
Pravidla chování ve školní družině a práva a povinnosti žáků a 
zákonných zástupců 
 

Pravidla chování ve školní družině 
1. Žák se chová slušně k dospělým i jiným žákům, dbá pokynů pedagogických a provozních      

pracovníků.  

2. Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením. 

3. Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení, ani místo, kde se momentálně v oddělení    

nachází. 

4. Žák je povinen chránit si své zdraví i zdraví spolužáků. I sebemenší úraz, nevolnost okamžitě   

nahlásí vychovatelce. 

5. Z bezpečnostních důvodů má žák zakázáno manipulovat s okny a elektrickými přístroji. 

6. Zjistí-li žák závadu ve ŠD, informuje o ní okamžitě vychovatelku. Případné závady, které  

vzniknou a mohly by ohrozit zdraví žáků nebo zaměstnanců ve ŠD, jsou ihned odstraněny. 

7. Po příchodu do ŠD si žák věci odloží do své šatny. Ztráty či záměny věcí ihned hlásí  

vychovatelce. Žáci dbají, aby šatny i oddělení byly vždy uzamčeny. 

Práva žáků a zákonných zástupců 
Žák má právo: 

a) účastnit se činností ve ŠD 

b) na odpočinek a volný čas 

c) na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím 

d) na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích 

e) vyjádřit svůj názor, který neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského soužití 

f) být seznámen s vnitřním řádem a s riziky možných úrazů ŠD 

g) na dodržování základních psychohygienických podmínek 

h) zapojit se do diskuse o rozhodování programu činností ŠD 

i) volbu mezi různými činnostmi ŠD 

j) dle potřeby se najíst a napít 

k) užívat pomůcky a hry při činnostech  

Zákonný zástupce má právo: 

a) být informován o chování žáka ve ŠD akcích ŠD 

b) zúčastňovat se akcí určené pro zákonné zástupce a rodinné příslušníky 

c) být seznámen s Vnitřním řádem a se Směrnicí pro výběr poplatků ve ŠD 

Povinnosti žáka a zákonného zástupce 
Povinnost žáka:  

1. řádně docházet do ŠD a vzdělávat se 

2. dodržovat Vnitřní řád ŠD, Školní řád, předpisy a pokyny školy a ŠD k ochraně zdraví a 

bezpečnosti 

3. plnit pokyny pedagogických a provozních pracovníků školy a ŠD 

Povinnost zákonného zástupce: 

1. zajistit, aby žák docházel řádně do ŠD 

2. respektovat Vnitřní řád ŠD   

3. dodržovat termíny plateb za pobyt žáka ve ŠD  



4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka   

5. na vyzvání ředitele a vychovatelky se osobně zúčastnit projednání závažných otázek 

týkající se vzdělávání žáka  

6. informovat o změně zdravotní způsobilosti, a zdravotních obtížích žáka nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání 

7. oznamovat další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a 

změny v těchto údajích 
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