatřením vzhledem ke covid-

19 vycházejícím z doporučení MZd a KHS. 

 

III. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků  a jejich ochrana před sociálně patologickými 

jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; jsou jim zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví 

škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých 

látek). 
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 Žák nenosí do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných 

osob. 

 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání a na 

svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho 

pobytu a činnosti v družině.  

 Všichni žáci se chovají při pobytu v ŠD i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani 

jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve ŠD nebo mimo 

budovu při akci pořádané družinou, žáci hlásí ihned vychovatelce nebo jinému pedagogickému 

dozoru.  

 Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení žáků v první den školního roku a 

dodatečné poučení žáků, kteří první den chyběli. O poučení žáků se provede záznam do třídní 

knihy. 

 

IV. Zacházení s majetkem školy  

 Žáci jsou povinni řádně pečovat o propůjčený majetek ŠD, ochraňovat jej před ztrátou a 

poškozením, stejně tak chránit zařízení školní družiny a udržovat prostory školní družiny v 

čistotě a pořádku. 

 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, pedagogů či jiných 

osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě 

nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně 

orgánům sociální péče.  

 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci nenosí do školy cenné věci a vyšší 

obnosy peněz. Škola za majetek žáka neručí. 

 

 

V Perálci dne 25. srpna 2022     Mgr.  Jana Vimrová 

           ředitelka školy 

 

 

Schváleno pedagogickou radou dne 25. srpna 2022 

Vnitřní řád školní družiny je platný od 1. září 2022 


