Vnitřní řád školní družiny
Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené
v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání a vyhláškou 74/2005 Sb., O zájmovém vzdělávání.
Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání formami pravidelné
výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním vzdělávacím programu ve dnech
školního vyučování a popř. školních prázdnin, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné
denní docházce.

I. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
1.1 Práva a povinnosti žáků
Žáci mají právo:


na školské služby podle školského zákona



na informace o průběhu a výsledcích v jednotlivých činnostech zájmového vzdělávání



na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí



vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,

přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje


sami, případně pomocí svého zákonného zástupce sdělovat názory, obhajovat svá stanoviska

a diskutovat o nich


na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí



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

Žáci jsou povinni:


řádně docházet do školní družiny



dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni



plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školského zařízení vydané v souladu
s právními předpisy a vnitřním řádem



chovat se v prostorech družiny slušně k dospělým osobám i ostatním žákům



před ukončením činnosti družiny z bezpečnostních důvodů neopouštět její prostory bez
vědomí vychovatelky



oznámit bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu zdravotního stavu nebo vzniklý úraz



po příchodu do družiny uložit aktovky na předem určená místa



po ukončení pobytu v družině uvést pracovní místo do původního stavu

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci mají právo:


na informace o průběhu a výsledcích v jednotlivých činnostech žáka v družině



na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím



vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich
dítěte (žáka družiny)



podávat náměty, návrhy, připomínky a stížnosti řediteli školy nebo školské radě

Zákonní zástupci mají povinnost:


zajistit, aby jejich dítě (žák družiny) docházelo řádně do družiny



na vyzvání ředitele školy, popř. vedoucí vychovatelky družiny, se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se chování žáka v družině



informovat vychovatelky družiny o zdravotní způsobilosti žáka k pobytu v družině a o
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh pobytu žáka v družině



oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a žáka, a
změny v těchto údajích



zajistit pitný režim na celou dobu pobytu žáka v družině

II. Provoz a vnitřní režim školní družiny
2.1 Provozní doba:
ranní družina:
odpolední družina:

6:15 – 7:50 hod.
11:50 – 16:00 hod.

2.2 Úplata:
Úplata za školní družinu činí 100 Kč za měsíc, hradí se ve dvou splátkách to v měsíci říjnu
400 Kč (září až prosinec, splatnost do konce října) a v měsíci březnu 600 Kč (leden až červen,
splatnost do konce března).
Dle §11 vyhlášky č. 74/205 Sb. může výši úplaty ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit.
Úplata za školní družinu je využita na nákup materiálu pro výtvarnou, pracovní a sportovní
činnost.
2.3 Zařazení žáka do školní družiny:
Zápis žáků 1. třídy do školní družiny probíhá první den školní docházky na schůzce s rodiči.
Zde rodiče získají potřebné informace. Nejdůležitější je záznam o odchodu žáka ze školní družiny (v
kolik hodin odchází, zda samo nebo v doprovodu), telefonní číslo rodičů a zdravotní stav žáka.
Kritériem přijetí žáka do školní družiny je jeho věk (přednostně žáci 1., 2. a 3. tříd).
2.4 Docházka a omlouvání žáků:
Žák je propuštěn ze školní družiny dle údajů v zápisním lístku nebo na písemnou žádost
rodičů. Pokud nenastoupí do školní družiny, mělo by být rodičem omluveno. Zvonek u dveří slouží
k ohlášení vyzvednutí žáka a umožňuje kontakt s vychovatelkami. Žák si před odchodem domů uklidí
své pracoviště a hračky. Pokud žák není vyzvednut do konce provozu školní družiny, pokusí se
vychovatelka kontaktovat rodiče dle zápisního lístku a dohodne se na jeho předání.

