
1. základní škola Masarykovo nám. Říčany, přispěvková organizace 

Vnitřní řád školní družiny 
C. j .: 4196 I Účinnost od: 1. 9. 1996 

Aktualizace: 1. 9. 2022 

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Vydán v souladu s§ 30 zákona č . 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou MŠMT 

ČR č.74/2005 Sb. , o zájmovém vzdělávání. 

1. Práva účastníků a zákonných zástupců 
Účastník školní družiny má právo 

• na všechna práva dítěte, jak jsou ustanovena v „Úmluvě o právech dítěte", 
• svobodně se vyjadřovat ve všech záležitostech, které se ho dotýkají, 
• účasti na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcí 

pořádaných školní družinou, 

• na seznámení se všemi směrnicemi, které se vztahují k jejich pobytu a činnosti 
ve školní družině (dále ŠD), 

• na odpočinek a volný čas, na účast ve hře a oddechové činnosti odpovídající 
jejich věku, 

• má právo užívat zařízení ŠD v souvislosti se zájmovým vzděláváním, 
• na respektování soukromého života své rodiny, 
• na zabezpečení přístupu k informacím, které podporují jeho duchovní, morální 

a sociální rozvoj, 

• na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, život a práci ve zdravém životním 
prostředí, 

• na ochranu před jakoukoliv formou diskrirninace, před fyzickým či psychickým 
násilím, před všemi sociálně patologickými jev'/, 

• na poskytnutí pomoci v případě , že se cctnE.1 v nesnázích či se vyskytne 
problém, 

• na zvláštní péči v odůvodněných případech a využívání poradenské pomoci 
školy. 

Zákonný zástupce účastníka školní družiny má právo 

• na informace o škole - družině podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy 
a výpisy, 

• seznámit se s Vnitřním řádem ŠD při zápisu účastníka do školní družiny, 

• informovat se na chování svého dítěte u vychovatelek, 

• být informován o činnosti ŠD, o pořádaných akcích v rámci ŠD, 

• obracet se na vychovatelky se svými náměty a podněty, vznášet připomínky 

k práci školní družiny u vychovatelek, 



• požádat o uvolnění účastníka z výuky podle pravidel tohoto řádu, 

• kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti odhlásit účastníka 

ze školní družiny, 

• zažádat o poskytnutí slevy, pokud podá písemnou žádost a doklad 

o poskytnutí sociálního příspěvku na dítě, 

• na informace a poradenskou pomoc školy pro jejich děti v záležitostech 

týkajících se vzdělávání podle školního vzdělávacího programu, 

• vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich 

dětí , přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, 

• u účastníků se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, 

jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám 

a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzděláván í 

umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení . 

2. Povinnosti účastníků, zákonných zástupců 

Účastník školní družiny má povinnosti 

• docházet řádně do ŠD dle zápisového lístku, 

• dodržovat pravidla slušného chování, chovat se slušně k ostatním účastníkům 

a všem zaměstnancům školy, zdraví pedagogy a dospělé osoby, 

• nikdy neopouštět oddělení školní družiny bez vědomí vychovatelky, 

• řídit se pokyny vychovatelek i jiných pedagogických pracovníků školy, školním 

řádem a řádem pro školní družinu, 

• dodržovat předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví 

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni, 

• vyjadřovat své mínění a názory vždy slušným způsobem , 

• chodit vždy vhodně a bstě upraven a oblečen , s ohledem na plánované 

činnosti , 

• chovat se tak, abych neohrozil bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků , 

• nedopouštět se projevů rasismu, ponižování, omezování osobní svobody 

a šikanování, 

• nevykonávat činnosti, které mohou ohrozit zdraví a majetek svůj ani jiných 

osob nebo jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů , 

zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek), 

• udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek školy 

před poškozením, 

• dodržovat základní pravidla hygieny, 

• okamžitě ohlásit zjištěnou závadu školního majetku vychovatelce, nebo jiné 

dospělé osobě , 

• do ŠD nenosit nebezpečné ani cenné předměty , 

• nenosit do družiny předměty, které nesouvisí s činností školní družiny, pokud 

je přesto přinesu, školní družina za ně neodpovídá a v případné poškození 

či ztráty, to nebude řešit , 
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- 1 .. · · b • hem pobytu ve školní 
• pokud bude mít u sebe většf obnos penez, u oz1 s1 Je e 

družině u vychovatelky, 

• nalezené věci odevzdá vychovatelce, nebo jiné dospělé osobě , , _ , 

• pokud zjistí ztrátu věci, neprodleně to nahlásí vychovatelce, nebo j ine dospele 

osobě , 

• při odchodu ze šatny, se vždy nahlásí paní vychovatelce, 

• každý i drobný úraz, poranění či nehodu, okamžitě ohlásí vychovatelce, nebo 

jiné dospělé osobě, . , . 

