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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří
součást tohoto předpisu.
V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, vydávám řád školní družiny:

I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů
s pedagogickými pracovníky, podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním OSN
20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována Českou a Slovenskou Federativní Republikou dne
7. ledna 1991. Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:
1.
2.
3.
4.

Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný
čas a na svobodu myšlení a vyznání.
Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se
ho týkají.

1. Práva žáků:
Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích
zajišťovaných školní družinou.
b) Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek
a dodržování základních psychohygienických podmínek.
c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor
vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou
formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
a)

2.

Žáci jsou povinni:

a) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni,
b) plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním
řádem školní družiny, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje
ani jiných osob,
c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby
nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku,
d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní
družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo
e) chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností organizovaných školní
družinou
f) zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní družiny v
čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví
Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího. Při
závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím
ředitele školy žák ze ŠD vyloučen.
3. Žáci nesmějí:
a) nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách
b) nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost žáka nebo jiných osob.
c) pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby
d) před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál
bez vědomí vychovatelky ŠD
e) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického
násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči
pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto
řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen,

f) Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD,
bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude
žákovi ukončena docházka do ŠD.

4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků

a)
b)
c)
d)
e)

žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně
místnost školní družiny i své místo udržovat své místo udržují v čistotě a pořádku
majetek školní družiny chrání před poškozením
majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů
v případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o
náhradě způsobené škody

II. Činnost družiny

1.

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žáků jedné školy nebo několika škol.

2.

Družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po
projednání se zřizovatelem může ředitel školy přerušit činnost družiny v době školních
prázdnin.

3.

Družina může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze,
sportovní a kulturní akce atd.), které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní
dobu ŠD. Členství v těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do
ŠD. Tyto činnosti mohou být poskytovány za úplatu.

4.

Družina organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné
denní docházce.

5.

Činnost družiny se uskutečňuje:
a. příležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává
činnost školského zařízení pro zájmové vzdělávání
b. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
c. využitím otevřené nabídky spontánních činností

6.

Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování.

7.

Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do
Přehledu výchovně vzdělávací práce.

8.

Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a čas jejich
odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum,

9.

hodinu, zda jde žák sám nebo v doprovodu a podpis) také zapíše a vyznačí hodinu
odchodu. Žádosti zakládá.
Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků (vyhl. 74/2005 Sb.v platném znění ).

10. Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu
žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitele školy v případě potřeby
na každou akci zvlášť na základě žádosti vychovatelky ŠD a s přihlédnutím k zajištění
bezpečnosti dětí a konkrétním podmínkám akce.
11. Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, vede žáky ke
kultuře stolování a pomáhá s utužováním správných stravovacích návyků žáků.
12. Pitný režim si žáci zajišťují ze zdroje pitné vody ve školní družině, k tomu používají své
plastové láhve, které podle potřeby berou i na činnosti mimo školu.

III. Organizace a provoz školní družiny

Přihlašování, odhlašování žáka
1.

Žáka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného
zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny přihlášky eviduje vedoucí vychovatelka.

2.

O přijetí žáka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě vyplněných
náležitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí:
a. celotýdenní docházka v plném režimu
b. zaměstnanost obou rodičů
c. upřednostnění dětí z neúplných rodin

3.

Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně, k pravidelné
docházce však mohou být přijati i žáci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo
limitujícího počtu žáků.

4.

Činností družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazeni do družiny, pokud se v nich
neúčastní plný počet zařazených žáků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění
žáků z vyšších tříd pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny,
přerušení výuky, apod.).

5.

Zájmové kroužky při ŠD mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou zapsáni k pravidelné
docházce.

6.

Odhlášení žáka z docházky do činností školní družiny (dále jen ŠD) oznámí rodiče
písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.

7.

O vyloučení z docházky do ŠD rozhodně ředitel školy na základě návrhu vedoucí
vychovatelky ŠD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD
sdělí ředitel školy rodičům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

8.

Za pobyt dětí ve ŠD je vybírán poplatek, jehož výše se stanovuje podle vyhlášky
74/2005 Sb.

Provoz školní družiny
1.

Provozní doba ŠD :
PO 11.30 –16.30 hod. /kroužek Šikovné ručičky/
ÚT 11.30 –16.30 hod. /kroužek Keramika/
ST 11.30 – 16.30 hod. /kroužek Keramika/
ČT 11.30 – 16.30 hod. / kroužek Keramika /
PÁ 11.30 - 16.30 hod. /kroužek Keramika/

2.

V době prázdnin nebo mimořádného volna je činnost ŠD zajištěna, pokud počet
přihlášených žáků není nižší než 10.

3.

Výchovně vzdělávací práce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu
činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.

4.

Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělávací práci ŠD je 60 minut.

