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Obecná ustanovení
Ředitelka školy vydává podle § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v platném znění a vyhlášky č.
74/2005 Sb. v platném znění o zájmovém vzdělávání a doplňující vyhláškou č. 163/2018 Sb.
Vnitřní řád školní družiny.
Poslání školní družiny
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou
v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od
školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a
rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.
Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1. – 3. ročníku základní školy.
Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této činnosti
neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny,

1. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanovením školského
zákona, Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny.

Žák má právo

-

Účastnit se výchovné práce ve školní družině
Na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti pro vlastní aktivitu
v poznání, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času.

-

-

Na zabezpečení přístupu k informacím, zejména k takovým, které podporují
jeho duchovní, morální a sociální rozvoj, na ochranu před informacemi, které škodí jeho
pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jeho morálku.

-

Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého chování,
má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD, vedoucí ŠD nebo ředitelce školy.
Na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením a sociálně
patologickými jevy.
Na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání
Na poskytnutí pomoci v případě, že se octne v nesnázích nebo má nějaké problémy.
Na život ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivin v rámci možnosti
školy.

-

Žák je povinen
-

-

Řádně docházet do ŠD, pokud byl přijat k pravidelné denní docházce
Neopouštět bez vědomí vychovatelky prostory družiny a její oddělení
Pokud je ve škole a nejde do družiny – nahlásit toto vychovatelce a předat žádost o
uvolnění podepsanou zákonnými zástupci.
Dodržovat Vnitřní řád ŠD a dohodnutá pravidla chování, se kterými byl seznámen
Dodržovat předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti s nimiž byl seznámen
Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu a právními předpisy a
Školním řádem.
Respektovat práva druhého, vyjadřovat se slušně, nedopustit se násilí vůči druhému,
neponižovat, nezesměšňovat či jinou formou neomezovat práva druhého, předcházet
vzniku konfliktů
Nenosit do družiny věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz. V této souvislosti je
nepřípustné užívání drog a návykových látek, alkoholu a tabákových výrobků.
Nenosit do družiny cennosti, vyšší obnos peněz, nebezpečné předměty (škola neručí za
jejich případnou ztrátu či odcizení).

Práva zákonných zástupců
-

Na informace o svém dítěti
Na poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se jejich dítěte
Vznést stížnost ředitelce školy, pokud se domnívá, že v případě jejich dítěte došlo
k pochybení.

Zákonní zástupci jsou povinni
-

-

Doložit nepřítomnost svého dítěte v družině, pokud byl přijat k pravidelné denní
docházce
Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží svého dítěte
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na jeho zapojení do
činnosti družiny.
Respektovat ustanovení Vnitřního řádu družiny a pokyny vychovatelek vydané v souladu
s právními předpisy, Školním řádem a Vnitřním řádem školní družiny.
Osobní věci svého dítěte označit jménem-Případnou ztrátu či záměnu nahlásit
vychovatelce
Na telefonické, osobní nebo písemné vyzvání vychovatelky se dostavit k jednání.
Uhradit úplatu za zájmové vzdělávání žáka v družině

Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáků ve školní družině
Ředitelka školy Vnitřní směrnicí pro poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině
stanovila příspěvek rodičů na žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině
jednorázovou platbou na 1 500,-Kč.

Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
-

-

Pedagogičtí pracovníci vedou žáky ke slušnému chování, dodržování Vnitřního řádu
školní družiny, dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků vysvětlováním, příkladem,
domluvou, napomenutím a spoluprací se zákonnými zástupci.
Pedagogičtí pracovníci respektují a rozvíjejí osobnost žáka, vyslyší jeho názor, řídí
diskuzi

2. Provoz a režim školní družiny
Provozní doba školní družiny
Ranní provoz ve školní družině začíná v 6,30 hod. a končí v 7,30 hod.
Odpolední provoz ve školní družině začíná v 11,35 hod. a končí v 17,00 hod.
Činnost školní družiny probíhá od září do června. Aktivity o vedlejších prázdninách se uskuteční
při minimálním počtu 20 žáků.
Mimoškolní aktivity(výlety, exkurze..) ve školním roce probíhají při počtu max.25 žáků na
jednu vychovatelku.

Podmínky docházky do školní družiny
-

Žáci jsou vychovatelkami po vyučování přebírání osobně od třídních učitelek, místo
převzetí dle vzájemné dohody vychovatelky s učitelkou.
Aby nebyla narušovaná činnost jednotlivých oddělení, je první odchod žáků stanoven na
13,30 hod. (v mimořádných situacích, lze žáka pustit dříve, návštěva lékaře, autobus,
kurzy).