• pro účastníky platí zákaz používání mobilních telefonu a Jakehok~hv el. 

zařízení v prostorách školy a školních zařízení (budovy: jídelna, ŠD, ucebny) 

i při přechodech mezi školními budovami a při pobytu ŠD venku, 

• pro účastníky platí zákaz manipulace se zařízením ŠD, otevírání oken, 

• nemanipulovat s elektrickými rozvody ani nepřipojovat žádné elektrické 

spotřebiče do sítě , 

• neobsluhovat sám telefon napojený na hlavní vchod do budovy, 

• domácí úkoly si vypracovávají až po 15. hodině, po písemné dohodě 

vychovatelky a zákonných zástupců , 

• každou neznámou osobu ohlásit vychovatelce, nebo j iné dospělé osobě , sám 

je nepouštět do budovy školy. 

Porušování řádu ŠD 

• pokud bude účastník soustavně narušovat řád ŠD a činnost oddělení 

(porušovat kázeň a pořádek, ohrožovat zdraví a bezpečnost ostatních) může 

být rozhodnutím ředitele školy vyloučen ze ŠD, 

• při prokazatelném poškození nebo zničení majetku školy či jiných osob, bude 

úhrada uplatňována od zákonných zástupců (při závažnější škodě , nebo 

nemožnosti vyřešit náhradu škod1· Be zákonnými zástupci, je vznik škody 

hlášen Policii ČR , případna orgánůr, i sociální péče) . 

Zákonný zástupce účastn íka ie oovinen 

• zajistit, aby účastník docházel do ŠD dle zápisového lístku na základě sdělení 

zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka , 

• dokládat důvody nepřítomnosti účastníka v souladu s podmínkami 

stanovenými školním řádem při delším či opakovaném nedodržování 

docházky účastníka do školní družiny, dle zápisového lístku, bude toto řešeno 

individuálně s vedením školy, 

• na požádání školy se dostavit k projednání závažných záležitostí, které se 

týkají účastníka, 

• informovat školu o změně zdravotní způsobilosti , zdravotních obtížích 

účastníka nebo jiných závažných skutečnostech , které by mohly mít vliv 

na průběh vzdělávání , oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku 

podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2005 Sb. a další údaje, které 
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jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost účastníka a změny 
v těchto údajích, 

• pokud to není nezbytně nutné, nenarušovat činnost ŠD odchodem účaStníka 
od 13.45-15.00 hod., 

• v případě, že účastník potřebuje odejít ze ŠD, mimo dobu stanovenou 

na zápisovém lístku, musí zákonný zástupce tuto změnu oznámit písemnou 

formou Uiný způsob oznámení změny nebude akceptován), 

• zákonný zástupce účastníka je povinen vybavit účastníka vhodným oblečením 
pro hry venku, především vhodnou obuví, 

• vyzvednout si účastníka nejpozději do 17.00 hodin, 
• hradit úplatu 1 x za rok, případně 2 x pol. platba (dokument - Platby za ŠD), 

• pokud účastník zákonného zástupce způsobí prokazatelně škodu na majetku 

školy, bude její úhrada požadována na zákonném zástupci. 

3. Povinnosti pedagogických pracovníků 
• Kromě povinností stanovených školským zákonem je každý pedagogický 

pracovník povinen shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, 
bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je 

subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat 
a dál nezpracovávat. 

• Informace, které zákonný zástupce účastníka poskytne do školní matriky, 

nebo jiné důležité informace o účastníkovi jsou důvěrné a všichni pedagogičtí 
pracovníci se říd í zákonem č. 101/2000 Sb. , o ochraně osobních údajů . 

4. Podmínky zajištěni bezpečnost! a ochrany zdraví účastníků a jejich 
ochrany před sociáině patologickými jevy a před projevy diskriminace, 

nepřátelství nebo mísiii 
• Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví účastníků při vzdělávání a s ním 

přímo souvisejících činnostech a poskytuje účastníkům nezbytné informace 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. 

• Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole, družině , školní jídelně i mimo 

školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. 

• Účastníci jsou povinni ohlásit pracovníkům školy každý případ, kdy je na něj 

vykonáván fyzický nebo psychický nátlak (šikana) ze strany spolužáků, a to 

neprodleně . 

• Účastníkům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách 

školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. 

• Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků 

ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školní družinou 

účastníci hlásí ihned vychovatelce nebo pedagogickému dozoru. 

• Účastn íkům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči , vypínači 
a elektrickým zařízením bez dozoru vychovatele. Při výuce v odborných 

učebnách (tělocvičně, kuchyňce apod.) zachovávají účastníci specifické 
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bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané vnitřním řádem odborné učebny. 

Vychovatelka provede prokazatelné poučen í o bezpečnosti účastníků . 

O poučení účastníků provede záznam do třídní knihy. Poučení se provádí 

rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami. 

• Ve všech budovách a prostorách školy je zakázáno: požívat alkohol, používat 

vlastní el. zařízení , ponechávat peníze v hotovosti a osobní cenné věci volně 

ve stolech, skříních , v šatně , ponechávat je ve škole přes noc. 

• Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy 

účastníků , poskytnout jim první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů 

vedení školy. 

• Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci a protipožární předpisy. Pokud zjistí závady a nedostatky, 

ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, 

nedostatečné zajištění budovy apod., je jejich povinností informovat o těchto 

skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit 

vzniku škody. 

• Vychovatel sleduje zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění, 

informuje bez zbytečných průtahů zákonného zástupce postiženého účastníka 

(aktuální kontaktní údaje jsou evidovány v Zápisním lístku žáka). Zákonný 

zástupce si dítě osobně vyzvedne ve školní družině . 

• Škola vede evidenci úrazů účastníků, k nimž došlo při činnostech spojených 

se zájmovým vzděláváním , vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným 

orgánům a institucím. 

• Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků ve školní družině je zajištěna po celou 

dobu provozu ŠD, zodpovědnost za účastníky mají zakotvenou ve svých 

pracovních náplních vychovatelky školní družiny. Účastníci jsou pravidelně 

seznamováni se zásadam1 beZ:Pt~čnost i a ochrany zdraví, pravidly chování 

a hygieny. 

• Projevy nestandardního jednání mezi účastníky (násilí , omezování osobní 

svobody, ponižování. .. ) ve ŠD budou oznamovány zákonným zástupcům , 

vedení školy, výchovnému poradci a školnímu preventistovi sociálně

patologických jevů, za jejich spolupráce pak budou řešeny. 

Pozdní vyzvednutí účastníka ze školní družiny 

• zákonný zástupce má zákonnou povinnost si účastn íka vyzvednout v době 

určené ředitelem školy a obsaženém v řádu školní družiny, 

• v případě , že zákonný zástupce si účastníka nevyzvedl v určené době , 

postupuje škola podle těchto pravidel: 

a) Vychovatelka po 17.00 hod. kontaktuje zákonné zástupce a zj istí důvod 

nevyzvednutí. 

b) V případě kontaktování zákonného zástupce, setrvá vychovatelka 

s účastníkem ve škole do doby, než je předán zákonnému zástupci. 

Vychovatelka školní družiny není oprávněna předat účastníka na jiném místě 
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(např. v místě bydliště dítěte , nebo bydliště vychovatelky školní druži~y)'. 

vychovatelka školní družiny je oprávněna kontaktovat orgán sociálně - pravnr 

ochrany dítěte (OSPOD). 

c) V případě , že se vychovatelce ŠD nepodaří spojit se se zákonným zástupcem 

účastníka . Pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD 

pohotovostní službu, může vychovatelka ŠD kontaktovat Policii ČR , případně 

Městskou policii. 
d) Pokud dojde k vyzvednutí účastníka zákonným zástupcem po skončení 

provozní doby, má škola povinnost informovat zákonného zástupce 

o tom, že se jedná o narušení provozu školní družiny. 

e) V případě opakovaného porušení provozu školní družiny, může ředitel školy, 

po předchozím upozornění zákonného zástupce účastníka, rozhodnout 

o ukončení docházky do školní družiny - tato skutečnost je oznámena 

zákonným zástupcům písemně . 

