Vnitřní řád školní družiny
Školní zařízení — školní družina pečuje o místní i dojíždějící žáky navštěvující ZŠ. Během
pobytu v tomto zařízení je volný čas dětí uspořádán tak, aby vyhovoval jejich zájmům a
schopnostem. Školní družina organizuje činnosti účastníků i v hodinách děleného vyučování.
Školní družina využívá pro svou činnost všechny místnosti pavilonu ŠD (herna 1, 2,3,
chodba, školní knihovna), školní tělocvičnu, školní pozemek a na vycházky prostory obce a
jejího okolí.
Provoz školní družiny – 6.30 - 7.35 a 11.25-16.00
Vnitřní řád školní družiny je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu
školní družiny a stanoví režim školní družiny, je závazný pro pedagogické pracovníky a má
informativní funkci pro rodiče. Seznámení s tímto dokumentem provádí vedoucí
vychovatelka školní družiny.

l . Práva a povinnosti účastníků
1.1 Účastníci mají právo
- na zájmové vzdělávání a rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických
schopností
- na školské služby podle školského zákona
- na ochranu zdraví a ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
- na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství
- na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek být seznámeni se
všemi předpisy se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školském zařízení
- na informace a poradenskou činnost školy

1.2 Účastníci jsou povinni
- dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví
a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
- plnit pokyny pedagogických pracovníků školských zařízení vydané v souladu s právními
předpisy a vnitřním řádem školní družiny
- řádně docházet do školského zařízení
- ve školní družině se účastník řídí pokyny vedoucích zájmových útvarů školní družiny, řádem
školní družiny a školním řádem
- chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbát pokynů pedagogických a provozních
pracovníků, dodržovat školní řád a řády odborných učeben, chovat se tak, aby neohrozili
zdraví svoje, ani jiných osob. Při závažném a opakovaném porušení vnitřního řádu může být
rozhodnutím ředitele školy účastník ze školní družiny vyloučen
- zacházet se školními potřebami šetrně, udržovat své místo a školní prostory v čistotě a
pořádku, chránit majetek před poškozením
- z bezpečnostních důvodů neopouštět školní družinu a budovu školy bez vědomí vedoucích
zájmových útvarů školní družiny

- chránit své zdraví i zdraví spolužáků, účastníkům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou
zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví
škodlivých látek)
- každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školského zařízení,
hlásit bez zbytečného odkladu vedoucím zájmových útvarů školní družiny nebo jinému
zaměstnanci školy
- nenosit do školského zařízení cenné věci, vlastní hračky ani předměty, které nesouvisí s jeho
činností a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob a je zakázáno s nimi
manipulovat, školní družina nezodpovídá za jejich ztrátu
- je zakázáno používat mobilní telefony a jiná elektronická zařízení. V případě, že účastník
použije mobilní telefon nepovoleným způsobem, účastník telefon vypne a odevzdá jej k
uzamčení do školního trezoru a bude vydán zákonnému zástupci. Pořizování zvukových,
obrazových a video nahrávek bez souhlasu nahrávaného na záznamová média všeho druhu
je zakázáno po celou dobu pobytu ve školní družině. Mobilní telefony mohou žáci použít
pouze k telefonování nebo jako povolenou didaktickou pomůcku. Mobilní telefon je
povinen účastník použít v případě ohrožení života svého nebo jiné osoby.

Il. Práva a povinnosti zákonných zástupců účastníků
Na přihlášce do školní družiny rodiče stanoví dobu pobytu účastníka ve školní družině.
Odchod účastníka ze školní družiny v jinou dobu než je na zápisovém lístku je možný pouze
po žádosti rodičů prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakaláři) do 10.00 s datem,
hodinou odchodu, informacemi, zda jde účastník sám nebo v doprovodu.
Pro vychovatelku je závazný odchod účastníka uvedený na přihlášce. Změny je nutné vždy
včas a písemně oznámit. Vychovatelka je zodpovědná pouze za přítomné a přihlášené
účastníky. Za účastníka, který se nedostavil, školní družina neodpovídá.

2.1 Zákonní zástupci mají právo zejména na:
- informace o školní družině podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů
- nahlížet do tohoto řádu i dalších vnitřních předpisů školy
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí účastníka a jeho
pobytu ve školní družině
- zákonní zástupci účastníků zapsaných do zájmových útvarů školní družiny mohou
projednávat své záležitosti s vedoucími těchto útvarů kdykoli v době provozu zájmových
útvarů školní družiny, po předchozí domluvě i mimo provoz školní družiny nebo na třídních
schůzkách školy
- žádost o uvolnění dítěte ze školní družiny

2.2 Zákonný zástupce účastníka je povinen:
- zajistit, aby účastník docházel řádně do zájmových útvarů školní družiny, do kterých se
přihlásil - za účastníka, který byl ve škole a do zájmových útvarů školní družiny se nedostavil,
vedoucí neodpovídá
- na vyzvání ředitele školy, výchovného poradce, školního metodika prevence nebo
vedoucích zájmových útvarů školní družiny se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se chování účastníka

