Základní škola a mateřská škola Husinec – Řež, okres Praha – východ
Ke Škole 17, 250 68 Řež

Vnitřní řád školní družiny

1 Základní ustanovení
1.1. Tento řád vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č.
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, z metodického pokynu č.
17 749/2002-51 k postavení, organizaci a činnosti školních družin.
1.2. Řád je závazný pro žáky, jejich zákonné zástupce a pro zaměstnance školy.
1.3. Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a
výchovou v rodině.
1.4. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům výše nadepsané školy, kteří jsou přihlášeni
k pravidelné denní docházce. Zájmové vzdělávání poskytuje účastníkům naplnění volného času
zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti.
1.5. Družina vykonává svoji činnost ve dnech školního vyučování, v době školních prázdnin je její
činnost přerušena.
1.6. Činnost družiny se uskutečňuje těmito formami:
 příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností
nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školského
zařízení pro zájmové vzdělávání (§ 144 odst. 1 písm. g) zákona č. 561/2004 Sb., školský
zákon)
 odpočinkovou činností
 pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností
 využitím otevřené nabídky spontánních činností
1.7. Do školní družiny mohou ve výjimečných případech docházet i žáci, kteří do ní nejsou
přihlášeni – např. při odpadnutí vyučování, změnách rozvrhu…
1.8. Během pobytu ve školní družině jsou žáci povinni řídit se pravidly Vnitřního řádu školní
družiny, Školním řádem a Řádem venkovního hřiště školy.
1.10. Při porušení povinností stanovených tímto řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit
napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele, důtku ředitelky školy, snížený stupeň
klasifikace chování nebo může být žák ze školní družiny vyloučen. Škola každé porušení a
kázeňské opatření neprodleně oznámí prokazatelným způsobem žákovi, jeho zákonným
zástupcům a zaznamená do dokumentace školy.
1.11. Vychovatelky školní družiny ve spolupráci s ostatními pedagogy a ředitelkou školy informují
rodiče o činnosti školní družiny, o mimořádných aktivitách, konzultují s rodiči problémy žáků,
řeší připomínky k činnosti školní družiny.
1.12. Během odpolední družiny mají žáci čas na svačinu.
1.13. Příprava na vyučování a vypracovávání domácích úkolů není povinnou činností školní
družiny. Se souhlasem rodičů si žáci mohou v družině psát úkoly, vychovatelky nemají
povinnost úkoly kontrolovat a opravovat.
1.14. Škola odpovídá za žáky v době dané provozní dobou školní družiny.
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2 Práva a povinnosti žáků
2.1. Žák má právo vyjadřovat svobodně svoje názory v záležitostech, které se ho týkají při
dodržování pravidel slušné komunikace, má právo vznášet dotazy a má právo na své dotazy
obdržet odpověď.
2.2. Žák má právo podílet se na dění ve školní družině, může přicházet s nápady a návrhy, které se
týkají činnosti školní družiny.
2.3. Žák má právo na respektování svých individuálních zvláštností, odlišností a zdravotního stavu,
pokud to zásadně nenarušuje provoz školní družiny, má právo na odpočinek a dodržování
pitného režimu.
2.4. Žák má právo využívat přiměřeně svému věku a schopnostem materiální vybavení školní
družiny.
2.5. Žák dodržuje pravidla slušného společenského chování, zásady bezpečného chování a
hygienické zásady.
2.6. Žák se podílí na udržování čistoty, pořádku a estetického vzhledu učeben, po ukončení hry
nebo jiné činnosti uklízí hračky a všechny ostatní pomůcky, které používal nebo s nimi pracoval.
2.7. Žák pečuje o vypůjčené potřeby, hry a pomůcky, chrání je před poškozením nebo zničením.
Jestliže dojde k poškození, hlásí tuto událost vychovatelce.
