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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Obecná ustanovení
Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podrobněji v provádějícím právním předpisu –
vyhlášce č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. V platném znění vydávám
jako statutární orgán školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.
Poslání školní družiny
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní
družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním
posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad
žáky.
Činností vykonávaných školní družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce
do družiny.

1. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s

pedagogickými pracovníky
Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která je založena na čtyřech základních
principech:
1. Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
2. Právo na rozvoj – umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a
na svobodu myšlení a vyznání.
3. Právo na ochranu – chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
4. Právo na účast – dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho
týkají.
1.1. Práva žáků
Žáci docházející do školní družiny mají právo
a) na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek
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b) na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, tematických akcích zajišťovaných školní
družinou
c) na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na účast v řízených
zájmových činnostech
d) 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 školní družiny nebo ředitelce školy
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti
e) žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém životním
prostředí
f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života a
poškozování pověsti a cti
g) mají právo být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní
družině
1.2. Povinnosti žáků
a) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž
byli seznámeni
b) 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
c) své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných školní družinou usměrňovat tak,
aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými
přijdou do styku
d) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce školní
družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo
e) řádně docházet do školní družiny podle údajů v písemné přihlášce a účastnit se činností
organizovaných školní družinou
f) zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní
prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
g) přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví
h) uložit si své oblečení v šatně a aktovky do školní družiny,
i) nenosit do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob
j) neopouštět prostor školní družiny bez souhlasu vychovatelky
1.3. Používání vlastních hraček, elektroniky, mobilních telefonů a jiných cenných předmětů
Není dovoleno bez vědomí vychovatelky nosit do školní družiny vlastní hračky, elektroniku,
mobilní telefony a jiné cenné předměty. Za ztrátu či poškození v těchto případech nenese
vychovatelka školní družiny žádnou zodpovědnost.

2. Práva a povinnosti zákonných zástupců a pravidla o vzájemných vztazích
zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky
2.1. Práva zákonných zástupců žáka
a) zákonný zástupce žáka má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky školní
družiny
Vnitřní řád školní družiny

strana 2 z počtu 6

Základní škola a mateřská škola Olšany, okres Šumperk, příspěvková organizace

b) zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny u
vychovatelky nebo u ředitelky školy
c) zákonný zástupce má právo na informace o akcích pořádaných školní družinou
2.2. Povinnosti zákonných zástupců žáka
a) zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné denní docházce docházel
řádně do školní družiny v termínu uvedeném na zápisovém lístku
b) zákonný zástupce má povinnost informovat vychovatelku školní družiny o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh zájmového vzdělávání
c) zákonný zástupce má povinnost nahlásit změny kontaktních telefonních čísel
d) zákonný zástupce má povinnost uhradit úplatu školní družiny ve stanoveném termínu
3. Provoz a vnitřní režim školní družiny
Přihlašování a odhlašování
Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:
3.1. 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. Odchod žáka ze školní družiny v jinou dobu, než je v písemné přihlášce, je
možný pouze při předložení písemné žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, zda jde žák sám nebo v
doprovodu a podpisem rodičů. Telefonická nebo ústní dohoda o změně není možná.
3.2. Úplata je splatná ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je
stanovena předem na celý školní rok – 50 Kč/1 měsíc. První splátka (200 Kč) do 30. září a druhá splátka
(300 Kč) do 28. února.
3.3. 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
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o
státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže ředitelce
3.4. Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní
družiny.
4. Organizace činnosti
4.1. Provozní doba školní družiny je od 6:30 hod. do 7:45 hodin a od skončení vyučování do 16:00 hodin.
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4.2. Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka školní družiny nejdříve podle možností
informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na písemné přihlášce dítěte do školní družiny, pokud
je tento postup bezvýsledný,
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
c) požádá o pomoc Policii ČR,
4.3. Oddělení školní družiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků. O přijetí účastníka k zájmovému
vzdělávání rozhoduje ředitelka. Podmínkou přijetí je řádně vyplněná přihláška a souhlas zákonných
zástupců s ujednáními uvedených na přihlášce. Doklady o přijímání žáků ke vzdělávání jsou součástí
povinné dokumentace školského zařízení.
4.4. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
4.5. Činností školní družiny se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do školní družiny (s písemným
souhlasem rodičů), pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do školní družiny
stanovený pro oddělení.

5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.
5. 1. Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá vyučující vychovatelce žáky školní družiny. Pokud
je žák vyzvednut rodiči z vyučování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní (předávající) učitelka.
5. 2. Všichni žáci školní družiny jsou poučeni o zásadách bezpečnosti a ochrany zdraví, při svém počínání
mají na paměti nebezpečí úrazu. Při hrách ve školní družině nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a
musí se vyvarovat konfliktních situací. Dodržují pravidla chování a hygieny. Vychovatelka školní družiny
provede prokazatelné poučení žáků první den školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří první den
chyběli a učiní o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
5. 3. Žáci dodržují řády odborných učeben, tělocvičny, školního hřiště, pokud do nich při zájmovém
vzdělávání vstupují.
5. 4. Do školní družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo způsobit úraz.
5. 5. Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani
jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během činnosti školní družiny nahlásí účastník
vychovatelce školní družiny, která poskytne žákovi první pomoc, zajistí ošetření lékařem. Úraz
vychovatelka ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů. Zdravotní indispozici dítě
neprodleně oznámí vychovatelce, která poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a zákonné
zástupce.
5. 6. Vychovatelka školní družiny je při činnosti povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám
dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů a
před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí.
5.7. Stane-li se účastník činnosti školní družiny obětí šikany, je povinen okamžitě informovat
vychovatelku školní družiny.
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Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých by se
dopouštěli jednotliví žáci, nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou v prostorách školy
a při akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností ředitelka školy uváží možnost postihu žáků,
kteří tento zákaz přestoupí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.
5. 8. Pokud žák narušuje soustavně vnitřní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele
z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák
soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních.
5.9. Všichni zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné
závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto
skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody.

6. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany
dětí, žáků.
6.1. Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších osob. Jsou povinni
udržovat v pořádku předměty tvořící zařízení školní družiny a školy včetně předmětů svěřených jim do
osobního užívání. Zachovávají pořádek ve školní družině a ostatních učebnách, nepoškozují majetek.
6. 2. Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce školní družiny.
6. 3. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob 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.
7. Dokumentace
Ve školní družině se vede tato dokumentace:
a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu
docházky a způsobu odchodu účastníka ze školní družiny.
b) třídní kniha školní družiny včetně docházky dětí,
c) celoroční plán činnosti školní družiny,
d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy,
e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti
f) školní vzdělávací program pro školní družiny
8. Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena
vychovatelka školní družiny.
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a zveřejněním.
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 2. 9. 2017
Olšany 26. 8. 2017
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Mgr. Jana Kuchtíková, ředitelka školy
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