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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 (školský zákon) v platném znění
vydávám jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici
– vnitřní řád školní družiny. Určuje pravidla provozu a režim ŠD.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání v platném znění.

II.

Poslání školní družiny

Školní družina tvoří v průběhu školního roku mezistupeň mezi výukou ve škole a
výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika,
která ji odlišují od školního vyučování. O provozu v době řádných školních prázdnin
rozhoduje ředitel školy. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti,
odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je
určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.

III.

Práva žáků

1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických
akcích zajišťovaných školní družinou.
2. Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a
dodržování základních psychohygienických podmínek.
3. 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, vedoucí vychovatelce ŠD nebo řediteli školy. Žák
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musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám
slušnosti.
4. Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i
na svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci
trávit v klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
5. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci
ve zdravém životním prostředí.
6. Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do
soukromého života a poškozování pověsti a cti.
7. Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti
ve školní družině.
Školský zákon:
1. Žáci mají právo
a) na vzdělávání a školské služby podle tohoto zákona,
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
e) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí
jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.

IV.

Povinnosti žáků

1. Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
2. 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.
3. 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.
4. Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit
vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.
5. Chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností
organizovaných školní družinou.
6. Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní
prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.
7. Přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví.
8. Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení v šatně a aktovky
ve ŠD. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD
se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení / kšiltovky, přezůvky, tepláky
apod./ mají žáci ve své skříňce.
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9. 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. Žáci
nesmějí:
10. Nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu
ani v aktovkách
11. Nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by
ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob.
12. Pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby.
13. Před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů
opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD
14. 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.
15. V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci
nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat,
šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit
do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem alkoholu
nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným
porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD
vyloučen.
16. Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD, bude se
zákonnými zástupci zahájeno jednání. Pokud nedojde v dohodnuté době k
odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka do ŠD.

V.

Práva zákonných zástupců žáků

1. Zákonný zástupce žáka má právo informovat se na chování svého dítěte u
vychovatelky.
2. Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci
školní družiny u vychovatelky nebo u ředitele školy.
Školský zákon:
a) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
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 nebo školského poradenského
zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona.
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VI.

Povinnosti zákonných zástupců žáka

1. Má povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné denní docházce
docházel řádně do ŠD v termínu podle vyplněné přihlášky.
2. Má povinnost informovat vychovatelku o zdravotních obtížích žáka, které by
mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání nebo bezpečnost žáka a
změny v těchto údajích.
3. Má povinnost dokládat důvody nepřítomnosti v souladu s podmínkami
stanovenými školním řádem.
4. Má povinnost vyzvedávat si žáka v čase, který uvedl na přihlášce do ŠD.

VII.

Provoz a vnitřní režim školní družiny

Přihlašování a odhlašování
Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2
vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:
1. Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka,
která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání
informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a stížností.
2. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě řádně
vyplněného zápisního lístku předaného vychovatelce ŠD a kritérií pro přijetí
k pravidelné denní docházce (přednostně jsou přijímáni žáci 1. a 2. tříd, žáci vyšších
ročníku budou přijímáni v případě volné kapacity zařízení. Při vyšším počtu zájemců
rozhodne o umístění žáků datum narození (mladší žáci budou mít přednost).
Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné
sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu
účastníka z družiny. Odhlášení žáka se provádí písemně.
3. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až
prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.
Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s
hospodářkou školy, pokud jsou zákonní zástupci v prodlení s placením, jedná s nimi.
Pokud zákonní zástupci nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je
písemně upozorní na jejich povinnost.
4. 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

Vnitřní řád školní družiny

Základní škola Jablonec nad Nisou – Mšeno,
Arbesova 30, příspěvková organizace

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.
5. Pokud za žáka není zaplacena úplata, ředitel školy může rozhodnout o případném
vyloučení žáka ze školní družiny.
6. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být
rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka
ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil
kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně
nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

Organizace činnosti
1. Provozní doba ŠD je od 6.30 do 16.30 hodin.
Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení:
Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody žáků stanoveny tyto
doby:
od 12.00 do 13.30 hod. a od 15.00 hod.
2. Ukončení provozu ŠD je v 16.30 hodin.
Pokud si zákonný zástupce žáka nevyzvedne do stanovené doby, tak vychovatelka
telefonicky informuje zákonného zástupce žáka. V případě nemožnosti zkontaktovat
rodiče, informuje ředitele školy a prostřednictvím Policie ČR orgán sociálně-právní
ochrany dětí.
3. Činnost ŠD probíhá v 5ti odděleních
4. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
5. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením
vychovatelek. Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce do školní
družiny učitelka, která vyučovala poslední hodinu.
6. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh
vedoucí vychovatelky školní družiny.
7. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování
zejména odpočinkovými, rekreačními a zájmovými činnostmi; 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.
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- 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
- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních
povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích
úkolů (pouze se souhlasem rodičů, nikoliv před 15. hodinou, vychovatelka žákům
úkoly neopravuje), nebo 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)

VIII.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,
učitelů či jiných osob žákem 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.
2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné
zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.
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.
4. BOZ – Ředitel školy stanovuje nejvyšší počet žáků na jednoho pedagogického
pracovníka takto:
30 žáků – při činnostech v areálu školy
25 žáků - při činnostech mimo areál školy
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IX.

Dokumentace

1. V družině se vede tato dokumentace:
a) písemné přihlášky žáků (zápisové lístky); 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 žáků,
c) celoroční plán činnosti,
d) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,
e) knihu úrazů a záznamy o úrazech žáků

X.

Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy
pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí
Skartačním řádem školy.
3. Zaměstnanci školy seznámeni dne 31.8.2020 na pedagogické radě.
4. Vnitřní řád školní družiny byl projednán a schválen na pedagogické radě dne
31.8.2020 a je platný od 1.9.2020
5. Zákonní zástupci žáků podepsali v zápisním lístku, že se seznámili s vnitřním
řádem školní družiny, řád je umístěn na webu školy, v písemné formě si jej mohou
zapůjčit u vedoucí vychovatelky.
6. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu a zveřejněním.

V Jablonci nad Nisou dne 31.8.2020

Mgr. Tomáš Saal
ředitel školy
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