Příloha 1

Vnitřní řád školní družiny
A. Vnitřní řád školní družiny
Vnitřní řád školní družiny (ŠD) vychází ze školního řádu ZŠ a plně ho respektuje.
1) ŠD slouží k výchově, vzdělávání, rekreaci a k aktivnímu využití volného času žáků a
umožňuje přípravu na vyučování. Může organizovat společnou činnost pro děti a rodiče,
a to i o víkendech a školních prázdninách.
2) ŠD organizuje program činnosti tak, aby umožňoval žákům volbu mezi různými
činnostmi.
3) ŠD využívá ke své činnosti, ale i jiné prostory školy: tělocvičnu, počítačovou učebnu,
školní hřiště, zahradu i dětské hřiště v parku. Za přechody žáků jsou vždy zodpovědné
vychovatelky ŠD.
4) Jedno oddělení ŠD je možné naplnit do počtu 30 žáků na pravidelnou docházku.
5) ŠD zřízenou jako součást školy řídí ředitel školy a za provoz zodpovídají vychovatelky.
6) Ředitel školy určí počet oddělení v družině, počet žáků v jednotlivých odděleních.
7) O zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy. Přednostně jsou přijímáni žáci 1., 2. a
3. ročníku. Žáci vyšších tříd 1. stupně jsou zařazováni do naplnění kapacity.
8) Ředitel školy schvaluje program činnosti ŠD.
9) ŠD je v provozu po celý školní rok. V období školních prázdnin je provoz přerušen.
10) V době, kdy ŠD chce pro žáky organizovat určité činnosti (např. vycházky, různé
akce…) vyžadující ucelený či delší pobyt ve ŠD, musí vychovatelka písemně
informovat rodiče, že děti budou opouštět ŠD až v určitý čas.
11) Do ŠD jsou přijímáni žáci 1. až 5. ročníku ZŠ na základě řádně vyplněného zápisního
lístku. Odhlášení dítěte v průběhu školního roku nebo jakákoli změna týkající se
odchodu dítěte musí mít rovněž písemnou formu.
12) Každý rodič vyplní za žáka zápisní lístek do ŠD, který předá vychovatelce.
13) Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí družině rozsah docházky
žáka a způsob odchodu žáka ze ŠD (na druhé straně zápisního lístku). Ze ŠD si přebírají
zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo
mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Čas
odchodu musí být vyznačen v zápisním lístku. Dítě může odcházet ze ŠD po obědě nebo
v 16,00 hodin, aby nenarušovalo chod ŠD.
14) Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.
Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum,
hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
15) Děti se řídí pokyny pedagogických pracovníků – vychovatelek, respektují všechna
bezpečnostní opatření a svým chováním neohrožují spolužáky. V prostorách ŠD dbají
děti o čistotu a pořádek. Nepoškozují zařízení a vybavení ani osobní věci spolužáků.
16) Za škodu na majetku školy, kterou žák způsobí úmyslně nebo z nedbalosti bude
vyžadována odpovídající náhrada.
17) Žákům ve ŠD je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek,
stejně jako pití alkoholických nápojů a kouření.
18) Školní družinu může výjimečně využít i dítě, které není přihlášeno k trvalé docházce,
např. v době, kdy je z různých důvodu cíleně či neplánovaně přerušena výuka, či
v případě vážných rodinných důvodů (úmrtí v rodině, nevyhnutelná návštěva lékaře

apod.), a to po dohodě rodičů s vychovatelkou. Podmínkou je, že nesmí být překročen
počet dětí stanovený pro oddělení.
19) Při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby je vychovatelka povinna telefonicky
informovat zákonného zástupce žáka, příp. je-li to možné, odvést dítě domů osobně.
Pokud se nepodaří kontaktovat nikoho z rodiny, bude předáno policii.
20) Výše úplaty = měsíční výše úplaty je stanovena na 50,- Kč na jednoho žáka zařazeného
ve školní družině. Úplata je vybírána vždy na začátku příslušného měsíce. O zaplacení
jsou zákonní zástupci žáků informováni prostřednictvím žákovských knížek či notýsků.
Pokud přihlášené dítě přestane během tohoto měsíce ŠD navštěvovat, nebude se tento
měsíční poplatek vracet. Tyto finanční prostředky jsou využívány k nákupu výtvarných
a sportovních potřeb, her a pomůcek využívaných dětmi ve ŠD.
21) Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává
žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny, vychovatelkám školní družiny. Ostatní
odvádí do šaten, kde dohlédne, aby žáci odešli ze školy domů.
22) Dětem je denně zajištěn odpolední příjem tekutin (čaj). Vychovatelky dbají zejména
v letních měsících, aby žáci dodržovali pitný režim. Kdykoliv během dne se mohou
napít.
23) Za bezpečnost a ochranu zdraví žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci
družiny, a to od příchodu až do odchodu žáka z družiny. Jiný než dohodnutý způsob
odchodu žáka ze ŠD je zaznamenáván do docházkového sešitu.
24) Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD na zahajovací třídní schůzce rodičů.
S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou
formou (využijí notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s
dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce.
25) Ředitel školy 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. Toto rozhodnutí předem projedná se zákonnými zástupci žáka, vyhotoví o něm
písemný zápis a informuje o něm zřizovatele.
B. Časový harmonogram ŠD
DEN
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