5. Podmínky zacházení s majetkem školy 

• U každého svévolného poškození majetku školy či majetku osob 

je vyžadována úhrada od zákonných zástupců účastníka, který škodu 

způsobil. 

• Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody je vznik škody 

hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče . 

• Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně vychovatelce. 

• Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí uzamykáním šaten, tříd. 

• Do školní družiny účastníci nenosí cenné věci. 

• Účastníci školní družiny a zaméstnanci školy odkládají osobní majetek pouze 

na místa k tomu určená . 

• Účastníci zacházejí s vybavenirn a zařízením ŠD, se svěřenými předměty, 

pomůckami šetrně a ohleduplně, způsobem, jenž je v souladu s účelem, 

ke kterému jsou určeny. 

• Účastníci jsou povinni udržovat v pořádku , čistotě a chránit před poškozením 

všechny věci, které tvoří zařízení školní družiny. 

6. Provoz ŠD 

Provoz ŠD probíhá v pracovní dny, mimo státem uznávané svátky, školní 

prázdniny a ředitelská volna denně. 

Účel školní družiny 

• Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo 

vyučování podle vlastního vzdělávacího a výchovného programu (zejména 

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností a umožňuje 

účastníkům přípravu na vyučování). 
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• Školní družina je součástí základní školy a poskytuje zájmové vzdělávání 
žákům prvního stupně základní školy. Činnost ŠD je určena především pro 

účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. 

• Pro svou činnost školní družina využívá sedm tříd , ve kterých dopoledne 

probíhá výuka. Vychází z možností a podmínek školy a snaží se vytvářet 

inspirující a klidné prostředí. K dispozici je cvičná kuchyňka , knihovna, 

tělocvična , hřiště s umělým povrchem, geopark, školní zahrada. 

• Zásadním dokumentem, kterým se řídí činnost ŠD je „Školn í vzdělávací 

program pro zájmové vzdělávání ve ŠD". Podle něj poskytuje družina 

přihlášeným žákům školy zájmové vzdělávání, odpočinkový program, 

společenské a kulturní akce, exkurze, výchovu k sociálnímu c ítěn í 

a respektování lidských práv. 

• ŠD seznamuje účastníky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví, se školním 

řádem i s řádem školní družiny a jsou vedeni k jejich dodržování. 

• Školní družina provozuje svou činnost na dvou pracovištích: 

- dvě oddělení v budově základní školy prvních tříd - ul. Olivova 

1308, Říčany , 

- pět oddělení v budově základní školy - Masarykovo náměstí 82, 

Říčany. 

Přihlašování účastníků do školní družiny 

• družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům prvního stupně základní školy, 

• činnost školní družiny je určena především pro účastníky přihlášené 

k pravidelné denní docházce, 

• přihlášení účastníka platí vždy pro daný školní rok, 

• zápis do školní družiny je záva.zný a probíhá elektronicky, 

• zápis probíhá v termínu určeném ředitelem školy. 

• Postup při přihlašován í k docházce do ŠD: 

o Zákonný zástupce podá Žádost o přijetí do ŠD prostřednictvím 

elektronického systému, řed itel stanoví datum, do kdy je možné podat 

el. žádost. 

o Ředitel školy ve správním řízení rozhodne o přijetí nebo nepřijetí d ítěte 

do ŠD. 

o Na začátku školního roku zákonný zástupce přijatého dítěte vyplní 

Zápisový lístek, který obdrží ve škole, kde uvede podrobnosti docházky 

do ŠD. 

o Žák je přijímán do ŠD na jeden školní rok . 

• Při počtu přijatých žádostí větším než je kapacita školní družiny (187 

účastníků) , rozhoduje ředitel školy o přijetí podle stanovených kritérií : 

1. podle věku ditěte - od nejmladších po nejstarší 

2. u dětí stejného věku rozhoduje rozsah požadovaných služeb 

Ve výjimečných případech má ředitel školy právo posoudit přijetí dítěte 

individuálně . 
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• Rozhodnutí o přijetí do ŠD: 
o Je oznámeno písemně zákonnému zástupci účastníka , a to nejpozději 

do 30 dnů po stanoveném datu k podání přihlášek. 

o Oznámení zákonnému zástupci proběhne vyvěšením rozhodnutí 

na úřední desce školy (budova školy, web školy) hromadným 

seznamem účastníků uvedených pod identifikačními čísly , a to 

nejpozději do 30 dnů po stanoveném datu k podání přihlášky. 

