Základní škola a Mateřská škola Skorošice, příspěvková organizace,
790 66 Skorošice 90, tel.: 584 437 195, e-mal: zs.skorosice@tiscali.cz

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům běžných tříd ZŠ Skorošice a vykonává činnost
ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Po projednání se zřizovatelem může ředitel
školy přerušit činnost družiny v době školních prázdnin.
Školní družina organizuje zájmové vzdělávání pro žáky přihlášené k pravidelné denní docházce.
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1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců školském zařízení a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy,
2. Provoz a vnitřní režim školského zařízení,
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
4. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků
5. Podmínky přijetí, průběhu a ukončování vzdělávání
Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti a účinnosti dne 1. 9. 2016. Pedagogičtí pracovníci projednali vnitřní
řád ŠD na pedagogické radě dne 29. 8. 2016. Školská rada schválila vnitřní řád ŠD na jednání konaném
dne 31. 8. 2016. Všichni zaměstnanci organizace byli s vydáním a obsahem vnitřní řád ŠD prokazatelně
seznámeni pedagogické radě, které se účastnili dne 29. 8. 2016. S obsahem vnitřního řádu ŠD jsou
seznámeni na začátku školního roku všichni žáci. O tomto seznámení je proveden záznam v přehledu
práce ŠD. O vydání a obsahu vnitřního řádu jsou informování zákonní zástupci žáků sdělením, kde je
vnitřní řád ŠD umístěn ve formě umožňující dálkový přístup.
Činnost družiny se uskutečňuje především těmito formami:
a) příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností,
b) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností,
c) využitím otevřené nabídky spontánních činností,
Školní družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování. Na základě
rozhodnutí zřizovatele školy je činnost školní družiny poskytována bezúplatně.
1. Práva a povinnosti žáků zapsaných ve školní družině a jejich zákonných zástupců a pravidla
vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
1.1. Práva žáků:
Žáci mají právo:
- na svobodnou účast v zájmovém vzdělávání
- na zajištění vhodného a bezpečného prostředí
- na zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a
volného času
- na dodržování základních psychohygienických podmínek na zabezpečení přístupu k informacím,
zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj
- na vyjádření vlastního názoru
- na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí
1.2. Povinnosti žáků:
Žák, který je do školní družiny přihlášen, je povinen:
- do ní docházet a řádně se vzdělávat
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- dodržovat vnitřní řád školní družiny a pokyny školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s
nimiž byl prokazatelně seznámen
- plnit pokyny pedagogických pracovníků školní družiny vydané v souladu s právními předpisy a školním
řádem
- s majetkem školy a školského zařízení zachází v souladu se školním řádem a vnitřním řádem školského
zařízení
- nesmí bez vědomí ped. pracovníků opustit třídu, budovu, zahradu a prostor, kde školní družina
vykonává svoji činnost
1.3. Práva zákonných zástupců žáků:
Zákonný zástupce žáka, který je přihlášen do školní družiny, má právo:
- na informace týkající se vzdělávání žáka, jeho průběhu a výsledcích
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí výchovy a vzdělávání žáků
- příslušnou formou odhlásit žáka ze zájmového vzdělávání
- na konzultace s vychovatelkou a ostatními pedagogickými pracovníky školy (školní metodik
prevence…)
1.4. Povinnosti zákonných zástupců:
Zákonný zástupce žáka, který je přihlášen do školní družiny, má tyto povinnosti:
- zajistit, aby žák docházel řádně do školského zařízení
- na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka
- informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží žáka, nebo jiných
závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
- dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými vnitřním
řádem školní družiny
- oznamovat školskému zařízení údaje podle § 28 odst.2 a 3 a další údaje, které jsou podstatné pro
průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích
1.5. Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
Žáci se ve školní družině chovají slušně k dospělým i ostatním žákům. Vychovatelka školní družiny
pravidelně komunikuje se zákonnými zástupci žáků a vzájemně si předávají důležité informace
ovlivňující pobyt žáka ve školní družině.
Vychovatelka věnuje individuální péči žákům zdravotně postiženým a žákům sociálně znevýhodněným.
Bere ohled na výsledky lékařských vyšetření, zpráv z vyšetření v pedagogicko- psychologických
poradnách a na sdělení zákonných zástupců.
2. Provoz a vnitřní režim školní družiny
Účastníci pravidelné denní docházky do družiny se zařazují do jednoho oddělení, které se naplňuje
nejvýše do počtu 30 zapsaných žáků.
2.1. Organizace provozu školní družiny:
Provoz začíná v 11:25, kdy žáci odcházejí na oběd. Žáky předává po skončení vyučování vychovatelce
žákova učitelka. V době odpoledního provozu zajišťuje školní družina dohled při obědě.
Odchod žáka ze školní družiny při odpoledním provozu určují zákonní zástupci písemně na Závazné
přihlášce do školní družiny. Zde také stanoví, zda žák bude odcházet ze školní družiny sám či v
doprovodu určené osoby. V případě, že chce zákonný zástupce učinit změnu v rozsahu vzdělávání žáka,
vyplní nově Rozsah vzdělávání (viz příloha č….) a odevzdá jej vychovatelce žáka.
