Vnitřní řád školní družiny
Základní škola a mateřská škola Slabce, okres Rakovník Slabce 42 Rakovník

OBSAH:
Úvodní ustanovení

I.
II.

Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a
pedagogickými pracovníky

1. Práva žáků
2. Povinnosti žáků
3. Práva zákonných zástupců
4. Povinnosti zákonných zástupců
5. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a pedagogickými pracovníky
III.

Provoz a vnitřní režim školní družiny

1. Zařazování žáků do školní družiny
2. Provoz školní družiny
3. Vnitřní režim školní družiny
4. Dokumentace
5. Úplata
IV.

Bezpečnost a ochrana zdraví žáků , ochrana před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí.

V.
VI.

Zacházení s majetkem školní družiny
Závěrečná ustanovení

I.Úvodní ustanovení
Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu s §30 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon).
Vnitřní řád školní družiny je platný pro školní družiny právnické osoby
Základní a mateřská škola Slabce, okres Rakovník. Ustanovení vnitřního
řádu školní družiny platí i při účasti na akcích organizovaných školní
družinou mimo areál organizace.
Zřízení a provoz uvedeného školského zařízení podléhá platným předpisům,
zejména zákonu č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a vyhlášce č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání.
II. Práva a povinnosti žáků, pravidla vzájemných vztahů mezi žáky a
pedagogickými pracovníky
1. Práva žáků
Žáci docházející do školní družiny mají všechna práva dítěte, jak jsou
stanovena v „Úmluvě o právech dítěte.“
Žáci docházející do školní družiny mají právo
a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství, svobodu projevu,
b) na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tématických
akcích zajišťovaných školní družinou,
c) 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 – vyjádření svého názoru
je nutné provést přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti a
dobrého občanského soužití.
Žáci mají právo na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým,
které poškozují jejich duchovní, morální a sociální rozvoj, právo na ochranu
před informacemi, které škodí jejich pozitivnímu vývoji a nevhodně
ovlivňují jejich morálku.
Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve
zdravém životním prostředí.
Žáci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před
fyzickým nebo psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před
sociálně patologickými jevy a všemi druhy toxikománií.

2. Povinnosti žáků
Žáci docházející do školní družiny dodržují pravidla kulturního chování.
Žáci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
Žáci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelky a dalších oprávněných osob.
Do družiny žáci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující
mravní výchovu dětí, předměty nesouvisející s vyučováním. Škola
neodpovídá za škodu způsobenou poškozením, či ztrátou , u cenných věcí,
které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li žák ztrátu osobní věci,
oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce.
Zapomenuté a ztracené předměty v areálu školy odevzdá nálezce
vychovatelce.
3. Práva zákonných zástupců žáků
Zákonný zástupce žáka má právo se informovat na chování svého dítěte u
vychovatelky.
Zákonný zástupce žáka má právo vznášet připomínky a podněty k práci
školní družiny u vychovatelky nebo u ředitele školy.
4. Povinnosti zákonných zástupců žáka
Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby žák přihlášený k pravidelné
denní docházce docházel řádně do školní družiny v termínu uvedeném na
zápisovém lístku.
Zákonný zástupce má povinnost dokládat nepřítomnosti žáka při pravidelné
docházce do školní družiny.
Zákonný zástupce má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti,
zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh zájmového vzdělávání.
5. Pravidla vzájemných vztahů mezi žáky, zákonnými zástupci žáků a
pedagogickými pracovníky.
Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků
pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním zájmového
vzdělávání, vnitřního řádu školní družiny, se zajištěním bezpečnosti a
dalších nezbytných organizačních opatření.
Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost,
…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zák. č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
III.Provoz a vnitřní režim školní družiny
1. Zařazování žáků do školní družiny
Činnost družiny je určena žákům I. stupně ZŠ. Ve školní družině pracuje 1
oddělení. Do jednoho oddělení ŠD lze zapsat maximálně 30 pravidelně

docházejících žáků. Na jednoho pedagogického pracovníka může být
maximálně 25 denně přítomných žáků. Počet žáků v oddělení se postupně
naplňuje od 1. třídy, přičemž přednostně se přijímají dojíždějící žáci a žáci
zaměstnaných rodičů.
O přijetí žáka do školní družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky,
její součástí je písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu
docházky a o způsobu odchodu žáka z družiny, tyto jsou zaznamenány na
zápisním lístku. O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
Předem známou nepřítomnost žáka, následnou omluvu nepřítomnosti žáka
v družině, odchylky docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní
družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a uvedené na zápisním lístku,
sdělí rodiče družině písemně. Na písemné omluvence bude uvedeno datum,
doba odchodu a podpis rodičů.
Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje
vychovatelka. Rodiče se mohou s vychovatelkou spojit natel. číslech
313550143,728250376.
2. Provoz školní družiny
Doba provozu školní družiny začíná v 6.45 hod. a končí v 7.25 hod. a dále
v 11.15 hod. – po skončení 4. vyučovací hodiny odchodem žáků na oběd do
školní jídelny a končí v 15,30 hod..
Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. Školní
družina ke své činnosti užívá prostory v budově čp. 42, tělocvičnu, školní
hřiště a dětské hřiště.
Rodiče a další návštěvníci do učebny školní družiny nevstupují bez vědomí
vychovatelky.
3. Vnitřní režim školní družiny
Družina realizuje svou činnost dle školního vzdělávacího programu pro
školní družinu pracující při Základní a Mateřské škole Slabce, okres
Rakovník.
Vzdělávání realizuje těmito formami:
1. esteticko- výchovnou, přírodovědnou, pracovně-technickou, sportovní a
rekreační činností
2. pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a individuální přípravu
na vyučování.
Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním
lístku.