I. oddělení
(mladší děti)
11,40 – 16,00
11,40 – 16,00
11,40 – 16,00
11,40 – 16,00
11,40 – 16,00

II. oddělení
(starší děti)
12,35 – 16,00
12,35 – 16,00
12,35 – 16,00
12,35 – 16,00
12,35 – 16,00

C. Zásady bezpečnosti ve školní družině

a) V místnosti





Dodržovat řád školní družiny, školní řád, případně řády odborných pracoven
(tělocvična, počítačová učebna, cvičná kuchyňka).
Zákaz manipulace s elektrickými zařízeními. Při činnosti lze užívat pouze spotřebiče
z majetku organizace, které byly prohlédnuty a mají příslušný atest revizního technika.
Zákaz vyklápění z oken a manipulace s okny.
Neběhat, neskákat, neklouzat se mimo program, nesjíždět po zábradlí, nestoupat na
židle, stoly a jiný nábytek.





Pozor na ostré hrany nábytku, radiátory, používat jen bezpečné pomůcky, např. mladší
děti mohou stříhat jen s nůžkami, které mají oblé zakončení.
Udržovat pořádek v místnosti.
Během činnosti dodržovat kázeň a klid.

b) V tělocvičně
Dodržovat bezpečnostní ustanovení zveřejněné pro danou tělocvičnu.






Před každým použitím nářadí vychovatelka osobně zkontroluje jeho stav.
U každého nářadí musí být podávána záchrana, při cvičení dbát na patřičné rozestupy.
Děti mohou cvičit pouze ve vhodném oblečení a obutí.
Při cvičení a hrách žáci odkládají ozdobné předměty (náramky, prsteny), které by mohly
ohrozit jejich zdraví.
Pro míčové hry v tělocvičně musí mít všechna okna a světla drátěné kryty.

c) Při akcích ve městě
 Při pobytu po komunikacích a v ulicích dodržovat vyhlášku o silničním provozu,
s jejími hlavními zásadami před akcí seznámit žáky.
 Před přesunem seznámit účastníky s trasou a prostorem.
 Určit místo srazu pro případ, že by se některé dítě při přesunu či při hře ztratilo.
 Před započetím hry vymezit prostor, zkontrolovat osobně, zda nehrozí nebezpečí střepů,
injekčních jehel, želez apod., zda je prostor přehledný.
 Při nástupu do autobusu dbát na ukázněný nástup – vychovatelka nastupuje a vystupuje
vždy poslední. Je vhodné, aby děti doprovázely dvě dospělé osoby.
 Při jízdě dbát na klid ve vozidle, aby hlukem nebyly obtěžováni ostatní cestující.
 Pro přechod vozovky používat značené přechody, děti přecházejí hromadně na pokyn
vychovatelky, pokud přechod není řízen světly, vychovatelka zajišťuje případné
zastavení vozidel uprostřed vozovky a odchází z ní s posledním dítětem.
 Místa her by neměla být osamělá, dětem připomeneme nebezpečí kontaktu
s neznámými osobami.
 V případě rozchodu pro nákupy či samostatnou prohlídku města určíme skupiny dětí (35), které budou chodit stále spolu.
 Samostatný pohyb dětí po setmění není možný.
d) Koupání
 Koupání se provádí pouze na vyhrazených místech, kde není koupání zakázáno.
 Vychovatelka osobně ověří bezpečnost místa pro koupání, přesně vymezí prostor, kde
se žáci mohou pohybovat a koupat, učiní taková opatření, aby měla neustále přehled o
žácích (čím častěji děti přepočítává, tím lépe).
 Vychovatelka rozdělí žáky na dvojice, které se při koupání vzájemně sledují. Na závěr
koupání vychovatelka žáky přepočítá.
 Jedna vychovatelka může odpovídat pouze za deset žáků.
Žáci jsou povinni poslouchat a dodržovat veškeré pokyny vychovatelek. Musí hlásit
předem svůj odchod na toaletu nebo jakékoliv opuštění prostoru, na kterém se právě družina
nachází. Žáci jsou povinni ihned nahlásit úraz (svůj nebo spolužáka).
Mgr. Jiří Kohout
ředitel školy

