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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 se vydává tento vnitřní řád školní
družiny.
Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.
Zásady směrnice:
 Musí být vydána písemně
 Nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy
 Nesmí být vydána se zpětnou účinností
 Vzniká na dobu neurčitou

Vnitřní řád ŠD
1. Školní družina je určena žákům prvního stupně naší školy.
2. ŠD je v provozu ve dnech školního vyučování od 11,40 do 15,30 hodin v budově ZŠ.
3. O provozu během vedlejších prázdnin rozhoduje ředitelka školy na základě zájmu
rodičů.
4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům různými
formami přípravu na vyučování
5. Žáci jsou přijímány na základě řádně vyplněné přihlášky (zápisového lístku).
6. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 28 žáků.
7. Žáci mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku,
nepoškozovat majetek školy ani spolužáků.
8. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny a přilehlé prostory (třídy s počítači,
šatnu), podílet se na tvorbě programu v družině, volit zájmové činnosti.
9. Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas
ohlásit změny v údajích, seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat jej, řádně
zdůvodňovat nepřítomnost žáka v družině (písemně do deníčku ŠD), a pokud žák
neodchází domů či do jiných zájmových aktivit sám, vyzvedávat ho ve stanovené
době.
10. Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování žáka v družině, o akcích
družiny.
11. Zákonní zástupci jsou povinni pravidelně a včas platit úplatu za ŠD, která je stanovena
na 60,- Kč měsíčně (bez ohledu na počet strávených dní v ŠD) a je splatná vždy do
15. příslušného měsíce.
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12. Školní družina vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině, při akcích
ŠD a pokud mají žáci volnou hodinu. Žák neopouští družinu bez vědomí
vychovatelky.
13. Podle stanoveného času odchodů v přihlášce žáci odcházejí domů či do zájmových
kroužků.
14. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
Případné změny hlásí zákonný zástupce vychovatelce, kde sdělení bude obsahovat
datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. V jiném případě nelze žáka
uvolnit. Mimořádné vyzvedávání dětí je možné pouze do 13,30 hodin a dále
po 15 hodině. V období zaměstnání 13, 30 – 15 hodin si rodiče vyzvedávají děti pouze
ve výjimečných případech, aby nenarušovali jeho průběh.
15. Na kroužky pořádané školou žáci odcházejí v doprovodu pedagoga, který kroužek
vede. Po ukončení kroužku je pedagog odvede zpět do ŠD.
16. Při zvláštních příležitostech lze do družiny dočasně umístit žáky, kteří nejsou
přihlášeni k pravidelné docházce.
17. Za nedodržování vnitřního řádu lze žáka ze školní družiny vyloučit.
Součástí ŠD jsou tyto dokumenty:
 Vnitřní řád školní družiny
 Zápisní lístky do ŠD – jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců
účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny
 Přehled výchovně vzdělávací práce ŠD, včetně docházky dětí
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