2.8. Žák nese plnou odpovědnost za škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti. Takovou škodu
musí zákonný zástupce žáka uhradit škole finančním nebo věcným plněním.
2.9. Žák má za povinnost hlásit vychovatelce případné ztráty.
2.10. Najde-li žák věc, která není jeho, odevzdá ji vychovatelce.
2.11. Žák bezprostředně hlásí každý úraz, poranění nebo nehodu. O úrazu se provede záznam a
vychovatelka informuje zákonného zástupce žáka.
2.12. Žák respektuje pokyny vychovatelek ŠD, bez jejich vědomí neopouští oddělení ŠD. Před
odchodem domů si po sobě uklidí a rozloučí se.
2.13. Mobilní telefony užívají žáci po dohodě s vychovatelkou v případě domluvené komunikace
se svými rodiči.
3 Práva a povinnosti zákonných zástupců
3.1. Zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu zájmového vzdělávání ve školní družině
a o výsledcích svého dítěte.
3.2. Mohou vyjadřovat při dodržení pravidel slušné komunikace svoje názory, vznášet dotazy a
mají právo na své dotazy obdržet odpověď. Mohou přicházet s připomínkami, podněty a nápady
týkajícími se činnosti školní družiny.
3.3. Mají povinnost zajistit řádnou docházku žáka do školní družiny.
3.4. Na vyzvání vychovatelek nebo ředitelky školy mají povinnost se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.
3.5. Mají povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, o zdravotních obtížích žáka,
o jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.
3.6. Mají povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
4 Vzájemné vztahy
4.1. Komunikace mezi vychovatelem a žákem se odehrává na základě slušnosti, vzájemného
respektu a tolerance. Nejsou přípustné žádné urážky, ponižování, ztrapňování, zesměšňování a
vulgární vyjadřování.
4.2. Kolektivní tresty nejsou přípustné, vychovatel nemůže trestat všechny žáky za přestupky
jednotlivců či menších skupin.
4.3. Žák respektuje pokyny vychovatelů.
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4.4. Každý žák se podle svých schopností a sil snaží přispívat k tomu, aby vzájemné vztahy mezi
žáky a vychovateli a mezi žáky navzájem byly vytvářeny na základě vzájemného respektu a
tolerance.
4.5. Vychovatelé a žáci se snaží podle svých možností přispívat k tomu, aby ve školní družině
vládla klidná a přátelská atmosféra, aby se množství hluku snížilo na minimum a aby se všichni
ve školní družině cítili příjemně a bezpečně.
4.6. Zvlášť hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům nebo vůči
zaměstnancům školy se považují za závažné porušení povinností a pravidel stanovených tímto
řádem.
5 Žákům je zakázáno:
5.1. Žákům je zakázáno přinášení a kouření tabákových výrobků, přinášení alkoholických nápojů a
jejich konzumace ve všech (vnitřních i vnějších) prostorách školy. Toto platí také během konání
veškerých akcí, organizovaných školou.
5.2. Žákům je zakázáno nošení, distribuce a zneužívání návykových látek ve všech (vnitřních i
vnějších) prostorách školy. Toto platí také během konání veškerých akcí, organizovaných školou.
5.3. Do školy je vstup osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek zakázán.
5.4. Žákům je zakázáno nosit do školy všechny předměty ohrožující zdraví nebo život.
5.5. V době mimo vyučování nebo pobyt ve školní družině se zdržovat v prostorách školy
(vnitřních i vnějších).
5.6. Používat sluchátka přehrávačů, pořizovat nahrávky, používat mobilní telefony nebo tablety
k hraní her.
5.7. Manipulovat ve všech prostorách školy s elektrickými spotřebiči, vypínači, elektrickým
vedením a školním zařízením bez dozoru učitele, manipulovat s okny, s ohněm a jinými
nebezpečnými látkami.
5.8. Tělesné ubližování, ponižování a veškeré činnosti, které by vedly k ohrožování zdraví a
psychiky ostatních žáků i k ohrožování vlastního zdraví.
