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I.

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání v platném znění (dále jen „školský zákon“) vydávám jako
statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.
Každý pracovník školní družiny, žák a jeho zákonný zástupce:
- je rovnoprávným členem společenství pedagogů, žáků a jejich zákonných zástupců
- je svobodný do míry, ve které svojí činností neomezuje práva ani odpovědnost ostatních
- je odpovědný za své jednání, které je ke všem členům společenství tolerantní, partnerské,
naplněné vzájemnou úctou a respektem
- je odpovědný za vytváření dobrého partnerského vztahu a za otevřenou a důvěrnou vzájemnou
komunikaci.
II.

Práva a povinnosti účastníků činnosti školní družiny (dále jen „žáků“), jejich
zákonných zástupců a pedagogických pracovníků

Žáci 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.
Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů
pedagogických a provozních pracovníků.
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.
Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které
jsou zdraví škodlivé (např. kouření, kouření elektronických cigaret, pití alkoholických
nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
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Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí
žáci bez zbytečného odkladu.
Žáci nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost jeho nebo jiných osob.
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům nebo
žákům školského zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností
stanovených školským zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitelka
školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí.
V případě zvláště závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským
zákonem ředitelka vyloučí žáka ze školského zařízení.
Žáci mají právo:
Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.
Žáci mají právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství,
na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek
Žáci mají právo být seznámeni se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti
v družině.
Žáci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se záležitostí vzdělávání
ve školní družině.
Žáci mají právo slušným způsobem sdělovat své názory a obhajovat své skutky.
Žáci mají právo požádat o pomoc nebo radu kohokoli z pracovníků školní družiny.
Zákonní zástupci mají právo:
Zákonní zástupci mají právo na informace o výsledcích vzdělávání žáků.
Zákonní zástupci mají právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se
podstatných záležitostí vzdělávání žáků.
Zákonní zástupci mají právo obracet se na ředitelku s tím, že je povinna se jejich
stanovisky zabývat.
Zákonní zástupci mají právo na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech
týkajících se vzdělávání žáků.
Zákonní zástupci mají právo vstupovat do prostorů školní družiny, aniž by narušovali
činnost školní družiny, a projednat s vychovatelka mi záležitosti související se
vzděláváním a potřebami žáků.
Zákonní zástupci mají povinnost:
Zákonný zástupce žáka je povinen oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh
vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
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Zákonný zástupce žáka je povinen informovat školské zařízení o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly
mít vliv na průběh vzdělávání.
Zákonný zástupce žáka je povinen zajistit, aby žák docházel řádně do školní družiny.
Zákonný zástupce žáka je povinen zúčastnit se na vyzvání vychovatele nebo ředitelky
školy projednávání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte ve školní družině.
Práva pedagogických pracovníků:
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
- na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na
ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků, studentů
nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu
s pedagogickým pracovníkem ve škole,
- aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními
předpisy,
- na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a
cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně pedagogické a pedagogickopsychologické činnosti,
- volit a být voleni do školské rady,
- na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický pracovník
povinen ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před
zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace
o zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského
poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,
shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před
neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok,
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
III.

