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1. Úvodní ustanovení
 školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové
vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhláškou
74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmového vzdělávání formami
pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti uvedenými ve školním
vzdělávacím programu ve dnech školního vyučování a popř. školních
prázdnin, a to především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní
docházce

2. Práva a povinnosti žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků
 na žáky a zákonné zástupce i pedagogické pracovníky se vztahuje Školní řád
 vnitřní řád upravuje zejména práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců
vzhledem ke specifickým podmínkám zájmového vzdělávání
Žáci mají právo:
 na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích
zajišťovaných školní družinou
 na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a
dodržování základních psychohygienických podmínek
 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 vývoj
 žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy
 žák musí svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám
slušnosti
 na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakož i na
svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají žáci trávit
v klidné, pohodové a přátelské atmosféře
 žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve
zdravém životním prostředí
 na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do
soukromého života a poškozování pověsti a cti
 být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve
školní družině
Žáci mají povinnost:
 dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni

 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
 své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD
usměrňovat tak, aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků,
zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do styku
 zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit
vychovatelce školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo
 chodit do školní družiny podle zápisového lístku a účastnit se činností
organizovaných školní družinou
 zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní
prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením
 přezouvat se a přezůvky udržovat ve stavu, který neohrožuje jejich zdraví
 během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky uložené
v šatně
 cenné věci si berou s sebou
 za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí
 při odchodu ze ŠD se žáci obouvají v šatnách v přízemí. Oblečení / kšiltovky,
přezůvky, tepláky apod./ mají žáci podepsané.
 žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval
spolužáky ani vyučujícího. Při závažném a opakované porušování
vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák
ze ŠD vyloučen.
Žáci nesmějí:
 nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani
v aktovkách
 nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by
ohrozit zdraví a bezpečnost žáka nebo jiných osob.
 pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby
 před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět
školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD
 používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek,
psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a
fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy
považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem a žák
bude za toto provinění ze ŠD vyloučen
 v prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci
nesmějí požívat alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat,
šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit
do školní družiny nebo na akci pořádanou školní družinou pod vlivem
alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy
závažným porušením vnitřního řádu školní družiny a žák bude za toto
provinění ze ŠD vyloučen



jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí
příspěvek na pobyt ve ŠD, bude s rodiči zahájeno jednání. Pokud nedojde
v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi ukončena docházka
do ŠD.
Zákonní zástupci mají právo

 vyzvednout své dítě kdykoli během provozní doby družiny. V případě
plánovaných vycházek je nutné předem informovat vychovatelku a domluvit
odchod dítěte z družiny
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
Zákonní zástupci mají povinnost
 o přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy podle předem
stanovených kritérií
 informovat družinu o změně zdravotní způsobilosti nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 oznamovat družině změny údajů, které jdou uvedeny na zápisním lístku
(telefonní kontakty a změny ve způsobu a čase odchodu žáka z družiny
výhradně písemnou formou)
 zajistit stravování a pitný režim žáka vzhledem k jeho délce pobytu v družině
 respektovat provozní dobu družiny, zabezpečit vyzvednutí žáka z družiny
do 15:45 hodin
 platit úplatu, která je dána Směrnicí o úplatě za docházku do školní družiny
 s tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky
do ŠD, na úvodním setkání s rodiči rodiče svým podpisem souhlasí s jeho
dodržováním)
Pedagogičtí pracovníci mají právo:









Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činností právo:
na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti,
zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze
strany dětí, žáků, studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších
osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu
s právními předpisy,
na užívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se
zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně
pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti
volit a být volen do školské rady,
na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost:









Pedagogický pracovník je povinen:
vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,
chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám
rizikového chování ve školách a školských zařízeních
svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve
školním prostředí a podporovat jeho rozvoj
zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o
zdravotním stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci
školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště,
s nimiž přišel do styku
poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte
nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním

3) Provoz a vnitřní režim školní družiny
 žáci jsou přijímáni k docházce na základě zápisního lístku do ŠD podle věku
do výše kapacity ŠD
 k docházce nebudou přijímáni žáci, jejichž zákonní zástupci v předcházejícím
školním roce nezaplatili příspěvek za pobyt ve ŠD
 v době od 6:30 do 7:35 hodin, v rámci ranního provozu je zajištěna výchovně
vzdělávací činnost i pro žáky, kteří nejsou zapsáni do oddělení ŠD – převážně
odpočinková činnost, klidové hry, vyprávění, kreslení (žáci jsou v prostorách
mateřské školy)
od

do

druh činnosti

11:30

13:00

13:00

14:00

osobní hygiena, oběd, volná činnost, odchod dětí
s rodiči
zájmová činnost, aktivity podle plánu ŠD, vycházka

14:00

14:30

příprava na vyučování, čtení, didaktické hry

14:30

15:45

rekreační činnost, úklid herny, postupný odchod dětí
(žáci jsou v prostorách mateřské školy)

 docházka je pro přihlášené žáky povinná
 nemohou-li se zúčastnit z důvodu předem známého, požádají rodiče písemně
o uvolnění v jiném čase, než je uveden na zápisním lístku
 prázdninový provoz ve ŠD je omezen pouze na období hlavních prázdnin,
souběžně s provozem MŠ
 odhlášení žáka z pravidelné docházky do družiny provádějí zákonní zástupci
výhradně písemnou formou
 v případě, že žák má odcházet ze družiny sám, činí tak výhradně na základě
písemného sdělení zákonných zástupců

 při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči, vychovatelka vyzkouší
varianty kontaktů, uvedené na zápisním lístku. Bude – li se situace opakovat
častěji, bude žák z docházky do družiny vyloučen.
4) Platba za školní družinu
 platby za školní družinu probíhají na OÚ Záměl (měsíc červen)
 výše ročního poplatku je 200,- Kč
5) Zacházení se školním majetkem
 po dobu pobytu žáka ve školní družině zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby
žáci zacházeli šetrně s pomůckami, hračkami a dalším vybavením a
nepoškozovali ostatní majetek školy
 každé poškození žáci ihned hlásí vychovatelce a ta pak ředitelce školy
 při vědomém poškození majetku ze strany dítěte či rodiče (při příchodu, při
odchodu) je zákonný zástupce povinen škodu opravit či finančně odškodnit
6) Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3
školského zákona)
 školní řád platí do odvolání
 školní řád je zveřejněn na přístupném místě ve školní družině, prokazatelným
způsobem jsou s ním seznámeni žáci i zaměstnanci školy a o jeho vydání a
obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků
 školní řád nabývá účinnosti dne 01. 09. 2017
 změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost
situace. Všechny změny ve školním řádu podléhají projednání v pedagogické
radě, schválení ředitele školy a následně schválení školskou radou.
 školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 30. 08. 2017 a schválen
Školskou radou dne …………………………………………………….
 školní řád nabývá účinnosti dne 01. 09. 2017

V Záměli dne 1. 9. 2017
Na vědomí:………………………………………
………………………………………
……………………………………..
……………………………………...
……………………………………..
……………………………………..

………………………………..
Mgr. Eva Klecandrová
ředitelka ZŠ a MŠ Záměl

……………………………………..
……………………………………...
……………………………………..