- informovat školské zařízení o zdravotní způsobilosti účastníka k činnosti ve školní družině a
případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na pobyt účastníka ve školní družině
- nahlásit telefonní číslo a jejich změny pro případ nemoci účastníka a upozornit na zdravotní
omezení účastníka

Ill. Pravidla vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
vedoucí zájmových útvarů školního klubu zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví
účastníků při činnostech, které přímo souvisejí s činností ve školní družině
hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům školní družiny se
vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem
vedoucí zájmového útvaru školní družiny spolupracuje s třídními učiteli a s rodiči,
podle potřeby je informuje o práci a chování účastníka, společně řeší vzniklé problémy a
hledá prostředky nápravy

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
- zajištění bezpečnosti účastníků během pobytu ve školní družině vychází z obecných
požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti - docházka přihlášených účastníků je povinná
- za účastníka, který byl ve škole a do zájmových útvarů školní družiny se nedostavil, vedoucí
neodpovídá
- nepřítomnost účastníka vychovatelka zapíše
- účastník je povinen chránit zdraví své a svých spolužáků. Účastník nesmí ve školní družině
užívat návykové látky (drogy, alkohol, cigarety), stěhovat nábytek, manipulovat s okny, s
audiovizuální technikou, chemikáliemi, elektrickými spotřebiči a vypínači
- účastník nesmí do školní družiny nosit větší peněžní hotovost, cenné předměty a předměty
ohrožující zdraví — zbraně, nože apod., s kterými nesmí manipulovat. Účastníci jsou povinni
řídit se provozními řády jednotlivých učeben
- v případě zdravotních obtíží nebo úrazu ohlásí účastník tuto skutečnost neprodleně
vedoucímu zájmového útvaru, nejpozději do odchodu ze školní družiny
- ve školní družině je účastník povinen chovat se v rámci společenských pravidel, vyvaruje se
jakéhokoliv hrubého slovního jednání nebo fyzického útoku vůči ostatním žákům, k
dospělým se chová uctivě a slušně
- svévolné poškození majetku uhradí nebo zajistí opravu uvedením do původního stavu
zákonní zástupci účastníka
- mezi sebou se účastníci chovají kamarádsky a přátelsky, velmi přísně bude postihována
šikana. Žák je schopen respektovat názory ostatních a svůj názor obhájí

V. Provoz a vnitřní režim
- školní družina má po dohodě s vedením školy pro své zájmové činnosti možnost využít
specializovaných a odborných učeben školy
- jednotlivá oddělení školní družiny se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků

- při činnostech ve škole může být na jednoho pedagogického pracovníka 30 účastníků, mimo
areál 25 účastníků
- žáci dodržují základní hygienická pravidla. ŠD zajišťuje pitný režim.
- na ranní vyučování odchází žáci v doprovodu vychovatelky k hlavnímu vchodu, odkud
odchází do jednotlivých tříd.
- na kroužky si děti odvádí vedoucí kroužků a po skončení je vrací zpět do školní družiny
- školní družinu navštěvují přihlášení účastníci z 1. až 5. ročníku, kteří nejsou přihlášeni do
školního klubu.
- rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují účastníka do školní družiny vyplněním přihlášky
- o přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy
- účastník, který se během roku chce odhlásit ze školní družiny, přinese písemnou odhlášku,
podepsanou zákonným zástupcem
- ředitel školy může rozhodnout o vyloučení účastníka ze zájmových útvarů školní družiny,
pokud tento žák dle § 22 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., tzn., že soustavně nebo
nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost
ostatních, nebo z jiných zvláště závažných důvodů
- docházka je pro přihlášené účastníka povinná, přichází včas a pravidelně
- účastník bez vědomí vedoucích zájmových útvarů školní družiny školní družinu neopouští
- za účastníka, který opustí školní klub bez vědomí vedoucího nebo se do zájmových útvarů
školní družiny nedostaví, vedoucí nezodpovídá
- ve školní družině se účastník řídí pokyny vedoucích zájmových útvarů školní družiny,
školním řádem, řádem školní družiny a respektuje řády využívaných učeben
- v případě nevyzvednutí účastníka do konce provozu školní družiny vyrozumí vychovatelka
nejprve zákonného zástupce, případně vedení školy a vyčká na jejich rozhodnutí
- do školní družiny si účastníci přinesou oděv na převlečení pro pobyt venku, výtvarné a
pracovní činnosti. Své věci musí mít řádně označené a ukládají je r)a stanovené místo.

Vl. Závěrečná ustanovení
Platnost vnitřního řádu školní družiny je na dobu neurčitou.
Změny lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost.
Vnitřní řád školní družiny je zveřejněn na přístupném místě ve škole, prokazatelným
způsobem jsou s ním seznámeni žáci přihlášení do školní družiny a informováni o jeho
vydání a obsahu zákonní zástupci těchto žáků.
Účastníci jsou povinni se ve školní družině řídit ustanovením tohoto řádu.
Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti 1. 9. 2022

………………………………………………………
Karel Čáp – ředitel školy

