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1. Práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců. 

V souladu s ustanovením §§ 21, 22a a 22b zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění mají žáci a jejich 

zákonní zástupci následující práva a povinnosti. 

 

Žáci mají právo: 

1. na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona; 

2. na rozvoj osobnosti podle rozumových a fyzických schopností; 

3. žáci s poruchami učení nebo chování na speciální péči v rozsahu možností školy; 

4. na ochranu před vlivy a informacemi, které by ohrožovaly rozumovou a mravní výchovu; 

5. na respektování soukromí jeho života a jeho rodiny; 

6. na ochranu před návykovými látkami, které ohrožují jeho tělesný a duševní vývoj; 

7. v případě potřeby požádat o pomoc zaměstnance ve škole nebo přímo výchovného poradce 

školy (v oblasti výchovně vzdělávací nebo osobní); 

8. možnost obracet se na školskou radu. 

 

 



Žáci mají povinnost: 

1. řádně docházet do školní družiny a řádně se chovat; 

2. dodržovat školní řád a vnitřní řád školní družiny; 

3. plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a řády školy; 

4. ve škole i na akcích školní družiny vystupovat slušně a ohleduplně; 

5. nepoškozovat majetek školní družiny a spolužáků. 

 

Zákonní zástupci mají právo: 

1. na informace o chování svého dítěte; 

2. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí chování jejich dítěte, 

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost. 

 

Zákonní zástupci mají povinnost: 

1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných 

skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh činnosti ve školní družině; 

2. oznamovat nepřítomnost žáka ve školní družině; 

3. hradit školné v dohodnutém termínu.  

 

 

2. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků. 

1. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti při všech činnostech školní družiny, v budově i mimo 

budovu.  

2. Žák se při všech činnostech školní družiny chová tak, aby neohrozil zdraví své, svých spolužáků 

či jiných osob. 

3. Žák nenosí do školní družiny předměty, kterými by mohl ohrozit zdraví své i ostatních. 

4. Žák se řídí platnými zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při všech činnostech školní 

družiny. 

5. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve školní družině, hlásí žáci ihned 

vychovatelce, která je právě přítomna.  

6. Škola zajistí v souladu s dikcí vyhlášky zpracování záznamu o úrazu ve stanoveném termínu. 

7. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez 

dohledu učitele. 

8. Vychovatelka seznámí žáky s vnitřním řádem školní družiny, dále žáky poučí o bezpečnosti ve 

standardních situacích (před prázdninami, před akcí školní družiny, před prací s nástroji 

apod.). 

 

 

3. Zajištění ochrany žáků před sociálně nežádoucími jevy.  

1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní 

podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé 

formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.  

2. Žák se distancuje od kouření, požívání alkoholu, omamných látek a drog, šikany a ostatních 

sociálně-patologických jevů, odmítá projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. 

3. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno užívat návykové látky a manipulovat s nimi. To 

neplatí pro případy, kdy osoba užívá návykové látky v rámci léčebného procesu, který jí byl 

stanoven zdravotnickým zařízením. 



4. Organizace školní družiny. 

Organizace školní družiny je zaměřena na zájmové vzdělávání, které se uskutečňuje v souladu s platnou 

vyhláškou. Je určena pro žáky 1. stupně základní školy. Činnost školní družiny je organizovaná v jednom 

oddělení školní družiny, které se naplňuje do počtu 30 žáků.  

Plánování činnosti školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu. Práci ve 

školní družině koordinuje a řídí vedoucí vychovatelka.  

 

 

5. Podmínky docházky do školní družiny. 

Podmínkou pro přijetí uchazeče k pravidelné činnosti družiny uvedené je písemná přihláška vydaná 

vychovatelkou. Součástí přihlášky k činnosti družiny je písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu 

odchodu účastníka z družiny (žák odchází sám, žák odchází s doprovodem). V případě velkého zájmu o 

přihlášení do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci nižších ročníků 1. stupně (rozhoduje datum 

narození žáka).  

Žáci pobývají ve školní družině v době uvedené na přihlášce; každá změna musí být písemně oznámena 

předem. 

 

 

6. Provoz školní družiny. 

Ranní školní družina je v provozu denně od 6:30 do 7:25. 

Odpolední školní družina je v provozu denně od 11:25 do 16:00. 

 

 

7. Podmínky zacházení s majetkem školy. 

Žák šetrně zachází se svěřenými školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození 

nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu rodiče žáka, který 

poškození způsobil. 

Každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí. 

Před odchodem ze školní družiny každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. 

Žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači. Z bezpečnostních důvodů 

se žákům zakazuje otevírání oken a sezení na okenních parapetech. 

Žák nemanipuluje s rozvody elektřiny a didaktickými pomůckami uloženými v učebně bez souhlasu 

vychovatelky.  

Pokud žák zjistí poškození nebo odcizení majetku, oznámí tuto skutečnost vychovatelce.  

 

 

8. Podmínky úplaty ve školní družině.  

Účastník školní družiny hradí úplatu za služby ve výši 200 Kč měsíčně. Tato úplata se provádí 

bezhotovostně společně s platbou za stravování ve školní jídelně, které je podmínkou účasti žáka ve 

školní družině.  

 

 

9. Chování žáků ve školní družině.  

Žák školní družiny dodržuje pravidla slušného chování ve vztahu ke všem pracovníkům školy i 

k ostatním účastníkům školní družiny a dbá důsledně pokynů zaměstnanců školy. Žák si je vědom, že 

žákem zůstává i v době mimoškolní - dodržuje proto nepsané normy slušného chování a mezilidských 



vztahů platných v demokratické společnosti. 

Oddělení školní družiny mohou žáci opustit pouze se svolením vychovatelky (např. odchod na WC, do 

šatny apod.). 

S inventářem her a zařízení školní družiny zachází žák opatrně, aby nic úmyslně nepoškodil. Vypůjčené 

hry před odevzdáním překontroluje a urovná na určené místo. Dojde-li k poškození, oznámí tuto 

skutečnost vychovatelce.  

Žák zdraví v budově i mimo ni srozumitelným pozdravem. Všichni žáci oslovují zaměstnance školy: „ 

Pane, paní“ a funkcí. 

Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči 

ostatním žákům se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených školským 

zákonem. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Eva Plešová, ředitelka školy 

 