• Rozhodnutí o nepřijetí do ŠD: 
o Bude vyhotoveno řed itelem školy p ísemně a zasláno zákonnému 

zástupci do vlastních rukou, nebo si jej zákonný zástupce vyzvedne 

osobně v kanceláři školy. 

• Počet účastníků ve ŠD se řídí platnými normami. Účastníci jsou rozděleni 
do jednotlivých oddělení (rozdělení je stálé - z organizačních důvodů mohou 

být oddělení spojována). 
• Případné odhlášení účastníka ze ŠD a jakékoliv změny je nutné provést 

písemnou formou. 

Ukončení docházky do ŠD 

• Odhlášení účastníka ze ŠD - odhlášení účastníka ze ŠD je nutné provést 

písemnou formou. Odhlášení je možné kdykoliv v průběhu školního roku. 

• Pokud dojde k opakovanému porušení řádu , může být účastník ze školní 

družiny vyloučen . Důvodem může být např. zvláště hrubé slovní a úmyslné 

fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům školského zařízení , opakované 

pozdní vyzvedávání ze ŠD. 

• V případě opakovaného porušení provozu školní družiny, může ředite l školy, 

po předchozím upozornění zákonného zástupce účastníka , rozhodnout 

o ukončení docházky do školní dn;fr::,i - tato skutečnost je oznámena 
zákonným zástupcům písemně. 

• O podmíněném vyloučen í nebo o vyloučen í účastníka rozhodne ředitel 

školského zařízení do dvou měsíců ode dne, kdy se o provinění dozvěděl. 

S výjimkou případu , kdy provinění je klasifikováno jako trestný čin podle 

zvláštního právního předpisu. O svém rozhodnutí informuje řed itel 

pedagogickou radu. 

• Povinností právnické osoby vykonávající činnost školského zařízen í je se 

s tímto účastníkem vzdělávání vypořádat například vrácením části úplaty. 

Doba a organizační podmínky provozu ŠD 

Provozní doba je každý všední den od 6.30 hod. do 8.00 hod. a od 11.45 hod. 

do 17.00 hod. 

• Do ranní družiny je možný příchod od 6.30 - 7.15 hod. 

• Ranní družina probíhá v budově základní školy prvních tříd - Olivova ulice 
1308, Říčany. 
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• , v t , · (2 3 ročníků) vychovatelkou • Z ranní družiny v 7.50 hod. Jsou ucas. rncI . a . převedeni do šaten budovy ZŠ „U Soudu" - Masarykovo nám. 82, odtud 
odchází do svých kmenových tříd. 

• Po skončení vyučování přebírá vychovatelka účastníky v šatně přímo 
od vyučujícího nebo třídního učitele . 

v • .. , 

• Účastníci ŠD mohou navštěvovat kroužky a kurzy, které škola Cl Jme 
organizace nabízí. Po dobu těchto kroužků vždy přebírá zodpovědnoStv .za 
účastníka lektor příslušného kroužku. Ten si také účastníky z druzmy 
vyzvedne i odvede zpět. 

• Pedagogičtí pracovníci ŠD vedou záznamy o účastnících v docházkovém 
sešitě a o činnosti ŠD v přehledu výchovně vzdělávací práce. 

Organizace dozorů při přesunech žáků : 
• ranní blok - do ŠD účastníci přicházejí sami nebo v doprovodu zákonného 

zástupce, z družiny jsou do budovy ZŠ „U Soudu" Masarykovo nám. 82 
převáděni vychovatelkou, 

• z ranní družiny - 1. třídy, zůstávají účastníci v budově ZŠ „ Slunečnice" ul. 
Olivova 1308, kde jsou předány třídním učitelům, 

• odpolední blok: 
a) účastníky , ze tříd budovy Masarykovo nám. 82, přebírá vychovatelka 
v šatně přímo od vyučujícího nebo tř ídního učitele . 
b) účastníky prvních tříd - ZŠ ul. Olivova 1308, třídní učitelka předá 
vychovatelce. 

Podmínka pro pobyt účastniků školn i družínv mimo budovu školy: 
Při počtu účastníků do 25 včetně je k doprovodu potřeba jedna vychovatelka. 
Nad tento počet je přidělen další pedagog (podle rozvrhu) . 

