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 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných 

 zástupců ve škole nebo školském zařízení a podrobnosti o pravidlech 

 vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školském zařízení 

 

1.1 Práva žáků 

- na vzdělávání a školské služby podle školského zákona, školského 

vzdělávacího plánu 

- na ochranu před jakoukoliv formou násilí a diskriminace  

- má právo na odpočinek a dodržování základních psychohygienických 

podmínek. Žáci mají právo na odpočinek, na hru a oddechové činnosti 

odpovídající jejich věku, ale také na účast v řízených zájmových činnostech. 

Odpoledne mají žáci trávit v pohodové a přátelské atmosféře. 

- na zajištění činností poskytovaných školským zařízením 

- pokud je ve školském zařízení integrovaný žák, má právo na podmínky 

odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám žáka 

- vyjádřit vlastní názor na situaci nebo událost v souladu s pravidly slušnosti 

- veškerá další práva, která tento vnitřní řád výslovně neupravuje, jsou dána v 

souladu s „Úmluvou o právech dítěte" a dalšími obecně závaznými právními 

předpisy 

 

1.2 Povinnosti žáků 

- povinnost řádně docházet do školského zařízení a řádně se vzdělávat 

- dodržovat vnitřní řád, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a 

bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni. Pokud žák soustavně narušuje činnosti 

ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní řád, může být z rozhodnutí 

ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen 

- plnit pokyny pedagogických i nepedagogických pracovníků školského zařízení 

vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem 

- do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty, nebo větší částky 

peněz, vychovatelky za odcizení neručí. Pořizovat nahrávky /video, foto..../ bez 

svolení nahrávané osoby 

- žáci mají povinnost přezouvat se a to v šatně, tam si uloží obuv a svrchní oděv 

na určené místo. Věci mají být řádně označené. Případnou ztrátu nebo záměnu 

ihned hlásí vychovatelce. Aktovky ukládají na určeném místě v šatně 

 

1.3 Práva a povinnosti zákonných zástupců 

Zákonní zástupci žáků mají právo: 

- na informace o průběhu a výsledcích zájmového vzdělávání dítěte 

- vyjadřovat se k práci školského zařízení 

- požádat o uvolnění žáka ze školského zařízení předtištěným formulářem: 



 

3 

 

Žádost na uvolnění žáka ze školského zařízení 

- komunikovat s vychovatelkou školského zařízení osobním kontaktem při 

vyzvedávání dětí, v případě problému osobní návštěvou ve školském zařízení 

 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost 

- zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení 

- na vyzvání ředitele školského zařízení se osobně zúčastnit projednání 

závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka 

- informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních 

obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na 

průběh vzdělávání 

- zákonní zástupci jsou povinni neprodleně oznámit rozhodnutí soudu, např. 

předběžná opatření soudu týkající se svěření dítěte do výchovy pouze jednomu 

z rodičů, případně další úpravy společné péče, opatrovnické péče, apod 

- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve školském zařízení v souladu 

s podmínkami stanovenými vnitřním řádem 

- s tímto vnitřním řádem ŠD jsou zákonní zástupci i žáci seznámeni na začátku 

docházky do ŠD. Zákonní zástupci svým podpisem na přihlášce stvrdí, že se z 

obsahem VŘŠD seznámili, porozuměli mu a souhlasí s jeho dodržováním. 

- dodržovat režim školského zařízení a vyzvedávat své dítě ve stanovené době 

1.4  Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině ve školním roce 
2022/ 2023 

- povinnost úplaty se řídí směrnicí 16/2022 

  Úplata za zájmové vzdělávání poskytované školní družinou 

- Školní družina poskytuje služby žákům školy za úplatu na základě přihlášky – 

zápisního lístku, odhlášení je možné pouze písemně, povinnost úplaty zaniká 

prvním dnem následujícího měsíce po podání písemného odhlášení. Úplatu za 

zájmové vzdělávání – pobyt žáka ve školní družině (dále jen úplata) tvoří 

základní částka, která je stanovena k 1. září příslušného kalendářního roku na 

období od 1. září do 30. června tj. pouze ve dnech školního vyučování. Pro 

stanovení výše úplaty se vychází z neinvestičních nákladů za předchozí 

kalendářní rok a částka se stanoví tak, aby nepřesáhla 120% skutečných 

průměrných neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce. 

Kalkulace je nedílnou součástí této směrnice. 

