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Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán
školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.
Poslání školní družiny
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
v platném znění. 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.
Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní
docházce do družiny. Družina může vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich
zákonné zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1. Práva a povinnosti žáků
1.1Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školní družiny,
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a
školním nebo vnitřním řádem,
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a
změny v těchto údajích.
1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů
pedagogických a provozních pracovníků.
1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje
prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou
zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví
škodlivých látek).
1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3
kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na vzdělání
a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování
základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem
k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti
s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.
1.7 Žák nenosí do družiny takové předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho
nebo jiných osob.
1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy
považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto řádem.
1.9 Platí úplný zákaz používání mobilních telefonů a podobných zařízení v době ŠD. Žáci jsou
pod neustálým pedagogickým dohledem, v případě nutnosti kontaktuje zákonné zástupce
pracovník školy. I rodič může své dítě dle potřeby kontaktovat přes vyučujícího. Tudíž není
nutné mít jakékoliv mobilní zařízení v době přítomnosti žáka ve ŠD zapnuté.

2. Vnitřní režim a provoz ŠD
Přihlašování a odhlašování žáků
Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje
přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování
námětů a stížností.
Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka.
O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou
činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se
rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a
zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a
způsobu odchodu účastníka z družiny.
O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.

Stanovení výše úplaty ve družině
Je-li výše úplaty stanovena rozpočtem, nesmí rozpočtované příjmy na účastníka překročit
rozpočtované výdaje na účastníka o více než 20 %. V ostatních případech nesmí výše úplaty
překročit 120 % průměrných skutečných neinvestičních výdajů na účastníka v uplynulém
kalendářním roce ve stejné nebo obdobné činnosti. Do rozpočtovaných výdajů, popřípadě do
skutečných neinvestičních výdajů se nezahrnují výdaje na platy, náhrady platů, nebo mzdy a
náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou za základě
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné
zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady
vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí,
žáků a studentů zdravotně postižených, na učební pomůcky a rovněž výdajů na další vzdělávání
pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou
vzdělávání, poskytované ze státního rozpočtu.
Ředitel školy touto směrnicí stanovil příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních
nákladů ve školní družině na 100 Kč měsíčně za jedno dítě s účinností od 2. 9. 2013. Tato částka
platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.

Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v
hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle
zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
podle zákona o státní sociální podpoře
a tuto skutečnost prokáže řediteli.
Podmínky úplaty
Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a
leden až červen.
Pokud za dítě není úplata uhrazena, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele
školy nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka
ze školní družiny.
Řízení o snížení nebo prominutí poplatku
Žadatel o snížení nebo prominutí poplatku předloží škole písemnou žádost s uvedením důvodů,
kopii rozhodnutí úřadu práce o poskytování sociálního příplatku nebo potvrzení o pěstounské
péči a kopie dokladů, které prokazují, že je mu příslušný příplatek skutečně vyplácen.
Ředitel školy podle vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání v platném znění a podle
ustanovení školského zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění rozhodne ve správním řízení o
snížení nebo prominutí poplatku.
Údaj o snížení nebo prominutí poplatku je veden v dokumentaci žáka ve školní družině.

Provoz ŠD
Provozní doba ŠD je od 6.30 do 15.30 hodin.
Děti, které si do této doby nikdo z rodičů nevyzvedl, odcházejí samostatně domů. Při
nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje
telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup
bezvýsledný, po ukončení provozu školy poučí žáka o BOZP (nejkratší cesta domů, dopravní
kázeň,…) a dohlédne na jeho odchod ze školy.
Činnost ŠD probíhá v těchto místnostech (místnosti ŠD, tělocvična, školní zahrada).
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek. Pokud
ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která vyučovala
poslední hodinu.
Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti stanovuje ředitel školy.
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro
žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na lůžku či
lehátku, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.

Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci
možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou
kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu. Činnost může
být organizována pro vybrané žáky z různých oddělení v zájmovém útvaru, který vede
vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič.
Příprava na vyučování zahrnuje zábavné procvičování učiva formou didaktických her
(včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách,
exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné
činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy).
Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud se
této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení
nebo skupinu.
V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD podle zájmu. Před
každými prázdninami rozdají s dostatečným předstihem vychovatelky ŠD všem žákům
navštěvujícím ŠD lístečky, kde rodiče vyplní, mají-li zájem umístit dítě o daných prázdninách do
ŠD. ŠD nebude v provozu, pokud bude počet přihlášených žáků nižší než deset. Provoz školní
jídelny není zajištěn.
V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna,
pokud je přihlášeno 10 nebo více dětí.
Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených
hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí však
být překročen nejvýše přípustný počet žáků v oddělení.
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. Stejně tak se postupuje při
spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.
Rozsah denního provozu projednává ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisem
na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která
obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může
v rámci své běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky,
jejichž členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce.
Činnost v těchto kroužcích, pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD, může být
poskytována za úplatu.

