Základní škola J. J. Ryby v Rožmitále pod Třemšínem

Vnitřní řád školní družiny
Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací proces základní školy. Rozvrh činností je
sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidových a pohybově
náročnějších činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností. Režim
musí vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogických
pracovníků. Přitom je nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektoval
jejich věkové zvláštnosti. Ve školní družině se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační,
zájmové, sebeobslužné, společensky prospěšné a různé formy přípravy na vyučování.
1. Provozní doba ŠD: ranní provoz od 6,00 – do 7,40 hod
odpolední provoz od 11,40 – do 16,30 hod
2. Do ŠD mohou být přihlášeny děti I. stupně ZŠ na základě písemné přihlášky
s vyznačenou dobou pobytu dítěte v zařízení a s vyznačenou dobou a způsobem jeho
odchodu. O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy, přednostně jsou zařazováni
žáci 1. až 4. ročníku. Děti z vyšších ročníků pouze při volné kapacitě.
3. Bezpečnost dětí: Pro činnost ŠD platí všechny předpisy BOZ. Při veškeré činnosti ve
ŠD vychovatelky zabezpečují bezpečnost a ochranu zdraví dětí a plně za ně zodpovídají.
Před každou činností upozorní vychovatelky na případná nebezpečí. Z ranní družiny
jsou děti převáděny vychovatelkami do budovy školy. Po vyučování si děti vzájemně
předávají vychovatelky a učitelky v prostoru šaten ZŠ.
4. Uvolňování dítěte: Pokud má být dítě uvolněno jinak, než je uvedeno na přihlášce,
musí předložit písemnou omluvenku od rodičů. Omluvenka musí obsahovat – datum,
jméno žáka, přesnou hodinu odchodu, informaci, zda půjde dítě samo nebo
v doprovodu, a podpis rodiče. Odchody dětí na základě ústního vzkazu, telefonické
žádosti či SMS zprávy nejsou povoleny. Dětem je umožněn odchod do zájmových
kroužků mimo budovu ŠD podle jejich přihlášek, ale zodpovědnost po tuto dobu
přebírají rodiče.
5. Odchody dětí na zájmový kroužek, do ZUŠ, na náboženství a jiné mimoškolní
aktivity jsou zaznamenány rodiči do přehledu zájmové činnosti dítěte. Pro
vychovatelku jsou tyto údaje závazné. Změny je nutné vždy včas písemně ohlásit. Pokud
se schůzka nekoná a rodiče tuto skutečnost vychovatelce ŠD písemně nenahlásí, bude
dítě uvolněno tak, jak je stanoveno.
6. V případě, že dítě dle přihlášky vyzvedává nezletilá osoba, zákonní zástupci přebírají
za tuto skutečnost zodpovědnost.
7. Doba odchodu dítěte ze ŠD: Vzhledem k organizaci výchovné činnosti jsou stanoveny
termíny pro odchod dětí ze ŠD takto: po obědě do 13 hodin a následně od 14 hodin do
konce provozu.
8. Žáci 4. a 5. ročníku přicházejí do ŠD samostatně. Po příchodu se ihned nahlásí
vychovatelce ve svém oddělení, popřípadě vychovatelce, která má ten den „dlouhou“
(je přítomna do 16.30 hodin). Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil,
vychovatelka nezodpovídá.
9. Omlouvání nepřítomnosti: Pokud dítě v den nepřítomnosti ve ŠD nebylo ani ve škole,
stačí jako doklad k omluvení omluvenka v žákovské knížce. Rodiče k ní napíší zkratku
(ŠD). Pokud dítě v den nepřítomnosti ve ŠD bylo ve škole, napíší rodiče omluvenku na
lístek a dítě předá tuto omluvenku vychovatelce.
10. Rodiče mohou dítě v průběhu šk. roku písemnou formou odhlásit. Přeplatek bude
vrácen v kanceláři školy. Přihlášení během šk. roku je závislé na kapacitě zařízení.