Žáka nelze uvolnit na základě telefonického hovoru
-

Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná
V případě nevyzvednutí žáka z družiny do 17,15 hod. se bude snažit vychovatelka spojit
se zákonnými zástupci a domluvit se na jeho předání. Pokud se jí to nepodaří, bude v
17,45 hod. kontaktovat policii a dojedná předání žáka pracovníkům policie, kteří by měli
zajistit předání žáka zákonným zástupcům.

Způsob přihlašování žáka do školní družiny
-

-

Docházka žáků do družiny je sjednána se zákonnými zástupci žáka prostřednictvím
přihlášky na konci školního roku, na začátku školního roku nebo před započetím
docházky žáka do školní družiny.
Rodiče v přihlášce uvedou rozsah docházky žáka a budou – li odcházet sami nebo
v doprovodu určených osob. Žáci odchází tak, aby co nejméně narušovali činnost.

Předčasné ukončení docházky do družiny je možné:
-

Na základě písemné žádosti zákonných zástupců
Při nezaplacení úplaty
Vyloučením, pokud žák opakovaně porušuje Vnitřní řád školní družiny, narušuje činnost
družiny a svým chováním ohrožuje bezpečnost svou i druhých. O vyloučení ze školní
družiny je rodič informován nejméně 3 dny předem.

Režim školní družiny
Ranní provoz školní družiny 6,30 hod. – 7,30 hod.
Provoz odpolední školní družiny 11,35 -17,00 hod.

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

-

Každá vychovatelka na začátku školního roku a před každými prázdninami provede
poučení o bezpečnosti. Poučení zapíše do třídní knihy
Žák nesmí v žádném případě svévolně opustit školní družinu bez vědomí vychovatelky.
Žáci navštěvující zájmový kroužek, odcházejí v určený čas s vedoucím kroužku. Vedoucí
kroužku předá vychovatelce žáky, vracející se zpět do družiny.
Žák je povinen chránit zdraví své i svých spolužáků
Každý úraz, poranění, nehodu a nevolnost musí žák hlásit ihned vychovatelce
Při vzniku úrazu zapíše vychovatelka záznam do Knihy úrazů. Pokud si úraz vyžádá
alespoň dvoudenní nepřítomnost nebo rodiče požádají o odškodnění, vyplní vychovatelka
záznam o úrazu.
Žákům jsou zakázány všechny činnosti zdraví škodlivé
Žáci, kteří navštěvují školní družinu, jsou chráněni před sociálně patologickými jevy a
šikanou

-

-

Žáci se chovají při pobytu v družině i mimo ní tak, aby neohrozili život, zdraví, majetek
svůj i jiných osob.
Ke spojení jednotlivých oddělení může dojít při snížení počtu žáků, při postupných
odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení v době,
kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30.
Vychovatelka je povinna informovat o této skutečnosti vedení školy. Počet žáků na jednu
vychovatelku nesmí při mimoškolní akci přesáhnout 25 dětí.
Na oběd jsou žáci převáděni v doprovodu vychovatelky.
Pitný režim je zajišťován z vlastních zdrojů.(žák si z domova nosí vlastní nápoje).

4. Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany žáků
-

Žáci jsou povinni využívat prostory, zařízení, pomůcky a hry tak, aby byly udrženy
v pořádku
Za úmyslné poškození majetku školy nebo úmyslné odcizení bude vyžadována náhrada
škody.
Žáci jsou povinni ukládat osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

5. Výchovná opatření a hodnocení žáků
1.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení
vyhlášky o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky
ředitelky školy, klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení.
1.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být
rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka
ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a
pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD
nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

6. Práce se žáky s potřebou poskytnutí podpůrných opatření.
Žákům s potřebou poskytnutí podpůrných opatření je při začleňování do volnočasových
aktivit věnována zvláštní pozornost. K naplnění svých vzdělávacích možností a uplatnění
svých práv na rovnoprávném základě s ostatními je skladba zaměstnání je volena tak, aby se
v nich uplatnili a mohli být úspěšní všichni žáci. Vhodným individuálním přístupem a
vhodným výběrem činností umožňujeme začlenění těchto žáků do jednotlivých zájmových
aktivit. Na základě doporučení PPP /nebo jiného poradenského zařízení/ je možno začlenit
asistenta pedagoga i do prostředí školní družiny. Pro rozvoj talentovaných jedinců nabízí
školní družina doplňkové aktivity v oblastech jejich zájmů. Zájmové kroužky umožňují
seberealizaci v oblasti sportovní, jazykové a výtvarné. Na konci školního roku dostávají žáci
pamětní list zájmového útvaru.

7. Závěrečná ustanovení
-

Seznámení zákonných zástupců žáků- účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině
s tímto Vnitřním řádem školní družiny zajišťují vychovatelky
Tento Vnitřní řád školní družiny bude umístěn v každém oddělení družiny a zveřejněn na
webových stránkách školy.

V Líbeznicích 1.9.2018

Mgr. Ivana Pekárková
ředitelka školy

