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VNITŘNÍ PŘEDPISY ŠKOLY
část:

28. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Sp.Z.: 1.3

Sk.Z.: V5

Vypracoval:

Ing. Lukáš Znojemský

Schválil:

Mgr. Karel Kynzl, ředitel školy

Pedagogická rada projednala dne:

30.8.2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9.2019

Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární
orgán školy tuto směrnici.
Školní družina je školské zařízení pro mimoškolní výchovu a vzdělávání. Její navštěvování není
povinné a rodiče se mohou rozhodnout, zda své děti do zařízení umístí, či nikoliv. Jedná se o
placenou službu. Školní družina je součástí Masarykovy základní školy. O přijmutí žáka do
školní družiny rozhoduje, v závislosti na naplnění její kapacity, ředitel školy.
I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině
Žáci mají právo:
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání,
přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni
vývoje,
c) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.
Žáci jsou povinni:
a) řádně docházet do školní družiny, kam byli přihlášeni a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat Školní a Vnitřní řád školní družiny a předpisy a pokyny školy a školského zařízení
k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s platnými předpisy,
d) chodit do školní družiny vhodně a čistě upraveni a oblečeni,
e) zacházet s pomůckami, hračkami atd. šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní školní prostory
v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením,
f) chránit své zdraví i zdraví spolužáků,
g) dodržovat zákaz pořizování jakýchkoliv zvukových a obrazových záznamů až na výjimky
určené ředitelem školy,
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Při porušení povinností stanovených tímto Vnitřním řádem školní družiny lze podle závažnosti
porušení žáka vyloučit ze školní družiny.
Škola neprodleně oznámí vyloučení žáka ze ŠD a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi
a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školní družiny.
Rodiče (zákonní zástupci) mají právo:
a) na informace o průběhu vzdělávání dítěte ve školní družině,
b) na informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
c) na vzdělávání u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, jehož obsah, formy a metody
odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek,
které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka.
Rodiče (zákonní zástupci) jsou povinni:
a) v případě zájmu o šk. družinu písemně přihlásit žáka přihláškou do školní družiny v termínu
určeném ředitelem školy,
b) zajistit, aby žák řádně docházel do školní družiny, pokud tam byl řádně zapsán,
c) respektovat režim a Vnitřní řád ŠD,
d) vyzvedávat si dítě po vyučování, po obědě nebo po odpolední činnosti mezi 15:00 – 16:30
hod,
e) informovat vychovatelky ŠD o pravidelném uvolňování dítěte prostřednictvím zápisového
lístku,
f) písemně uvolňovat dítě, pokud má být uvolněno jindy, než je uvedeno v zápisovém lístku
s uvedením doby odchodu a datem,
g) respektovat, že při pobytu mimo školní areál (vycházky, návštěvy kulturních zařízení,
plaveckého bazénu, knihovny, kina aj.) nesmějí být děti uvolněny,
h) respektovat, že děti, které odcházejí domů samy, musejí být pouštěny od budovy ŠD,
i) při odchodu dětí ze ŠD si zazvonit a počkat před budovou školy
j) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se
mimoškolního vzdělávání žáka ve školní družině,
k) informovat vychovatelku školní družiny o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák
zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn,
l) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č.
561/2004 Sb. další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a
žáka, a změny v těchto údajích,
II. Pravidla vzájemných vztahů žáků se zaměstnanci ve školní družině
a) Všichni pracovníci školy a žáci školy se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských
vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
b) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají o dodržování základních společenských pravidel a
pravidel slušné a zdvořilé komunikace.
c) Všichni pracovníci školy a žáci školy dbají na udržování pořádku a čistoty ve všech
prostorách školy.
III. Provoz a vnitřní režim školní družiny
1. Budova ŠD je otevřena od 6.00 hod. V době od 6.00 hod. – 7.30 hod. postupně přicházejí děti
do ranní družiny.
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2. Budova je z bezpečnostních důvodů zavřena. Přicházející děti si u vchodu zazvoní a
vychovatel jim osobně nebo videozvonkem otevírá.
3. Po příchodu do budovy využívají děti šatnu v suterénu, kde se přezouvají a odkládají své
školní věci.
4. Na stanovenou dobu (obvykle na týden) určí vychovatelka ŠD službu z řad žáků, která dohlíží
na pořádek v šatně.
4. ŠD při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech přihlíží k základním
fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení
vzniku sociálně patologických jevů.
5. Školní družina zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo
souvisejících činnostech a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví.
6. Provoz školní družiny probíhá podle režimu:
06.00 - 07.40 ranní družina
11.40 - 13.30 hygiena, oběd, odpočinková činnost
13.30 - 15.00 zájmová činnost
15.00 - 17.30 rekreační činnost
Žáci se stravují společně v centrální školní jídelně:
7. Po příchodu z oběda začíná odpolední činnost ŠD.
8. Větrání tříd, otevírání a zavírání oken a vchodových dveří provádí pouze vychovatelka.
9. Děti využívají všech prostor ŠD pod vedením vychovatelky. Odchod z místnosti je dítě
povinno hlásit.
IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve ŠD i mimo ni tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj
ani jiných osob.
2. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve ŠD nebo mimo ni při akci
pořádané školou, žáci hlásí ihned vychovatelce nebo pedagogickému dozoru.
3. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením
bez pedagogického dozoru.
4. Při pobytu v tělocvičně, na venkovních hracích plochách nebo v kuchyňce zachovávají žáci
specifické bezpečnostní předpisy pro tyto prostory. Vychovatelka provede poučení žáků.
Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.
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5. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat
první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy. Ošetření a vyplnění záznamů
zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dozvěděl první.
6. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky,
kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny.
7. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob,
nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budov ŠD, je jejich povinností
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit
vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění nebo úrazu žáka
informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný či zraněný
žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.
Postup školní družiny při výskytu podezřelé látky a při podezření na užití omamné látky žákem
se řídí článkem III/14 - Vnitřní předpisy školy část: 2. Školní řád
V. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany dětí, žáků.
1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školní družiny, majetku žáků,
pedagogů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil.
Pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dozorem nad žákem, na náhradu škody od
rodičů není právní nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je
vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých
věcí.
3. Do školní družiny žáci pokud možno nenosí cenné věci. Hodinky, šperky, mobilní telefony
apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na
výslovný pokyn pedagoga, který zajistí jejich úschovu.
VI. Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Mgr. Petr Hošek
2. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád
následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a na nástěnce ŠD a webu školy.
.

V Litoměřicích dne 1.9.2019

Mgr. Karel Kynzl
ředitel školy
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