Provoz a vnitřní režim školy

Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která
zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům,
vyřizování námětů a stížností.
Za pobyt žáka ve školní družině je vybírán od rodičů příspěvek ve výši 100,- Kč měsíčně.
Poplatek je splatný v září na období celého školního roku.
Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka
ze školní družiny.
Školní družina je určena žákům 1. stupně základní školy.
Počet oddělení je stanoven kapacitou ŠD ve výši 150 žáků. Oddělení se naplňují do počtu
30 žáků.
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Žáci se přijímají do školní družiny na základě řádně vyplněného zápisního lístku
odevzdaného v určeném termínu vedoucí vychovatelce. Přesáhne-li počet zájemců
stanovenou kapacitu, jsou žáci přijímáni na základě platných kritérií. O přijetí žáka do
školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Součástí zápisního lístku je písemné sdělení
rodičů o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze školní družiny.
Školní družina je tvořena 5 odděleními, 3 oddělení jsou umístěna v budově staré radnice
a 2 oddělení na přístavbě školy.
Žáci se stravují společně ve školní jídelně. Obědy si zajišťují zákonní zástupci sami
u vedoucí jídelny.
V budově staré radnice probíhá od 7.00 do 7.30 činnost „ Veselé píšťalky“.
Při poklesu počtu žáků ve školní družině během dne se jednotlivá oddělení spojují
nejdříve v 15.00 hodin.
Provozní doba školní družiny je od 6.15 do 16.15hodin.
Rozsah denního provozu školní družiny a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy
na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu
na vyučování.
Činností školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny, pokud se této
činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a stanovený pro oddělení nebo
skupinu.
Docházka žáků do školní družiny a chování žáků
Žák dochází do školní družiny pravidelně. Vzhledem k vykonávaným činnostem je
žádoucí, aby žáci setrvávali ve školní družině alespoň do 14.30. Vychovatelka přebírá
po skončení vyučování žáky 1. a 2. ročníku po dohodě s učitelkou na smluveném místě.
Žáci vyšších ročníků, po dohodě mezi učitelkou a vychovatelkou, mohou přicházet
do školní družiny i samostatně se souhlasem zákonného zástupce. Přecházejí neprodleně
po skončení vyučování a hlásí příchod u vychovatelky. Při zadržení žáka učitelkou
po skončení vyučování předá učitelka žáka do školní družiny osobně. Žáci jsou evidování
v třídní knize (přehledu výchovně vzdělávací práce). Ranní přítomnost je evidována
v docházkovém sešitě.
Žák neopouští bez dovolení vychovatele určený prostor, nevzdaluje se ani neodchází
domů.
Zákonný zástupce může odhlásit žáka, a to písemně po projednání s vedoucí
vychovatelkou.
Žáci se chovají ve školní družině v souladu s vnitřním řádem. Jsou ohleduplní k sobě
navzájem, ostatním osobám i k majetku školy a školní družiny. Udržují ve všech
prostorách čistotu a pořádek. Za úmyslně zničený majetek bude požadována náhrada.
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Žáci odcházejí ze školní družiny samostatně nebo v doprovodu zákonných zástupců
na základě dohody s vychovatelkou. Pokud žák nebude vyzvednut do uzavření školní
družiny a nebude možné tuto výjimečnou záležitost řešit po domluvě se zákonnými
zástupci jinak, bude požádána o pomoc Policie ČR.
O dění ve školní družině jsou zákonní zástupci seznamováni prostřednictvím nástěnek,
internetových stránek školy, družinových notýsků
nebo osobním jednáním
s vychovatelkou. Zákonní zástupci oznamují nepřítomnost dítěte nebo žádost o jeho
uvolnění písemně.
IV.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

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 dohled 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.
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.
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 zákonného zástupce
postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen
v doprovodu dospělé osoby. 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.
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků

V.

U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována
úhrada od zákonných zástupců žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo
nemožnosti vyřešit náhradu škody se zákonnými zástupci je vznik škody hlášen Policii
ČR, případně orgánům sociální péče.
Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění
svých věcí - uzamykání šaten, tříd.
Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Za ztrátu
nebo zničení cenných věcí škola neručí.
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VI.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se použijí ustanovení vyhlášky
o základním vzdělávání.
Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím
ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní
družiny, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a
pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje
školní družinu nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

VII.

Dokumentace

V družině se vede tato dokumentace:
a) zápisní lístek - písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných
zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny,
b) třídní knihy ( přehledy výchovně vzdělávací práce) jednotlivých oddělení, včetně
docházky dětí,
c) měsíční plány jednotlivých oddělení,
d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti ( týdenní skladba zaměstnání),
f) knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků,
g) školní vzdělávací program školní družiny.

VIII.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
Nikdo nemá právo druhému žádným způsobem ubližovat. Projevy hrubého jednání,
brutalita a šikanování budou přísně kázeňsky posuzovány podle platného metodického
pokynu MŠMT – 22294/2013-1 k řešení šikany ve školách a školských zařízeních.
Žák nenosí do školní družiny předměty, které ohrožují jejich bezpečnost. Mohou být
žákům odebrány a budou předány zákonným zástupcům.
Žákům je zakázáno zneužívat komunikačních technologií, např mobilních telefonů
k ponižování, snižování důstojnosti a pomluvám.
Přísně se zakazuje nosit do školní d ružiny zápalky, pyrotechniku, cigarety a jiné
návykové látky (např. drogy a alkohol).
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IX.

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
2. Zrušuje se předchozí znění tohoto vnitřního řádu ze dne 15.1.2014, jeho uložení se řídí
spisovým řádem školy.
3. Řád nabývá účinnosti dnem: 16.9.2018

V Heřmanově Městci dne 31.8.2018

18. Vnitřní řád školní družiny

Mgr. Jana Šindelářová
ředitelka školy
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