11. Oddělení se naplňuje nejvýše do počtu 30 dětí. Při postupných odchodech dětí
z jednotlivých oddělení domů je možné spojit činnost oddělení v době, kdy počet dětí
v takto spojených odděleních je max 30. Stejným způsobem se postupuje při spojování
činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod.
12. Pro činnost ŠD se využívají prostory ŠD, školy, hřiště a tělocvična.
13. Prázdniny: O vedlejších prázdninách či v době mimořádného volna v průběhu školního
roku bude provoz družiny zajištěn v potřebném časovém rozpětí v případě, že se přihlásí
10 a více dětí.
14. Postup při nevyzvednutí dítěte do konce provozní doby družiny: Rodiče jsou
povinni si vyzvednout své dítě do konce provozní doby ŠD. Pokud tak neučiní, bude je
vychovatelka kontaktovat telefonicky. V případě nedostupnosti rodičů bude
kontaktovat ředitele školy nebo jeho zástupce, později policii.
15. Rodiče a další návštěvníci do heren nevstupují. Při nutné konzultaci s vychovatelkou
se ohlásí školním telefonem.
16. Stravování dětí: Na oběd odvádí děti ze školy vychovatelka. V jídelně dbá na
dodržování společenských pravidel. Za bezpečnost dětí a za škodu jim způsobenou ve
školní jídelně zodpovídá právnická osoba, která vykonává činnost zařízení školního
stravování tj. školní jídelna.
17. Pitný režim: Během oběda mají děti zajištěno neomezené množství tekutin. Další
potřebné tekutiny si děti nosí z domova.
18. Práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců
Dítě má právo:
 Na účast v zájmových činnostech, na odpočinek a oddechové činnosti odpovídající jeho
věku.
 Na vyjádření vlastního názoru ve všech věcech, které se ho týkají. Svůj názor musí
vyjadřovat přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
 Sdělit svůj názor a připomínky k režimu školní družiny.
 Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením,
před sociálně patologickými jevy.
 Na poskytnutí pomoci v případě, že se ocitne v nesnázích nebo má jakékoliv problémy.
 Na podnětné prostředí ve školní družině, na individuální přístup a na moderní výchovné
a vzdělávací metody, které přispívají k jeho tělesnému, duševnímu, morálnímu a
sociálnímu rozvoji.
 Na zvláštní péči v odůvodněných případech – nemoc, zdravotní postižení, v případě
mimořádných schopností a talentu.
 Na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji.
Povinnosti dítěte:
 Dítě je má povinnost chovat se ve školní družině ukázněně, dbát pokynů vychovatelek,
chovat se vždy tak, aby nezpůsobil zranění sobě nebo spolužákům, být ostatním
kamarádem, vzájemně si pomáhat, nikoho neponižovat a vědomě nenarušovat činnosti.
 Dítě se zdržuje ve své herně nebo na místě určeném vychovatelkou k provádění činnosti.
 Dítě musí dodržovat hygienické zásady (vhodný sportovní oděv a obuv).
 Dítě nesmí bez dovolení vychovatelky opouštět budovu ŠD.
 Dítě je povinno plnit pokyny vychovatelek ŠD vydané v souladu s právními předpisy a
vnitřním řádem.
 Dítě má povinnost pečovat o svěřené či vypůjčené potřeby, pomůcky, chránit je
před poškozením a zničením. Dále odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního
místa a podílí se na udržování čistoty a estetického vzhledu celé herny a ostatních
společných prostor školní družiny. Má povinnost hlásit veškeré poškození inventáře
herny, WC či společných prostor družiny vychovatelkám.










Dítě má povinnost hlásit vychovatelkám případné ztráty. Cenné předměty, větší peněžní
částky a mobilní telefony nosí žáci do školní družiny pouze na vlastní riziko.
Dítě má povinnost dodržovat bezpečnostní zásady, chránit zdraví nejen své, ale i zdraví
dalších osob. Nikoho fyzicky ani slovně nenapadá. Nenosí do ŠD předměty ohrožující
zdraví a život (trhaviny, zábavnou pyrotechniku, bodné, střelné či jiné zbraně). V celém
areálu ŠD je žákům zakázáno kouření a užívání všech ostatních návykových látek. Není
dovoleno tyto látky přinášet ani vstupovat pod jejich vlivem. Tato povinnost platí i
během konání veškerých akcí organizovaných ŠD.
Dítě má povinnost okamžitě nahlásit vychovatelce jakýkoliv úraz.
Dítě má zakázáno používat vůči ostatním projevy šikany, tj.: slovní agresi a
zastrašování, ničení osobních věcí a manipulace s nimi, krádeže, násilné a manipulativní
příkazy, fyzickou agresi. Má povinnost zabránit použití šikany, pokud je to v jeho silách,
v ostatních případech ohlásit takový případ vychovatelce.
Povinností dětí je znát a dodržovat všechna ustanovení vnitřního řádu ŠD
Prokazatelné seznámení s vnitřním řádem stvrdí podpisem.