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
3.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek
svůj ani jiných osob. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud
nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde
během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned
ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního
roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam.
Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
3.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni
přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a

pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví.
3.3. 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 budovy, 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 žáka informují bez
zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k
lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý
žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do
zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz
ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře.
Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o
něm dověděl první.
3.4 Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zejména:
dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni,
plnit pokyny zaměstnanců škol vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo
vnitřním řádem,
při pobytu ve škole i mimo školu musí chovat tak, aby neohrozili zdraví svoje, svých spolužáků,
pracovníků školy (občanů vůbec),
volit takové přezůvky, které nemají podrážky z plastických hmot. Vhodné jsou gumové
podrážky, které nekloužou,
chodit po schodišti a chodbách pomalu a po pravé straně,
v případě, že je schodiště nebo chodba mokrá (po úklidu), je třeba dbát pokynů uklízečky a
zvýšené opatrnosti,
v době mimo vyučování se žáci nesmí zdržovat v prostorách školy bez dozoru učitele,
provozních pracovníků školy nebo vedoucího příslušného zájmového útvaru
nebýt lhostejní k jakýmkoliv projevům šikany, formám ústního či fyzického napadání,
psychického nátlaku a vydírání, pokud je žák přesvědčen, že je obětí šikany ze strany jiných
žáků, měl by o tom informovat svého třídního učitele (případně použít schránku důvěry)
3.5 Žákům je v prostorách školy zakázáno:
Vystupování na židle, stoly, parapety, do regálů (vystupování do výšek) je zakázáno.
Házení jakýmikoliv předměty.
Manipulovat s elektrickými spotřebiči, hlavními vypínači a elektrickým vedením bez dozoru
učitele.
Sahat na el. vypínače mokrýma rukama.
Poškozovat jakékoli bezpečnostní značení, značky únikových východů (vysvětlit důležitost)
Otevírat výklopná okna do vodorovné polohy.
Jezdit po zábradlí.
V prostorách školy, jejím bezprostředním okolí a na školních akcích nosit, držet, distribuovat a
užívat návykové látky (alkohol, cigarety, léky, drogy…), dále zbraně či obdobné předměty (nože,
boxery…), které by mohly ohrozit zdraví spolužáků a dospělých osob. Porušení tohoto
ustanovení bude klasifikováno jako hrubý přestupek a budou z něj vyvozeny patřičné sankce:
oznámení rodičům a jejich pozvání do školy, přivolání lékařské služby pro odběr krve, moči
apod., 3. stupeň z chování.
Projevy intolerance, rasismu a šikanování ze strany žáků jsou zakázány a budou hodnoceny
3. stupněm z chování. Pokud bude zjištěno, že je pořízen záznam o provádění šikany (mobilní
telefon, videozáznam), bude řešení tohoto činu předáno Policii ČR.

3.6 Dozor nad žáky
Školy jsou povinny vykonávat podle zvláštních předpisů nad nezletilými žáky náležitý dohled.
Kromě bezpečnostních hledisek zajišťují pedagogičtí pracovníci při dohledu nad žáky také
výchovné působení, a to v zájmu předcházení škodám na zdraví, majetku a životním prostředí. O
zajištění náležitého dozoru rozhoduje ředitel školy. Vychází z konkrétních podmínek a přihlíží
zejména k vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji, dopravním a jiným
rizikům. Ředitel školy pověří dozorem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dozoru nad
žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možno při kontrolní činnosti snadno rozpoznat,
který pedagogický pracovník dozor koná.
Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost
využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády
pro tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden
v třídních knihách jednotlivých oddělení.
Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu dětí ve ŠD.

4. Podmínky zacházení s majetkem školy
4.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada
od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu
škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
4.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých
věcí.
4.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky,
šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z
bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

5. Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:
a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o
rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
b) třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně
docházky dětí,
c) celoroční plán činnosti.
d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
f) knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů,
Závěrečná ustanovení
Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: Iva Kučná

Ve Vraclavi dne 29. 8. 2017

______________________ _______________________
Iva Kučná
Mgr. Pavlína Filipi