5.

K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, hřiště MŠ,
obecní hřiště, učebnu informatiky.

6.

Počet oddělení : 1.

7.

Naplňování oddělení: oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků,
nejvyšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 30 žáků denně přítomných limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpečnosti žáka v provozu oddělení.

Docházka do ŠD
1.

V odpoledním provozu vstupují žáci do provozu ŠD od 11.30 do 13.00 hod..

2.

Žák vstupuje do činností ŠD v nahlášeném režimu, který je uveden zákonným zástupcem
na zápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je účast v zaměstnáních ŠD
povinná.

3.

Nepřítomnost žáka v ŠD je omluvena nepřítomností žáka ve škole (postup dle školního
řádu), pokud je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost
třídní (předávající) učitel. Omluva je písemná nebo telefonická.

4.

Odhlášku ze stravování v případě nepřítomnosti žáka provádí rodiče sami.

5.

Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na základě písemného sdělení zákonného zástupce a
s osobním vyzvednutím žáka.

6.

Režim vyzvedávání žáka z činností ŠD - po ukončení vyučování do 13.00 hod. a dále od
15.00 do 16.45 hod. z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13.-15.
hodinou.

7.

Do odpoledního provozu ŠD jsou žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni
vychovatelce školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řádné výuky či jiné činnosti
organizované školou. Předávající při předání sdělí počet předávaných žáků a oznámí
důvod nepřítomnosti zapsaných žáků ŠD.

8.

Při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem z činnosti ŠD do konce stanovené provozní
doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká
s žákem až do příchodu rodičů či daného zástupce. Není-li nikdo ze zákonných zástupců
či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy, event. policií.
Problém může řešit i odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se
zákonnými zástupci.

Pravidla chování žáků při činnostech ŠD
1.

Žáci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.

2.

Bez vědomí vychovatelky žák neopouští oddělení ŠD.

3.

Doba pobytu ve školní družině se řídí údaji na zápisovém lístku.

4.

Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák
nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce. (Za ztráty cenných věcí, mobilních
telefonů, či finančních částek ŠD neodpovídá).

5.

K hrám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození
nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.

6.

Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech
ŠD - platí i zde ustanovení vyhlášky o základní škole.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD
1.

Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém
oddělení metodicky správným a plánovitým výběrem činností v jednotlivých
zaměstnáních.

2.

Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny, (např. tělocvičnu, cvičnou kuchyň,
dílnu…), řídí se příslušnými řády pro tyto učebny.

3.

Žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních
knihách.

4.

Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamžitě nahlásí vedení školy.

5.

Při úrazu žáka zváží vychovatelka situaci - ošetří sama, zavolá rodiče, event. lékařskou
pomoc.

6.

Žák je povinen okamžitě hlásit vychovatelce každé zranění při činnostech.

7.

Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní
zástupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Další
individuální pohovory mohou probíhat na základě osobní domluvy, v rámci třídních
schůzek a konzultací.

8.

Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žáci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a
právech ustanoveními školního řádu.

9.

Pobyt dětí na školní zahradě MŠ
a. při pobytu nedovolí vychovatelka dětem do prostor zahrady, kde sama nevidí a
nemůže mít přehled o dětech.
b. stanovená doba využití areálu pro ŠD je od 13.00 do 15.00. hodin.
c. možnost využití pískoviště na zahradě MŠ
d. houpačka „ hnízdo“ max. 4 osob

Nepřítomnost zaměstnance
1.

Při krátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne),
zajistí dohled pedagogický dozor. Vychovatelka přizpůsobí činnost. S touto situací je
vždy obeznámeno vedení školy.

2.

Předem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující l den je řešena zástupem.

IV. Režim školní družiny
11.30 hod. - 12.30 hod.
Osobní hygiena, převlečení do družinových věcí, seznámení s činností dne,
odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, stolní, společenské aj. hry, volná výtvarná činnost.
12.30 hod. - 13.00 hod.
Odchod na oběd do jídelny MŠ, hygiena, oběd
13.00 hod. – 15. 00 hod.

Pobyt na zahradě MŠ, obecním hřišti, vycházky do okolí /při dobrém počasí/. Jinak činnost v ŠD,
program ze všech oblastí zájmové výchovy, zábavné akce atd. 14.30 hod. svačinka, hygiena
Činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná, procházky aj.
15.00 hod. - 16.45 hod.
Úklid osobních věcí, úklid hraček a družiny, postupný odchod dětí domů - kontrola v šatnách.
15.30 hod. – 16.30 hod.
Činnost zájmových kroužků školní družiny

V. Dokumentace
Dokumentace vedená v oddělení školní družiny
-

Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce.

-

Přehled výchovně vzdělávací práce.

-

Docházkový sešit.

-

Celoroční plán činnosti