Zákonní zástupci dítěte mají právo:
 Seznámit se se všemi veřejnými dokumenty, které je ŠD povinna vydávat (ŠVP, vnitřní
řád).
 Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich dětí,
které navštěvují ŠD.
 Zúčastnit se zájmového vzdělávání po předchozí dohodě s příslušnou vychovatelkou.
 Požádat o uvolnění dítěte ze zájmového vzdělávání podle pravidel tohoto řádu.
 Zákonní zástupci mají právo pomoci školskému zařízení sponzorským darem,
výpomocí při mimoškolních aktivitách.
Povinnosti zákonných zástupců:
 Vést své děti k uvědomělému dodržování pravidel chování a k ochraně majetku školní
družiny.
 Zajistit vhodné oblečení a obuv k aktivitám ŠD.
 Na vyzvání vychovatelky, ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných
otázek týkajících se vzdělávání a chování dítěte.
 Informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti dítěte nebo jiných závažných
skutečnostech, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo pro bezpečnost dítěte.
 Poskytovat o dítěti údaje dle § 28 odst. 2 zákona č. 561/2004 (školský zákon)
pro potřeby školní matriky a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání
nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích.
 Stvrdit podpisem seznámení s vnitřním řádem.
 Pokud dítě úmyslně poškodí zařízení ŠD, jsou rodiče povinni škodu nahradit, případně
zajistit opravu na vlastní náklady.
 Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte
19. Vyloučení ze ŠD: Pokud dítě soustavně nedodržuje vnitřní řád a narušuje činnost školní
družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučeno.
20. Platba: Měsíční poplatek za ŠD je 80 Kč. Platba se provádí max. ve dvou splátkách za
školní rok.
v jedné splátce (za období září – červen) do 15. září, 800 Kč
ve dvou splátkách: 1. splátka (za období září – prosinec) do 15. září, 320 Kč
2. splátka (za období leden – červen) do 15. ledna, 480 Kč
Platba se provádí na účet školy 281292379/0300 trvalým příkazem nebo v hotovosti
v kanceláři školy. V případě platby v hotovosti musí rodiče předložit vychovatelce ŠD

doklad o zaplacení. Poplatek se vztahuje i na děti, které jsou přihlášeny pouze do ranní
družiny.
21. Úplata může být snížena nebo prominuta, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci
v hmotné nouzi podle zákona o hmotné nouzi.
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle
zákona o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
podle zákona o státní sociální podpoře
a tuto skutečnost prokáže řediteli.

Pravidla chování ve školní družině
1. Při chůzi a přecházení si počínám opatrně, používám výhradně cest, vchodů a východů,
které jsou pro děti určeny. Nebudu se zdržovat v nebezpečném prostoru. Chodím pouze
ve dvojicích, při přecházení vozovky dávám pozor na znamení, že mohu přecházet.
2. Ve školní jídelně se řídím a poslouchám pokyny příslušného pedagogického pracovníka
(popř. jiného zaměstnance školy nebo školní jídelny).
3. Po chodbách ve školní družině, schodišti a ostatních prostorách chodím vždy vpravo,
neběhám, neskáču, nevozím se po záchytném madle. Neotvírám a nevykláním se z oken.
4. V objektu školní družiny nesedám na radiátory topení a nemanipuluji s regulačními
ventily.
5. Svým chováním nepoškozuji cizí majetek. Závady a nedostatky, které by mohly ohrozit
bezpečnost a zdraví, oznámím vychovatelce.
6. Při řazení u dveří se nikdy nechytám zárubní – může dojít k úrazu.
7. Při vstupu do třídy se vždy pozdravím s vychovatelkou i s dětmi, nevyrušuji ostatní při
činnosti. Odchod na WC nebo do šatny vždy oznámím.
8. Oznámím vychovatelce nebo jinému pedagogickému zaměstnanci nevolnost či jinou
změnu zdravotního stavu. Bez zbytečného odkladu oznámím úraz, pokud mi to můj stav
dovolí i úraz jiné osoby, jehož jsem svědkem. Spolupracuji při vyšetřování jeho příčin.
9. Nezasahuji do elektrických zařízení všeho druhu, nemanipuluji s přístroji a
audiovizuální technikou.
10. Nemanipuluji s hasicími přístroji, případný požár ihned hlásím vychovatelkám nebo
provozním zaměstnancům.
11. Při pobytu na školní zahradě si hraji pouze tam, kde je určeno. Neschovávám se do keřů
ani stromů. Nesmím bez dovolení opustit vymezené prostranství.
12. Při hře dávám pozor, abych nezranil sebe ani své kamarády.
13. Při odchodu domů ze třídy i ze zahrady, uklidím po sobě hračky a vždy se rozloučím
s vychovatelkou.
14. Odcházím pouze s rodiči nebo osobou, která je uvedena v přihlášce. Také mohu předložit
písemnou omluvenku od rodičů. Uvolňování dětí na základě telefonního hovoru není
možné.
15. Není dovoleno nosit do školní družiny nebezpečné předměty nebo hračky, používání a
dobíjení vlastních elektrických spotřebičů.