Žáci jsou seznámeni s prostorami ŠD a zdržují se pouze ve vyhrazených
místnostech.
Do školní družiny přicházejí žáci na odpolední činnost v doprovodu službu
konající učitelky nebo vychovatelky. Za žáka, který byl ve škole a do školní
družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
Žák bez vědomí vychovatelky neopouští školní družinu nebo prostor
vymezený k dané činnosti.
Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky a vnitřním řádem školní
družiny.
Žák při závažném, nebo opakovaném porušení vnitřního řádu ŠD a
nevhodném chování může být během školního roku vyloučen z docházky.
Žákům není dovoleno otevírat okna, manipulovat s topením, osvětlením. Na
počítači pracují se souhlasem vychovatelky.
Hry, stavebnice, knížky a jiné pomůcky vydává vychovatelka.
Žák je ze školní družiny uvolněn dle času na zápisovém lístku, případně dle
následných změn nebo vydán zákonnému zástupci nebo jím určené osobě.
V případě nevyzvednutí žáka do stanovené doby jsou telefonicky
kontaktováni zákonní zástupci žáka a informováno vedení školy.
Dokumentace
V družině se vede dokumentace:
- evidence přijatých dětí (zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni
k pravidelné docházce)
- přehled výchovně vzdělávací práce
- docházkový sešit (zde je zaznamenán příchod a odchod dětí v ranní
družině)
- vnitřní řád školní družiny
- školní vzdělávací program
5. Úplata
Úplata je stanovena dle vyhlášky č.2/2005(ZŠ) na základě z.č.561/2004Sb. a
vyhl.č.74/2005. Úplata se platí zpravidla ve dvou splátkách a to za období
září až prosinec a leden až červen.

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana žáků před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
1. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků
Žáci jsou povinni chránit své zdraví, zdraví svých spolužáků, pracovníků
školy i ostatních osob.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině je zajištěna po celou
dobu provozu ŠD.
Žáci jsou seznamováni se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví, pravidly
chování a hygieny.
Žáci dodržují při všech svých činnostech zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví, při svém počínání mají na paměti nebezpečí úrazu. Dodržují pravidla
chování a hygieny.
Při vycházkách a pobytech na hřišti jsou žáci opakovaně seznamováni
s pravidly bezpečnosti, bezpodmínečně dodržují pokyny a příkazy
vychovatelky.
Do družiny žáci nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví nebo
způsobit úraz.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností družiny,
okamžitě hlásí vychovatelce. Zdravotní indispozici dítě neprodleně oznámí
vychovatelce, která poskytne potřebnou péči, uvědomí vedení školy a
zákonné zástupce, případně zajistí transport nemocného dítěte vždy
v doprovodu zákonného zástupce či jiné pověřené osoby.
2. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
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 (zejména v situacích, kdy jsou takto
postiženi žáci mladší a slabší), jsou v prostorách školy, školní družiny a při
akcích školní družiny přísně zakázány. Podle okolností ředitel školy uváží
možnost postihu žáků, kteří tento zákaz přestoupí a bude o svých zjištěních
informovat jejich zákonné zástupce.
V. Ochrana majetku školy
Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti se zájmovým
vzděláváním.
Žáci mají úctu k majetku a věcem ve vlastnictví školy, spolužáků a dalších
osob.

Žáci jsou povinni udržovat v pořádku a nepoškození předměty tvořící
zařízení školy a školní družiny včetně předmětů svěřených jim do osobního
užívání.
V cizích učebnách zachovávají pořádek, nepoškozují majetek.
Žáci okamžitě oznámí zjištěné závady školního majetku vychovatelce.
Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je
povinen zákonný zástupce žáka v plné výši uhradit.
VI. Závěrečná ustanovení
Vnitřní řád školní družiny byl projednán a schválen na pedagogické
radě dne 24.8.2011 a je platný od 1.9. 2011.

Mgr.Jan Hůla
ředitel ZŠ a MŠ Slabce