5.9. Vyžadovat na ostatních pod pohrůžkou různé služby, předměty nebo peníze.
5.10. Opouštět svévolně budovu školy během pobytu ve školní družině.
6 Provozní doba školní družiny
6.1. Provoz školní družiny probíhá v ranních a odpoledních hodinách.
6.2. Ranní družina začíná v 7.00 a končí v 7.45, kdy žáci odcházejí do svých tříd.
6.3. Odpolední družina začíná po ukončení 4. vyučovací hodiny – v 11.40 a končí v 17.00.
6.4. Ranní družina probíhá ve třídě v přízemí, odpolední družina probíhá v suterénních prostorách
školy – třída školní družiny, jídelna školy, ve třídě v přízemí nebo v jiných třídách dle pokynů
vychovatelek školní družiny.
6.5. Vyzvedávání žáků ze školní družiny je možné po obědě do 13.30 hodin a dále od 15.00 do
17.00 hodin z důvodu nenarušení plánovaných činností v době mezi 13.30 – 15.00 hodinou.
6.6. Po 15:30 se jednotlivá oddělení spojují, jestliže to umožňuje počet žáků v oddělení (nejvyšší
počet 30 žáků).
Organizace dne:
 7:00 – 7:45 – ranní družina – odpočinkové činnosti, spontánní činnosti
 11:40 – 13:30 – osobní hygiena, oběd, společná četba, odpočinkové činnosti
 13:30 – 15:00 – pobyt venku, organizované činnosti, zájmové a spontánní činnosti
 15:00 – 15:30 – osobní hygiena, svačina, odpočinkové činnosti
 15:30 – 17:00 – spontánní a zájmové činnosti, příprava na vyučování, pobyt venku
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7 Docházka dětí do školní družiny
7.1. Zákonný zástupce, který má zájem o zařazení svého dítěte do školní družiny, řádně vyplní
zápisový lístek.
7.2. Žáci se do školní družiny přijímají podle věku – přednostně nejprve žáci 1. třídy, 2. třídy, 3.
třídy a v případě volných míst mohou být přijati zájemci i ze 4. nebo 5. třídy.
7.3. Žák dochází do školní družiny podle přihlášky podepsané zákonným zástupcem, který přesně
stanoví příchody a odchody svého dítěte – čas, způsob, jména doprovodu.
7.4. Pokud si rodič přeje změnu odchodu z družiny na určitý den, je povinen to sdělit písemně paní
vychovatelce /mail, lísteček, notýsek/.
7.5. Docházka pro zapsané žáky je povinná, rodiče omlouvají nepřítomnost dítěte písemně.
7.6. Jestliže během pobytu v družině se žák účastní zájmového kroužku, který neorganizuje školní
družina, vedoucí příslušné zájmové aktivity vyzvedne žáka ve školní družině a po ukončení
kroužku ho opět předá vychovatelkám ve školní družině nebo v případě odchodu žáka domů
dohlédne na jeho odchod /s doprovodem, sám/.
8 Postup při nevyzvednutí žáka zákonným zástupcem nebo pověřenou osobou ve stanovené
době
8.1. Pokud si zákonný zástupce nebo pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby a nepodá
o sobě žádnou zprávu, příslušný pedagogický pracovník se zachová takto:
 kontaktuje zákonné zástupce nebo pověřenou osobu telefonicky
 informuje ředitelku školy
 řídí se postupem doporučeným MŠMT – obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15
zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti
neodkladnou péči, případně se obrátí na Policii ČR s žádostí o pomoc
 vychovatelka si nemůže vzít žáka domů, nelze jí tuto povinnosti uložit. Vykonává
dohled nad žákem až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím
pověřené osobě. Dobu, kterou vychovatelka s žákem zůstává po skončení své
pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době musí
s žákem setrvávat na území školy.
