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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) v platném znění vydávám jako statutární orgán
školy pro školské zařízení školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.
Vnitřní řád určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD, je závazný pro pedagogické pracovníky
a má informativní funkci pro rodiče.
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. 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.
Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní
docházce do družiny.
1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní
družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1.1 Práva žáků
a) Žáci docházející do školní družiny mají právo
- na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu,
- na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích
zajišťovaných školní družinou,
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich
výchovy a vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost
odpovídající jejich věku a stupni vývoje. Vyjádření svého názoru je nutno provést
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a dobrého občanského
soužití.

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim

b) Žáci mají právo na respektování soukromého života své rodiny pracovníky školy.
c) Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které
podporují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj. Mají právo na ochranu
před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně ovlivňují jejich morálku.
d) Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci
ve zdravém životním prostředí.
e) Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým
nebo psychickým násilím zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy.
1.2 Povinnosti žáků
a) Žáci se ve školní družině chovají slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbají pokynů
pedagogických a provozních pracovníků, dodržují školní řád školy a vnitřní řád školní družiny se
kterými jsou seznámeni na začátku činnosti ŠD ve školním roce. Chovají se tak, aby neohrozili
zdraví svoje, ani jiných osob.
b) Žáci chodí do školní družiny pravidelně a včas, účastní se všech organizovaných činností.
Docházka do školní družiny je pro přihlášené žáky povinná.
c) Žáci chodí vhodně a čistě upraveni a oblečeni, s ohledem na plánované činnosti.
d) Žáci udržují prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
e) Žáci bez vědomí vychovatelky neopouštějí školní družinu. Doba pobytu žáka ve školní družině se
řídí údaji uvedenými v zápisním listu.
f) Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví
škodlivé (např. kouření).
g)Žáci nenosí do družiny cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu dětí
a předměty, které nesouvisejí s vyučováním. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či
ztrátou u cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Mobilní telefony či šperky si
mohou schovat u paní vychovatelky. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci, oznámí tuto skutečnost
neprodleně vychovatelce.
ch) Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.

1.3 Práva zákonných zástupců
a) Zákonný zástupce žáka má právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky.
b) Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní družiny
u vychovatelek nebo u ředitelky školy.
1.4 Povinnosti zákonných zástupců
a) Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné denní docházce docházel
řádně do školní družiny v termínu uvedeném v zápisním listu.
b) Zákonný zástupce má povinnost dokládat důvody nepřítomnosti žáka při pravidelné docházce do
školní družiny.
c) Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.
d) Pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno
v zápisním listu, musí zákonný zástupce sdělit tuto skutečnost písemně.
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1.5 Práva pedagogických pracovníků
Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu
před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků
a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli
vzdělávání při přímé vyučovací a výchovné činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
1.6 Povinnosti pedagogických pracovníků
Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva žáka,
c) chránit bezpečí a zdraví žáka a předcházet všem formám rizikového chování,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním
prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu
žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského
pracoviště, s nimiž je ve styku,
f) poskytovat žáku nebo jeho zákonnému zástupci informace spojené s výchovou a vzděláváním.

2. Provoz a vnitřní režim školského zařízení
Přihlašování a odhlašování
Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro zájmové vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o
zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:
a) Vychovatelka ve školní družině zajišťuje přihlašování, vyplnění zápisního listu a odhlašování
žáků, vybírání poplatků, předávání informací zákonným zástupcům, vyřizování námětů a
stížností.
b) O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
Nastane-li skutečnost, že zájem o přijetí do školní družiny je vyšší než umožňuje cílová kapacita,
rozhoduje ředitelka o přijetí žáka do školní družiny na základě těchto kritérií:
- přednostně jsou přijímáni uchazeči podle věku (1. a 2. ročník)
- od 3. do 5. ročníku jsou přednostně přijímáni uchazeči, kteří do školy dojíždějí.
c) Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec
a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.
d) Výši úplaty může ředitelka 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,
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- 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.
e) Pokud za žáka není uhrazena úplata nejpozději do dvou měsíců - k termínu 31.10. a 28. 2.,
ředitelka školy může rozhodnout o případném vyloučení žáka ze školní družiny.
f) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno pouze na základě písemných žádostí
zákonných zástupců.

3. Organizace činnosti
3.1 Provozní doba ŠD je od 11:45 do 15:45 hodin v budově základní školy.
3.2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby zákonnými zástupci vychovatelka nejdříve podle
možností informuje telefonicky zákonného zástupce a osoby uvedené na zápisním listu žáka do
ŠD, 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,
3.3 Rozsah denního provozu a rozvrh činností schvaluje ředitelka školy na návrh vychovatelky
školní družiny.
3.4 Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových,
rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
3.5 Činností ŠD se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do školní družiny, pokud se této činnosti
neúčastní plný počet žáků zařazených do školní družiny.
3.6 V době řádných prázdnin v průběhu školního roku je zajišťován provoz ŠD po dohodě se
zřizovatelem.
3.7 V době mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým
chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek
svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní
budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelka školní
družiny provede prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení
Vnitřní řád školní družiny

strana 4 z počtu 6

Základní škola a mateřská škola, Orel, okres Chrudim

žáků, kteří při první hodině chyběli, provede o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky
v době dané rozvrhem činnosti družiny.
4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni
přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj
a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví.
4.3. Pedagogičtí 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.
Postup školy v případě úrazu či akutní zdravotní indispozici žáka:
- škola neprodleně informuje zákonného zástupce o skutečnosti, že žák utrpěl úraz, popř. nahlásil
škole svoji zdravotní indispozici.
Drobné úrazy ošetřují vyučující, event. kvalifikovaný zdravotník školy. V případě nutnosti
neodkladného lékařského ošetření, kdy je žák ohrožen na životě nebo hrozí nebezpečí z prodlení,
škola zajistí přivolání RZP a o této skutečnosti zákonné zástupce ihned informuje.
V ostatních případech se zákonný zástupce po obdržení informace od školy, že má jeho dítě
zdravotní potíže event. úraz, rozhoduje sám, zda žák setrvá ve škole-školní družině do konce
vyučování, či si jej zákonný zástupce ve škole-školní družině vyzvedne k dalšímu ošetření dle
vlastního uvážení.
4.4 Pedagogičtí a provozní zaměstnanci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu
dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola
odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
4.5 Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje
vzdělávání zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým
pracovníkem.
4.6 Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji
činnost využívá tělocvičnu a školní zahradu, řídí se příslušným řádem.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany žáků
5.1 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.
5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně paní vychovatelce.
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6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky
o základním vzdělávání.
5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím
ředitelky z družiny vyloučen. Ředitelka 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.
7. Závěrečná ustanovení
1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: vychovatelka školní družiny.
2. Zrušuje se předchozí znění této směrnice č. j. ZŠ 12/2014 platné od 14.4.2014. Uložení
směrnice v archivu školy se řídí Spisovým řádem školy.
3. Směrnice nabývá platnosti dnem: 1.9.2017

V Orli dne 31. 8. 2017

Mgr. Jiřina Lacinová
ředitelka školy
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