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1 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.
Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim
ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro zákonné zástupce.

2 Poslání školní družiny
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. ve znění poslední
změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012 o zájmovém vzdělávání.
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a
výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji
odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti,
odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

3 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:
O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí
rodičů žáka. O 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 činností je písemné sdělení
zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z
družiny.
Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má
žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na zápisním
lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

4 Úplata za vzdělávání ve školní družině
Úplata za vzdělávání ve školní družině se řídí § 11, vyhl.č. 74/2005 Sb.,ve znění poslední
změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012 o zájmovém vzdělávání a
Pokynem ředitele k poskytování úplaty za vzdělávání ve školní družině.

5 Přerušení provozu ŠD
Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

6 Provoz a vnitřní režim školní družiny
Provozní doba ŠD je od 6.30 do 7. 30 hod. a od 11. 45 do 15.30 hodin.
Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelky, která
vyučovala poslední hodinu.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; 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 klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové
činnosti apod.
• 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.
• Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním
školních povinností, není to však povinná činnost ŠD. Může jít o zábavné
procvičování učiva formou didaktických her, získávání dalších
doplňujících poznatků, ověřování a upevňování školních poznatků v praxi
při vycházkách a dalších činnostech; (např. vycházky, poslechové činnosti,
práce s knihou a časopisy).

7 Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
řádně docházet do školní družiny,
dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a
školním nebo vnitřním řádem,
informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním
řádem,
oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a
změny v těchto údajích.
chovat se slušně k dospělým i jiným žákům školy
udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
chránit své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které
jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových
a zdraví škodlivých látek), nenosit předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by
ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásit
bez zbytečného odkladu vychovatelce
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. Tento akt nemá povahu správního řízení (ředitel nevydává rozhodnutí,
není možnost odvolání rodičů).

8 BOZP, ochrana před sociálně patologickými jevy, projevy
diskriminace, násilí a zacházení s majetkem školy
Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP, ochraně před sociálně patologickými jevy,
projevy diskriminace, násilí a zacházení s majetkem školy jako ve školním řádu.
Žáci přihlášení do ŠD jsou o tomto poučeni a záznam o poučení je uveden v třídní
knize.

9 Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:
a) evidence přijatých dětí (např. zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k
pravidelné docházce),
b) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců
účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
c) třídní kniha oddělení či jiný přehled výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
d) celoroční plán činnosti.
e) vnitřní řád školní družiny
f) ŠVP pro školní družinu

10 Závěrečná ustanovení
Směrnice nabývá platnosti a účinnosti dnem: 1. 9. 2012

……………………………………
Mgr. Lenka Pěničková, ředitelka školy

Ve Svébohově, dne 30. 8. 2012