8.2. Při opakovaném opožděném vyzvedávání dítěte ze školní družiny může ředitelka školy
rozhodnout o vyloučení ze školní družiny.
9 Platba za školní družinu
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je 150,- Kč měsíčně za každé zapsané dítě.
Platba probíhá bezhotovostně na účet školy – 3262282339/0800 do 15. dne v měsíci.
Variabilní symbol – rodné číslo dítěte.
Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny (s výjimkou hlavních prázdnin).
Úplata může být snížena nebo prominuta:
 dítěti, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který
podle zvláštního právního předpisu (§ 20 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře) pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba
 dítěti, pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči podle
zvláštního právního předpisu (§ 37 až 39 a § 43 zákona č. 117/ 1995 Sb.) a tento
příspěvek nebo jeho část je vyplácena
 pokud skutečnosti uvedené v písmenu a) a vyplácení příspěvku uvedeného v
písmenu b) prokáže řediteli.
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10 Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy, před projevy
diskriminace, nepřátelství nebo násilí
10.1. Žáky do školní družiny předává vychovatelkám vyučující, který ukončil ve třídě vyučování.
10.2. Nepřítomné žáky zapíše vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce. Denně je
vedena docházka. Vychovatelka odpovídá za přítomné žáky svého oddělení a dále za žáky jí
svěřené.
10.3. Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do oddělení. Oddělení se
naplňuje nejvýše do počtu 30 účastníků.
10.4. Při činnosti mimo areál školy nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu žáků
připadnout více než 25 žáků. Výjimku poskytuje ředitel školy v případě potřeby na každou
akci zvlášť na základě žádosti vedoucí vychovatelky školní družiny a s přihlédnutím k zajištění
bezpečnosti a konkrétním podmínkám akce.
10.5. Žáci mají dle pokynů vychovatelek vhodné oblečení s ohledem na plánované činnosti.
10.6. Žáci mají právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, mají právo na
odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, je přihlíženo k jejich
základním fyziologickým potřebám, individuálním zvláštnostem a zdravotnímu stavu.
10.7. Žáci jsou seznamování s pravidly bezpečného chování, ochrany zdraví, se všemi předpisy a
řády školy, jsou pravidelně poučováni o zásadách bezpečného chování při různých činnostech.
O těchto poučeních se vedou záznamy v Přehledu výchovně vzdělávací práce jednotlivých
oddělení školní družiny.
10.8. Žáci chrání svoje zdraví a bezpečnost i zdraví a bezpečnost druhých. Okamžitě hlásí každý
úraz nebo poranění, změnu svého zdravotního stavu. Vychovatelé zajistí základní ošetření,
v případě potřeby odborné ošetření lékařem, informují rodiče a provedou písemný záznam.
10.9. Zákonní zástupci jsou také pravidelně informováni o řádech a pravidlech školy, jsou vyzývání
k respektování pravidel, ke spolupráci a k podpoře školy ve snaze zajistit co největší
bezpečnost žáků ve škole.
11 Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení
11.1. Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny šetrně, chránit ho před poškozením.
11.2. Každé poškození nebo ztrátu jsou žáci povinni neprodleně nahlásit.
11.3. Při úmyslném poškození majetku může být po zákonných zástupcích požadováno finanční
odškodnění nebo materiální náhrada.
11.4. Žáci si půjčují hry, stavebnice a ostatní věci ve školní družině s vědomím vychovatelek, po
ukončení činnosti nebo hry vše vrací zpět na určené místo.
11.5. Majetek školní družiny nesmí žáci odnášet domů.
11.6. Žáci udržují prostor a vybavení školní družiny v čistotě a pořádku.

Vnitřní řád školní družiny byl projednán pedagogickou radou dne 27. 8. 2015, schválen školskou
radou dne 28. 8. 2015 a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2015.

Mgr. Jana Chmátalová
ředitelka školy
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