Osnova poučení účastníků školní družiny před výletem, vycházkou,
přespáním ve školní družině a dalších akcích konaných mimo běžný provoz
školní družiny
1. Řiď se pokyny pedagogických pracovníků a dalších doprovázejících osob, zbytečně
nepřeceňuj své síly.
2. Dodržuj poučení o vhodném oblečení a obuvi, vhodně se chraň před nepřízní počasí
prochladnutím nebo přehřátím.
3. Dodržuj zásady pitného i stravovacího režimu. Vodu na pití používej jen z nezávadných
zdrojů.
4. Dodržuj základní hygienická pravidla, zásady čistoty a osobní hygieny i v přírodě.
5. Dodržuj zásady slušného a ukázněného chování v dopravních prostředcích, pohybu po
veřejných komunikacích, turistických trasách a řiď se pokyny doprovázejícího
pedagogického dozoru (nastupování, vystupování, nebezpečí pádu do kolejiště,
vozovky nebo pod projíždějící vozidlo, nepobývej v blízkosti dveří, nevykláněj se
z oken během jízdy, nevyhazuj jakékoliv předměty z oken, chování ke spolucestujícím,
udržování čistoty).
6. I sebemenší úraz nebo nevolnost ohlas ihned vychovatelce. Týká se i napadení zvířetem
(škrábnutí psem, kočkou, bodnutí hmyzem apod.)
7. Na místě se pohybuj pouze v určeném prostoru, nikam se svévolně nevzdaluj. Vyhýbej
se místům, která mohou být nebezpečná (skládky, jeskyně, rokle, opuštěné objekty,
ruiny apod.).
8. Při pobytu v blízkosti ohniště dodržuj bezpečnostní zásady rizikových akcí. Chovej se
tak, abys neublížil sobě ani ostatním.
9. Dodržuj zásady chování a postup při mimořádných situacích (dešti, bouřce, mlze, větru,
námraze apod.).
10. Dodržuj stanovený režim dané akce (např. včasný příchod) a pokyny vydané pro dobu
nočního klidu (přespání ve školní družině).
11. Dodržuj přísný zákaz:
a) kouření, požívání alkoholických nápojů a jiných omamných a psychotropních látek
b) přinášení věcí, které nesouvisejí s potřebou na vycházce nebo výletu (nože, zábavní
pyrotechnika apod.)
c) nedovoleného vzdalování se od ostatních účastníků a z dohledu pedagogických
pracovníků bez dovolení (i potřebu na toaletu oznam vychovatelce)
d) jakéhokoliv kontaktu s neznámými osobami
e) dotýkání se živých nebo mrtvých zvířat – nebezpečí nakažení různým
onemocněním, nebezpečí úrazu
f) sbírání a požívání plodů, hub apod.
g) rozdělávání ohně – nebezpečí požáru (lze pouze na místech k tomu určených a pod
dohledem pedagogických pracovníků)
h) koupání bez svolení a dohledu pedagogických pracovníků

V Rožmitále p. Tř. 3. 9. 2012
Mgr. Iva Hořejší
zástupkyně I.st. a ŠD

PaedDr. Jana Bacíková
ředitelka školy