 

 Výše úplaty ve školním roce 2022/2023 tj. od 1.9.2022 do 31.6.2023 

 Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině činí 200,- Kč  

 na příslušný kalendářní měsíc. 
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Úhrada úplaty  

- Úplatu za školní rok hradí zákonný zástupce žáka v hotovosti u vedoucí školní 

družiny nebo bezhotovostně na běžný účet školy, splátky je možno rozdělit na 

dvě částky. První je splatná do 15. září (období září – leden), druhá je splatná 

do 15. ledna následujícího kalendářního roku (období únor – červen). 

- příspěvek hradí plátci v plné výši od doby nástupu účastníka do školní družiny 

i při nepravidelné docházce až do doby ukončení docházky 

- při odhlášení žáka v průběhu školního roku jsou vráceny peníze za nenačatý(é) 

měsíc(- e) docházky 

- pokud jsou zákonní zástupci v prodlení s placením a nereagují na ústní výzvy, 

jsou vedoucí vychovatelkou prokazatelným způsobem upozorněni na tuto 

povinnost 

 

  Prominutí úplaty – prokázání nároku 

- Osvobozena od úplaty je fyzická osoba, která osobně o dítě pečuje a pobírá 

dávky pěstounské péče (zákon č. 117/ 1995 Sb., o státní sociální podpoře) a 

tuto skutečnost prokáže ředitelce organizace rozhodnutím nebo oznámením 

vydaným podle tohoto zákona. 

Omezení nebo přerušení výuky 

- Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu 

delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně poníží. 

 

 2. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve 

 školském zařízení 

− zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické ataky žáka nebo studenta vůči 

pracovníkům školy nebo školského zařízení se vždy považují za zaviněné 

porušení povinnosti stanovených tímto zákonem 

− žák se chová k vychovatelce, pedagogickým pracovníkům a ostatním 

zaměstnancům organizace zdvořile, s úctou, respektuje stanovená pravidla 

a pokyny vychovatelky, pedagogických pracovníků a zaměstnanců 

organizace 

− žák dodržuje pravidla slušného chování a jednání, nechová se agresivně 

a vulgárně. V případě agresivního a vulgárního jednání se žák vystavuje 

postihu ze strany školy. Podle závažnosti je jeho přestupek písemně 

oznámen zákonným zástupcům, pracovníkům sociálního odboru – OSPOD, 

Policii ČR.  

 3. Provoz a vnitřní režim školského zařízení 

3.1 Provoz školského zařízení 

 Adresa: Dolní náměstí 71, Město Touškov 330 33 
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- délka vzdělávání žáka ve ŠZ je jeden školní rok 

- před prázdninami nebo ředitelským volnem zjistí vychovatelky zájem o 

docházku do školní družiny. Provoz probíhá, pokud se naplní kapacita alespoň 

12 žáků 

- provozní doba ŠZ je od 6:30 do 7:35 hodin a od 11:35 do 16:00 hodin 

 

- provoz 1. oddělení je v 1. patře číslo místnosti 27 

- provoz 2. oddělení je v přízemí číslo místnosti 17 

- provoz 3. oddělení je v přízemí číslo místnosti 15 

 

 

Pondělí 

Ranní provoz 

6:30 – 7:35 zábavné a výtvarné činnosti, deskové a logické hry, individuální 

činnosti, zájmová činnost TV 

  

1. oddělení 

12:30 – příchod žáků 1.A a 1.B  

12:35 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

2. oddělení 

 12:30 – příchod žáků 2. třídy 

12:35 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

3.oddělení 

12:30 -vyzvednutí žáků 3.tř. 4.A a 4.B na Čemínské ulici, společný odchod na 

oběd                                                                                                   

13:00 - 15:00 osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, vyprávění, 
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tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, pravidelná 

řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové aktivity, 

individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

Úterý 

Ranní provoz 

6:30 – 7:35 zábavné a výtvarné činnosti, deskové a logické hry, individuální 

činnosti, zájmová činnost TV 

 

1. oddělení 

11:35 – příchod žáků 1.A a 1.B 

11:40 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

2. oddělení 

 11:35 – příchod žáků 2. třídy 

11:35 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

3.oddělení 

12:30  - vyzvednutí žáků 3.tř. 4.A a 4.B na Čemínské ulici, společný odchod na 

oběd                                                                                                   

13:00 - 15:00 osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, vyprávění, 

tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, pravidelná 

řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové aktivity, 

individuální činnosti 
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15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

Středa 

Ranní provoz 

6:30 – 7:35 zábavné a výtvarné činnosti, deskové a logické hry, individuální 

činnosti, zájmová činnost TV  

 

