Základní škola Zlín, Komenského 78, příspěvková organizace
Komenského 78
7 6 3 0 2 Zlín - Malenovice
VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Číslo: 1a/2019
Účinnost od: 2. 9. 2019
Skartační znak: A 10
Platnost od: 2. 9. 2019
Vypracoval: Mgr. Petr Janečka

………………………………………..
Mgr. Petr Janečka
ředitel školy

1. Obecná ustanovení
a) 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.
b) Tato směrnice určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

2. Cíle školní družiny
a) Cíle školní družiny vycházejí z obecných cílů vzdělávací soustavy, jak je formuluje
školský zákon. Rozvíjíme znalosti a nadání žáků pomocí vhodně zvolených aktivit
a her a umožňujeme jim odpočinek (aktivní i klidový) po vyučování.
b) Činnost školní družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy.

3. Práva a povinnosti přihlášených žáků
3.1

Práva žáků

a) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí.
b) Na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství,
na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek.
c) Být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině.

3.2

Povinnosti žáků

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 vnitřním řádem školní družiny.
d) Slušně se chovat k dospělým i jiným žákům školy.
e) Bez vědomí vychovatelky oddělení neopouštět školní družinu.
f) Mít vhodné oblečení s ohledem na plánované činnosti.
g) Chránit své zdraví a zdraví svých spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti,
které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání
návykových a zdraví škodlivých látek).

h) Udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před
poškozením.
i) Nenosit do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví
a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
j) Bez zbytečného odkladu hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo
v souvislosti s činností družiny.
k) Nemanipulovat s mobilním telefonem, notebookem, tabletem a podobnými
zařízeními, po celou dobu pobytu ve školní družině je mít vypnuty; používání těchto
zařízení je povoleno pouze po předchozím souhlasu vychovatelky.

4. Práva a povinnosti zákonných zástupců
4.1

Práva zákonných zástupců

a) Být bráni jako partneři vyučujících a spolupodílet se na vzdělávání svých dětí.
b) Vyjádřit svůj názor ke způsobu vzdělávání svých dětí a k provozu školní družiny,
vyjádření je věnována náležitá pozornost.
c) Zúčastnit se po domluvě s hlavní vychovatelkou zájmového vzdělávání.
d) Omluvit žáka ze školní družiny.

4.2

Povinnosti zákonných zástupců

a) Informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
b) Dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami vnitřního řádu školní
družiny.
c) Oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka
a změny v těchto údajích.

5. Omlouvání žáků
a) Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do
tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
b) Pokud bude žák odcházet výjimečně sám mimo dobu uvedenou na přihlášce, musí
odevzdat vychovatelce písemnou omluvenku zákonných zástupců, která musí
obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez písemné omluvenky nebude dítě ze
školní družiny uvolněno.

6. Přihlašování a odhlašování
a) Ve školní družině je určena hlavní vychovatelka, která zajišťuje přihlašování
a odhlašování žáků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů
a stížností.
b) Přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací
a zájmové činnosti se rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky
k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných
zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
Přihlášení žáci mohou být uvolněni ze školní družiny na písemnou žádost rodičů, do
mimoškolních činností jsou děti uvolňovány vychovatelkou na základě písemného
oznámení na přihlášce.
c) Odhlašování žáků ze školní družiny:
•

žák musí být odhlášen písemně rodiči. Musí být uvedeno datum ukončení
docházky do školní družiny.

•

svévolné poškozování majetku školy a školní družiny bude projednáno se
zákonnými zástupci žáka. Žák může být rozhodnutím ředitele školy vyloučen ze
školní družiny pro opakované porušování vnitřního řádu školní družiny.
d) Do školní družiny jsou přijímání žáci 1. stupně dle těchto kritérií:
•

hlavním kritériem je ročník (od nejnižšího po vyšší)

• věk (od nejmladších po starší)
Maximální počet žáků ve školní družině je dán kapacitou uvedenou v aktuálně
platném školském rejstříku (ŠD).