Odchody účastníků ze ŠD: 
Odchod účastníků probíhá na základě: 
1. osobního vyzvednutí zákonným zástupce nebo jím pověřenou osobou 
(Zápisový lístek), 
2. účastníci odcházejí samostatně podle písemného záznamu na zápisním 
lístku nebo na písemnou žádost zákonného zástupce Oméno účastníka, 
datum, přesný čas , podpis zákonného zástupce) . 

• Mimořádné odchody jsou zapsány v přehledu docházky a je vyznačena 
hodina odchodu. Žádosti vychovatelka zakládá. 

Odchod účastníka ze školní družiny v budově - ZŠ ul. Olivova 1308 
• Zákonný zástupce ohlásí vychovatelce své jméno a jméno účastníka kterého vyzvedává. ' 
• Úča~tník ukončí svoji . činnost, vukli~í si pomůcky a odchází sám ze třídy 

do satny, kde se oblekne a prezuie. Nahlásí se u paní vychovatelky, že 
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odchází, vychovatelka předá účastníka zákonnému zástupci, pověřené osobě 
(uvedené v zápisovém lístku, popř. písemná zpráva) . V případě , že účastník 
odchází samostatně , nahlásí se paní vychovatelce. Vychovatelka dohlédne, 
že účastník odešel. 

Odchod účastníka ze školní družiny v budově Masarykovo nám. 82 
• Zákonný zástupce ohlásí vychovatelce své jméno a jméno účastníka , kterého 

vyzvedává. 

• Účastník ukončí svoji činnost, uklidí si pomůcky a odchází sám ze třídy 
do šatny, kde se oblékne a přezuje. Účastník se nahlásí u paní vychovatelky, 
že odchází, u vchodových dveří zazvoní na vychovatelku a vyčká na kontrolu 
odchodu a otevření dveří. 
Upozornění: každý účastník zvoní zvlášť na své oddělení ! 

• Z důvodu bezpečnosti účastníka je nutné jakékoliv změny týkající se zejména 
odchodu dítěte ze ŠD podávat písemně . Škola nemůže brát zřetel na změny, 
které budou vyžadovány telefonicky, prostřednictvím zpráv SMS nebo 
e-mailem. 

Slučování oddělení ŠD 
• Účastníky ŠD z končícího oddělení předá vychovatelka vždy se seznamem 

osobně do určeného oddělení. Záznam je evidován v Docházkovém sešitě 
pro spojování družin. 

Režim ŠD 
Ranní ŠD je v provozu od 6.30 do 8.00 hod., odpolední družina začíná od konce 
vyučování účastníků do 17.00 hodin. Rodiče si účastníky vyzvedávají od 12.50 do 
13.00 hodin, od 13.30 do 13.45 hod. , od 15.00 do 15.15 hodin, od 15.45 již 
průběžně do 17.00 hodin. Je nutné dodržovat včasné vyzvedávání účastníků 
do 17.00 hodin. 
Účastníci odcházejí ze ŠD tak, jak je uvedeno v Zápisovém lístku (zde je nutné 
uvést všechny osoby, které budou účastníky vyzvedávat nebo zda bude chodit 
sám). 

časový rozvrh: 
Pracoviště Ranní blok ŠD Odpolední blok Doba vyzvedávání 
Budova 6.30 - 7.50 11.45 -17.00 12.50 - 13.00 
11Slunečnice" gřijímání účastníků do 7.15 13.30 - 13.45 
Olivova 1308 7.50 hod. převod účastníků 15.00-15.15 

2. a 3. tříd do budovy 15.45 - průběžně 
Masarykovo nám. 82 

Budova 11.45 - 17.00 12.50 -13.00 
11 U Soudu" 13.30 - 13.45 
Masarykovo 15.00-15.15 
nám. 82 15.45 - průběžně 

10 



Odpolední režim ŠD 
Nepřítomnost účastníka je zapsána do Přehledu výchovně vzdělávací práce. 

• 11.45 - 13.00 hod. (1 . a 2. ročník) 
o oběd (přesun na oběd a z oběda) , 
o hygiena, odpočinková činnosti. 

• 13.00 - 13.45 hod. (1. a 2. ročník+ 2x týdně 3. ročník) 
o řízená zájmová činnost 
o 3. ročník (oběd , hygiena, odpočinková činnost) 

• 13.45 - 15.00 hod. 
o rekreační a zájmové činnosti , 
o pobyt venku , vycházka , 
o hygiena. 

