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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.
1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky

Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školní družiny,
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli
seznámeni, DRUŽINOVÉ DESATERO viz nástěnka v ŠD
1. POMÁHÁME SI
2. CHRÁNÍME ZDRAVÍ SVÉ I SVÝCH KAMARÁDŮ
3. ČAS MLUVIT, ČAS MLČET
4. POUŽÍVÁME KOUZELNÁ SLOVA (PROSÍM, DĚKUJI)
5. NEUBLIŽUJEME SI
6. SPORTUJEME, HRAJEME SI VŽDY PODLE PRAVIDEL
7. SPROSTÁ SLOVA DO ŠD NEPATŘÍ
8. BEZ DOVOLENÍ NEBEREME CIZÍ VĚCI
9. DBÁME NA ČISTOTU A POŘÁDEK
10. U JÍDLA SE CHOVÁME SLUŠNĚ
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním
nebo vnitřním řádem,
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo
jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a
změny v těchto údajích.
- Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů
pedagogických a provozních pracovníků.
- Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory
školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

- Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví
škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
- Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na
svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních
psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu
a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny,
hlásí bez zbytečného odkladu.
- Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost
jeho nebo jiných osob.
- Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za
závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

2. Provoz a vnitřní režim družiny
-O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti se
rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a
zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu
odchodu účastníka z družiny.
- Změnu odchodu dítěte, která se neshoduje se zápisním lístkem, mohou rodiče uvést písemně a
poslat po dítěti přímo vychovatelce.
- Poplatek za ŠD je splatný ve dvou splátkách – do 20. září a do 20. února.

Platí se ve ŠD. Poplatek stanoví ředitel školy, činí měsíčně 150 Kč na žáka.

3. Organizace činnosti
- Provozní doba ŠD –
- odpolední družina od 11:15 hod do 16:00 hod
- Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje
telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup
bezvýsledný,
- na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě
- Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
- Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a
před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
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 den školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině
chyběli, provedou o tom písemný záznam.
- Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k
základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení
vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví.
- Vychovatelka dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární
předpisy. Sleduje zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informuje rodiče
postiženého žáka.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní
záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje
ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků
- U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od
rodičů žáka, který poškození způsobil.
- Ztráty věcí hlásí vychovatelce. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy
nenosí.

6. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů
- Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o
základním vzdělávání.
- Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z
družiny vyloučen. Ředitel 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.
V případě připomínek k provozu ŠD, stížností se mohou rodiče obrátit na vedoucí učitelku Mgr. Alici
Grussmannovou nebo na vedení školy.

Se Školním řádem jsme byli řádně seznámeni, danému obsahu rozumíme a souhlasíme s
jeho respektováním.
Podpisy dětí docházejících do družiny:

________________________

Vychovatelka

____________________

vedoucí učitelka školy