1. oddělení 

11:35 – příchod žáků 1. A a 1.B 

11:40 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

2. oddělení 

12:30 – příchod žáků 2. třídy 

12:35 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

3.oddělení 

12:30 –   vyzvednutí žáků 3.tř., 4.A a 4.B na Čemínské ulici, společný odchod 

na oběd                                                                                                   

13:00 - 15:00 osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, vyprávění, 

tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, pravidelná 

řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové aktivity, 

individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

  

Čtvrtek 
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Ranní provoz 

6:30 – 7:35 zábavné a výtvarné činnosti, deskové a logické hry, individuální 

činnosti, zájmová činnost TV  

 

1. oddělení 

11:35 – příchod žáků 1. A a 1.B 

11:40 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

2. oddělení 

11:35 – příchod žáků 2. třídy 

11:40 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

3.oddělení 

12:30 – vyzvednutí žáků 3.tř, 4.A a 4.B na Čemínské ulici, společný odchod na 

oběd                                                                                                    

- 13:00 - 15:00 osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt 

venku, pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), 

zájmové aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

Pátek 

Ranní provoz 

6:30 – 7:35 zábavné a výtvarné činnosti, deskové a logické hry, individuální 

činnosti, zájmová činnost TV 
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1. oddělení 

11:35 – příchod žáků 1. A a 1.B 

11:40 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

2. oddělení 

11:35 – příchod žáků 2. třídy 

11:40 – 15:00 oběd, osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, 

vyprávění, tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, 

pravidelná řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové 

aktivity, individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

3. oddělení 

11:35 – vyzvednutí 4. A a 4.B na Čemínské ulici 

12:30 –  vyzvednutí žáků 3.tř na Čemínské ulici, společný odchod na oběd                                                                                                 

13:00 - 15:00 osobní hygiena, odpočinková činnost (besedy, četba, vyprávění, 

tematické rozhovory, aktivní odpočinek, stolní hry), pobyt venku, pravidelná 

řízená činnost (aktivity v oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, Čljs), zájmové aktivity, 

individuální činnosti 

15:00 – 16:00 - rekreační činnost, stolní hry, kvízy, soutěže, křížovky apod., 

možné vypracování domácích úkolů, osobní hygiena, svačina, úklid osobních 

věcí postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách, postupné uspořádání 

herního prostoru ve třídě, úklid. 

 

3.2 Režim školského zařízení 

- režim vstupů do školského zařízení je 6:30, 6:45, 7:00, 7:20 

- režim vyzvedávání je z důvodu nenarušování plánovaných činností stanoven 

takto:  - 13:00, 13:30 hodin 

 - 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00 hodin 

- žáka od vychovatelky přebírá zákonný zástupce nebo osoba uvedená na 

přihlášce 
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- při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby školského zařízení se 

vychovatelka pokusí telefonicky spojit se zákonnými zástupci a vyčká do 

16:30 hod.  Pokud se kontakt nepodaří uskutečnit, vyrozumí ředitelku školy, 

která následně kontaktuje OSPOD. 

 

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany 

před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace a nepřátelství 

nebo násilí 

- žáci se chovají tak, aby neohrozili své zdraví a zdraví jiných osob při pobytu ve 

školském zařízení  

- každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školském 

zařízení i mimo prostory školského zařízení, hlásí žáci ihned vychovatelce 

nebo pedagogickému dozoru 

- žákům se zakazuje manipulovat s elektrickými spotřebiči a vypínači, otevírat 

okna a pouštět do budovy cizí osoby 

- ve školském zařízení je zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví žáků při 

vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech 

- při přecházení mimo budovu školského zařízení (ŠJ, různé akce apod.) se žáci 

řídí pravidly silničního provozu a pokyny vychovatelky či jiného 

pedagogického pracovníka 

- při zájmové činnosti v přírodě, na hřišti, v tělocvičně žáci dbají bezpečnostních 

předpisů 

 5. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků 

− žák udržuje prostory školského zařízení v čistotě a pořádku, s majetkem 

školského zařízení zachází šetrně a ohleduplně. Nepoškozuje je, ani neničí. 

− poškodí-li žák svévolně majetek školského zařízení, zákonný zástupce 

uhradí nebo uvede je do původního stavu. 

− platí přísný zákaz jakkoli manipulovat s družinovým zařízením, pokud není 

přítomna vychovatelka a nedá k těmto úkonům příkaz 

− nalezené věci žáci odevzdávají vychovatelkám 

 

 

 

 

 

 

V Městě Touškově 1. 9. 2022                                Mgr. Bc. Dagmar Mezerová 

                                                                        ředitelka ZŠ a MŠ Město Touškov 

 
 