• 15.00-17.00hod. 
o svačina, 

o didaktické hry, individuální odpočinkové činnosti , 
o příprava na vyučování , odchody žáků (podle časového rozvrhu) . 

• Zájmové kroužky probíhají průběžně v různých intervalech v čase od 13.45 
do 16.00 hodin . Provoz školní družiny je ukončen v 17.00 hod. 

• Do oddělení ŠD se zapisuje do 30 účastníků na pravidelnou docházku (vyhl. 
74/2005 Sb. v platném zněn í ) . 

• Ředitel školy stanoví nejvyšší počet účastn íků na 1 pedagogického pracovníka 
s ohledem na druh vykonávané f~inností účastníků a jejich případné speciální 
potřeby , zejména s ohledem na _ji;;jich bezpečnost takto: 
a) při hlavní činnost i ve třídách školní družiny a pracovnách max. 

30 účastníků, 
b) při vycházkách po běžných trasách v okolí školy s běžným dopravním 

provozem maximálně 25 účastníků, 
c) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná 

vedoucí vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce 
včetně počtu doprovázejících osob. 

V ostatních případech bude počet účastníků stanoven individuálně dohodou. 
• Škola odpovídá za účastníky v době činnosti školní družiny, po celou dobu 

pobytu účastníka v budově školy a při všech školních akcí, které se 
uskutečňují mimo školní budovu. 

Výše úplaty za školní družinu 
• Způsob a výši úplaty za ŠD stanovuje ředitel školy. 
• O způsobu úhrady a výši poplatků jsou zákonní zástupci informováni 

na vývěsce ŠD a webu školy, o změnách jsou informováni stejnou formou. 
• Současná výše úplaty je 300 Kč za měsíc . Tato částka se nemění v závislosti 

na četnosti docházky. Platba probíhá 1 x ročně na účet školy, popř. 2x ročně/ 
pololetní platba. Platby jsou zasilány na účet č . 0420562309/0800. Variabilní 
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symbol je datum narození účastníka + do zprávy pro příjemce se uvede jméno 
a příjmení žáka. Platba je provedena vždy jednotlivě pro každého účastníka . 

• Platba za příslušný školní rok je hrazena ve dvou splátkách: 
a) září - leden: 1 500 Kč 
b) únor - červen: 1 500 Kč 
c) roční platba: 3 000 Kč 

• Platba musí být doručena na účet školy: 
a) do 30. září daného školního roku za 1. pololetí, 
b) do 31 . ledna daného školního roku za 2. pololetí , 
c) do 30. září daného roku za celý školní rok. 

• Ředitel školy může rozhodnout o snížení nebo prominutí úplaty ve ŠD 
na základě odůvodněné žádosti rodičů (pokud je prokázán nárok na vyplácení 
pomoci v hmotné nouzi). 

• Účastníkovi náleží vrácení části úplaty za následující celé měsíce , kdy 
přestane účastník školní družinu navštěvovat. 

Pitný režim a fond školní družiny 
• Účastníci mají k dispozici šťávu za měsíční poplatek 10 Kč. 
• Fond ŠD: 400 Kč (odměny pro účastníky a vstupy na některé akce). 
• Na konci školního roku je provedeno vyúčtování. 

7. Dokumentace ŠD 
• Evidence přijatých účastníků - Zápisový lístek 
• Třídní knihy jednotlivých oddělení, třídní kniha pro ranní družinu, docházkový 

sešit pro spojování družin 
• Tematický plán práce školní družiny 
• Vnitřní řád školní družiny 
• Školní vzdělávací program školní dru;~iny 
• Záznamy o úrazech účastníků Ue jednotný pro ŠD i ZŠ) 

Vnitřní řád vypracovala : Lenka Kratochvilová 
Vnitřní řád školní družiny projednala: pedagogická rada 29. 8. 2022 
Platnost předešlého Vnitřního řádu ŠD ze dne 1. 9. 1996 se ruší. 
Platnost Vnitřního řádu školní družiny začíná s účinností od 1. 9. 2022 na dobu 
neurčitou . 

Mgr. Pavel Be 1~J<ovo nám. Řičan~-1 
r~an1zace 

f,(2.51 01 Řilany 

:l'i'448 
Tel.: 323 602 794 www.zs-ricany.cz 
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