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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Vnitřní řád Školní družiny, která je součástí Základní školy a Mateřské školy Aloise
Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace, vychází z § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
a Vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. Vnitřní
řád školní družiny vydává ředitel školy.

1. Úvod
Hlavním posláním Školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace
žáků. Výchovně vzdělávací činnost je realizována dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a
oddělení školní družiny pracují podle plánu, který obsahuje hlavní úkoly zařízení.

2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných
zástupců ve školském zařízení a podrobnosti o pravidlech vzájemných
vztahů s pedagogickými pracovníky
Žák má právo:
- seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, které
jsou nabízeny zejména formou her a spontánních činností
- využívat zařízení a vybavení ŠD za stanovených podmínek
- požádat vychovatelku ŠD o pomoc při řešení problému
- vhodným způsobem vyjadřovat své názory, aniž by byl za ně jakýmkoli způsobem
trestán
- účastnit se činnosti zájmových kroužků a akcí pořádaných školní družinou
- na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a násilí, před tělesným či
duševním násilím, urážením a zneužíváním a před jiným projevy rizikového chování
Žák je povinen:
- dodržovat vnitřní řád školní družiny, respektovat pokyny k ochraně zdraví,
bezpečnosti a hygienická nařízení, s nimiž byl vychovatelkou seznámen
- důsledně plnit pokyny vychovatelky, bez jejího vědomí nesmí nikam odcházet nebo
opustit prostory školní družiny
- respektovat práva všech účastníků školní družiny, chovat se k nim slušně
- hlásit vychovatelce jakékoliv své poranění či úraz nebo úraz spolužáka, pokud o
něm ví
Zákonní zástupci žáka mají právo:
- přihlásit své dítě do školní družiny v termínu určeném ředitelem školy odevzdáním
řádně vyplněné přihlášky do školní družiny.
- odhlásit své dítě ze školní družiny, a to i v průběhu školního roku vyplněním
příslušného formuláře, který je dostupný na webových stránkách školy
- být informováni o činnosti školní družiny, obracet se na vychovatelky se svými
náměty a podněty, být vychovatelkou informováni o činnosti a chování žáka ve
školní družině
- s případnými podněty k činnosti školní družiny se obrátit na ředitele školy
Zákonní zástupci žáka mají povinnost:
- odevzdat vychovatelce zápisový lístek, ve kterém uvedou rozsah docházky žáka a
způsob odchodu žáka z družiny (kdo a kdy si žáka vyzvedává nebo zda bude
odcházet sám, přesnou dobu odchodu do zájmových kroužků)

-

-

-

-

zajistit, aby přihlášený žák řádně a včas docházel do školní družiny, předem známou
nepřítomnost oznámit vychovatelce písemně nebo e-mailem a to i v případě
odchylky od docházky nebo způsobu odchodu žáka z družiny
informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních
potížích nebo o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
vzdělávání či chování žáka ve ŠD
uhradit úplatu za zájmové vzdělávání ve školní družině, která je stanovena
zveřejněnou směrnicí. Úplata je splatná do 15. dne příslušného pololetí školního
roku. Platbu lze provést bezhotovostním převodem nebo v hotovosti u účetní školy.
neuhrazení poplatku včas může být důvodem k pozastavení docházky dítěte do ŠD
nebo k jejímu ukončení.

3. Provoz a vnitřní režim
1. První dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v prostorách půdní vestavby
základní školy, zbývající oddělení se nachází v 1. NP původní budovy ZŠ. Všechny
oddělení jsou umístěny v kmenových učebnách, školní družina má k dispozici
rovněž školní knihovnu v půdní vestavbě. Tělovýchovná a rekreační činnost se
realizuje v tělocvičně školy a na místních sportovištích.
2. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. - 3. ročníku základní školy, žáci
4. ročníku jsou přijímání až do naplnění kapacity počtu žáků zapsaných v rejstříku
škol.
3. Školní družina je v provozu po celý školní rok. V době školních prázdnin lze provoz
přerušit z důvodů organizačních nebo nedostatečného zájmu ze strany rodičů o
umístění dětí ve školní družině.
4. Provozní doba školní družiny je stanovena s ohledem na potřeby rodičů od 6.15
hod. do 7.15 hod. a od 11.10 do 16.30 hod. Rodiče při docházce do ranní družiny
předají dítě vychovatelce do 7.00 hodin a vyzvednou si je z odpolední družiny v
době od 13.00 hod. do 13.15 hod. a od 15.00 hod. do stanovené doby tj. 16.30 hod.
K příchodu využívají rodiče výhradně bočního vchodu do školy, který je zajištěn
zabezpečeným vstupem. Rodiče využívají ke vstupu čipový systém.
5. Při nevyzvednutí žáka ze školní družiny v 16.30 hod. je čekací doba 10 minut. Po
uplynutí této doby zanechá vychovatelka číslo telefonu a adresu, kam si mohou
rodiče pro dítě přijít.
6. Žáky si vychovatelky přebírají po skončení vyučování (11:10 nebo 12:05) od
pedagogických pracovníků ve svém oddělení nebo u šaten. Při předávání žáků hlásí
pedagogický pracovník vychovatelce závažné skutečnosti (např. nemoc či nevolnost
žáka, drobný úraz). Stejný postup dodržují také vychovatelky, pokud si předávají
děti mezi sebou v průběhu provozu školní družiny.
7. V případě, že žák opouští školní družinu k zájmové aktivitě, která probíhá v budově
školy, může se vrátit do školní družiny nejpozději do 13:30 hodin nebo po 15
hodině. V takových případech musí být zajištěn dohled vedoucího kroužku při
přechodu dětí do školní družiny. Ve všech ostatních případech se žák do školní
družiny vrátit nemůže.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany
před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
1. Všichni žáci se chovají ve školní družině tak, aby neohrozili zdraví své ani jiných
účastníků.
2. Všichni žáci jsou na začátku docházky do školní družiny poučeni o základních
bezpečnostních pravidlech, která v době pobytu v družině dodržují.
3. Pokud žák zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či
bezpečnost osob, je povinen informovat o této skutečnosti vychovatelku.
4. Pro chování žáka ve školní družině platí příslušná ustanovení školního řádu. To platí
rovněž i pro hodnocení žákova chování.
5. V případě, že se žák dopustí jakéhokoliv hrubého chování, fyzického ubližování
dětem, ohrožování zdraví ostatních účastníků zájmového vzdělávání či svévolného
ničení vnitřního vybavení družiny, může být na základě návrhu vychovatelky
podaného řediteli školy ze školní družiny vyloučen.

5. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků
1. Každý účastník školní družiny se chová tak, aby nezpůsobil škodu na majetku školní
družiny (vnitřní zařízení a vybavení) nebo věcech jiného účastníka zájmového
vzdělávání.
2. K zařízení školní družiny, hračkám či jiným pomůckám se chovají žáci šetrně, dodržují
čistotu a pořádek.
3. Za každé úmyslné a svévolné poškození nebo zničení majetku školní družiny bude
požadována adekvátní náhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození
způsobil.

6. Závěrečná ustanovení
Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2018.

V Dolanech dne 8. 6. 2018

Mgr. Petr Pirliomov
ředitel školy