7. Úplata
a) Rodiče pravidelně přispívají na provoz školní družiny dle směrnice ředitele školy.
Platba se uskutečňuje bezhotovostně na účet školy ve dvou splátkách (za období záříleden a únor-červen).

b) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže:
• účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek
pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
• účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči
podle zákona o sociálních službách, nebo
• účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb
dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže
ředitelce.
c) Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení
žáka ze školní družiny.

8. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví žáků
Podmínky pro hygienické a bezpečné působení školní družiny:
Žáci mají ve školní družině dostatek příležitostí k relaxaci a aktivnímu pohybu (je to dáno
skladbou zaměstnání a střídáním činností). Je zajištěn vhodný stravovací a pitný režim (žáci
obědvají ve školní jídelně a mohou si přinést láhve s pitím). Ve školní družině je upraven
koutek s kobercem a pohovkou pro odpočinek žáků, k dispozici mají hry a hračky. Žáci jsou
vedeni vychovatelkami k bezpečné hře a práci, je nad nimi zajištěn pedagogický dozor, aby
se předcházelo nebezpečí úrazů. Vychovatelky mají k dispozici vybavenou lékárničku,
kontakty na lékaře a jsou schopny poskytnout první pomoc žákům.
Psychosociální podmínky:
Vychovatelky se snaží vytvářet příznivé prostředí ve školní družině, ve kterém se žák cítí
bezpečně a příjemně. Respektují potřeby jedince a jeho osobní problémy, činnosti ve školní
družině vycházejí ze zájmu žáků a formou hry, jsou věkově přiměřené. Každé činnosti
předchází motivace a na konci je činnost zhodnocena. Vychovatelky chrání děti před násilím
a šikanou a vedou je k předcházení patologickým jevům. Žáci jsou vedeni k spoluúčasti na
životě školy a školní družiny (pomáhají při plánování činností apod.). Žáci a jejich rodiče jsou
včas informováni o činnosti školní družiny a jejím vnitřním řádu.

9. Organizace činnosti
a) Provozní doba:
• ranní družina je od 6:00 do 7:30 hodin
• odpolední družina je od 11:30 do 16:30 hodin
b) Vzdělávací činnosti vycházejí ze Školního vzdělávacího programu školní družiny.

c) Při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby zákonnými zástupci vychovatelka nejdříve
informuje telefonicky zákonné zástupce nebo osoby uvedené na přihlášce do školní
družiny, pokud je tento postup bezvýsledný, na základě předchozí dohody s vedením
školy kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě nebo požádá o pomoc Policii ČR.
d) Činnost školní družiny probíhá ve třech odděleních.
e) Po vyučování si vychovatelky přebírají žáky 1. ročníku ve školní jídelně a žáci 2. a 3.
ročníků chodí do družiny sami.
f) Při individuálním příchodu do školní družiny dbá žák všeobecně platných
bezpečnostních předpisů. Za žáka, který byl ve škole a do školní družiny se nedostavil,
vychovatelka nezodpovídá.
g) Zájmové vzdělávání školní družiny se uskutečňuje činnostmi vycházejících ze Školního
vzdělávacího programu školní družiny.
h) Při uvolňování žáků na mimo družinové aktivity nezodpovídá vychovatelka za
jejich bezpečnost během cesty do aktivity, popř. zpět. Zodpovědnost za žáka plně
přebírá vyučující mimo družinové aktivity, který si žáky osobně s vědomím
vychovatelky převezme a po skončení aktivity opět předá zpět do družiny.
i) Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

10. Lokalizace
a) Činnost školní družiny probíhá ve třech odděleních, které se nacházejí v přízemí
budovy 1. stupně školy a využívají ke své činnosti tři učebny.
b) Ke své činnosti školní družina využívá také ateliér a sportovní areál školy.

11. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení
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.

12. Dokumentace
Ve školní družině se vede tato dokumentace:
a) Písemné přihlášky; 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.
c) Celoroční plán činnosti.
d) Vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti.
e) Školní vzdělávací program pro školní družinu.

Ve Zlíně 2. 9. 2019

Mgr. Petr Janečka
ředitel školy

Helena Spendlerová
hlavní vychovatelka