2.5 Organizace a dokumentace:
Z ranní družiny žáky 1. třídy odvádí vychovatelka, ostatní žáci odchází samostatně. Žáky
nižších ročníků 1. a 2. ročník si vyzvedávají vychovatelky v kmenových třídách, žáci vyšších ročníků
se dostavují do školní družiny samostatně.
Ze školní družiny jsou žáci předáváni zákonným zástupcům nebo samostatně propuštěny dle
zápisního lístku.
Mimořádně lze žáka propustit samostatně na základě písemné žádosti rodičů, která musí
obsahovat jméno žáka, datum, hodinu odchodu a podpis rodičů.
Rodiče odhlašují své dítě ze školní družiny písemnou formou.
Vychovatelky vedou povinnou dokumentaci – zápisní lístky, výkaz činnosti ve školní družině.
Žák bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny.
Pokud nebude žák opakovaně vyzvednut po ukončení provozu družiny nebo v případě
opakovaného závažného porušování pravidel vnitřního řádu školní družiny a školního řádu, je možné
ve výjimečných případech přistoupit k vyloučení z družiny (zákonní zástupci budou prokazatelně
vyrozuměni o porušení vnitřního řádu školní družiny).

2.7 Výchovně vzdělávací činnost:
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.


Činnost zájmová:

- výtvarná, hudební, tělovýchovná, pracovní, vlastivědná, společensko-vědní, dopravní


Činnost rekreační:

- hry dle výběru žáků, četba, video, počítačové hry, vycházky, rekreační odpoledne, využití pěkného
počasí pro pobyt venku, řízené hry


Činnost odpočinková:

- při ranní docházce, po obědě – volné hry, kreslení, četba atd.
Veškerá činnost ve školní družině je prováděna formou her, soutěží, vyprávění, besed.
Nesupluje školu, i když veškeré školní vědomosti se snaží nenásilně prohlubovat, upevňovat, ale i
zároveň dát žákům dostatečný prostor pro odpočinek a relaxaci.

2.8 Denní režim školní družiny:
6:15 – 7:50 hod.
- odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, počítačové hry, hračky – dle zájmu
11:40 – 13:30 hod.
- oběd, osobní hygiena, volná činnost (besedy, četba, tematické rozhovory)
13:30 – 14:30 hod.
- zájmová činnost – aktivity z oblasti Vv, ČSP, Hv, Tv, přírodovědné aktivity, křížovky, soutěže atd.
14:30 – 15:00 hod.
- osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod žáků domů – kontrola v šatnách,
možné vypracování domácích úkolů
15:00 – 16:00 hod.
- rekreační činnost, stolní hry, počítačové hry, postupné uspořádání herního prostoru, úklid
Do družiny nepatří cenné věci, za jejich ztrátu neručíme. Ošacení a obuv je nutné označit.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví účastníkůa jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy
Žáci:


chrání svoje zdraví i zdraví spolužáků, žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou
zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví
škodlivých látek)



nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s její činností a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost jejich nebo jiných osob



dodržují základní hygienická pravidla a pitný režim



jsou povinni každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v družině nebo
mimo budovu při akcích pořádaných družinou, hlásit ihned vychovatelce (tyto jsou následně
povinni postupovat v souladu se směrnicí pro evidenci úrazů žáků)



mají zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením



při aktivitách družiny v tělocvičně nebo dalších odborných učebnách (či jiných místnostech)
zachovávají specifické bezpečnostní předpisy



mají zakázány projevy diskriminace (nesnášenlivosti), šikany nebo jiné činnosti, která je v
rozporu s řádem školní družiny

IV. Podmínky zacházení s majetkem


žáci udržují v průběhu pobytu v družině své pracovní místo a svěřený majetek školní
družinyv pořádku a čistotě a zabraňují jeho poškození či ztrátě



v případě poškození vypůjčeného zařízení družiny oznámížáci tuto skutečnost vychovatelce.



žáci po skončení pobytu ve školní družině uvedou svoje pracovní místo do pořádku



ukaždého úmyslného poškození nebo zničení majetku družiny, majetku žáků, vychovatelek či
jiných osob žákem je vyžadována úhrada od zákonného zástupce, který poškození způsobil



žák je povinen ohlásit jakoukoliv ztrátu věcí nebo peněz bezprostředně po zjištění
vychovatelce školní družiny



žáci jsou povinni dbát na dostatečné zajištění svých osobních věcí
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