Prázdninový provoz - Po projednání se zřizovatelem školy může ředitel školy zrušit prázdninový
provoz školní družiny. Prázdninový provoz školní družiny je zajištěn za splnění podmínky minimálního
počtu 15 žáků.
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2.2. Pravidla odchodu žáků ze školní družiny:
Žák má možnost odcházet ze školní družiny:
- po obědě dle konce vyučování buď ve 12:55
- v době uvedeném v zápisovém lístku
- při osobním vyzvednutí pověřenou osobou
Pokud potřebuje žák z jakéhokoli důvodu (výuka, zájmové kroužky, rodinné důvody apod.) odejít ze
školní družiny v jiném čase či jiným způsobem, než jak bylo zákonnými zástupci stanoveno na přihlášce,
je nutno, aby toto zák. zástupci oznámili vychovatelce předem písemně. Bez písemného souhlasu
zákonného zástupce není možné žáka vydat jiné než osobě určené na přihlášce.
Zákonní zástupci jsou povinni písemnou formou sdělovat vychovatelce školní družiny všechny
změny v docházce (zahájení, ukončení apod.). Pokud žák odchází na zájmový útvar, po jeho skončení
se do školní družiny vrací. Pokud si zákonní zástupci nevyzvednout žáka ve školní družině do 15:00
hodin (v případě, že žák odchází ze školní družiny v doprovodu určené osoby), zajistí škola dohled nad
žákem do 16:00 hodin. Pokud se do té doby nepodaří zákonné zástupce telefonicky kontaktovat),
požádá škola o spolupráci Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Jeseník.
3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrana před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Při všech činnostech školní družiny jsou dodržovány zásady zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
žáků. Žáci jsou povinni řídit se vnitřním řádem školní družiny, při stravování ve školní jídelně také
vnitřním řádem školní jídelny, pravidly bezpečnosti na všech sportovištích a pokyny školy k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
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).
Dojde-li k úrazu, neprodleně nahlásí tuto skutečnost vychovatelce. Ta zajistí ošetření dítěte a
bezprostředně informuje zákonného zástupce žáka.
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 ve škole.
Žák nenosí do školní družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných
osob. Cenné předměty odkládá pouze na místa k tomu určená, případně na pokyn vyučujících, kteří je
po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost Zvláště hrubé slovní a úmyslné
fyzické útoky žáka vůči ostatním žákům nebo vychovatelkám se vždy považují za závažné zaviněné
porušení povinností.
Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve školní družině zajišťuje vychovatelka školní družiny, případně
další pedagogičtí pracovníci školy. Zaměstnance školy, který není pedagogickým pracovníkem, může
ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k
právním úkonům.
Při přecházení žáků jinam mimo budovu školní družiny se žáci řídí pravidly silničního provozu a
pokyny doprovázejících osob. Před mimořádnými akcemi vychovatelka žáky prokazatelně poučí o
bezpečnosti o poučení provede zápis do třídní knihy.
Při pobytu v tělocvičně, hřišti nebo zahradě zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro
tyto prostory. Vychovatelky provedou prokazatelné poučení žáků na začátku školního roku a
dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vychovatelka záznam
do přehledu práce. Poučení o bezpečnosti se provádí rovněž před každou akcí mimo školní družinu a
před každými prázdninami.
Evidence úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech školní družiny je vedena v Knize úrazů.
Vychovatelka neprodleně informuje o úrazu zákonné zástupce žáka a ředitele školy nebo.
4. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny
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Žáci zachází šetrně s pomůckami, hračkami a dalším vybavením školní družiny. Žáci udržují prostory
školní družiny v čistotě a pořádku. Pokud dojde k poškození nebo zničení vybavení způsobeného
nekázní žáka, bude vyžadována odpovídající náhrada.
5. Podmínky přijetí, průběhu a ukončování vzdělávání
5.1. Přihlášení žáka
Žáka zařazuje do školní družiny ředitel školy na základě písemné přihlášky žákových zákonných
zástupců. Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců o rozsahu docházky a způsobu
odchodu žáky ze školní družiny. Jsou zde stanoveny pověřené osoby pro vyzvedávání žáka ze školní
družiny.
5.2. Kritéria pro přijetí žáků do ŠD
Žáci jsou do školní družiny přijímáni do naplnění kapacity na základě žádosti zákonného zástupce
podle těchto kritérií:
1. Do školní družiny může být přijat pouze žák Základní školy a mateřské školy Skorošice, příspěvková
organizace.
2. Přednostně jsou přijímáni žáci 1. ročníku a dále žáci v tomto pořadí: - žáci 2. ročníku, žáci 3. ročníku,
žáci 4. ročníku, žáci 5. ročníku.
Žádost o přijetí je nutné odevzdat vychovatelce školní družiny v termínu zápisu určeném ředitelem
školy. Přihlášení žáka do prázdninového provozu učiní zákonný zástupce vyplněním Přihlášky ke
vzdělávání v době školních prázdnin a jejím odevzdání vychovatelce školní družiny, a to nejpozději 10
kalendářních dnů před prvním dnem příslušných prázdnin. Odhlášení žáka Zákonný zástupce může
žáka odhlásit ze školní družiny kdykoliv během školního roku. Učiní tak tím, že vyplní formulář
Odhlášení žáka ze školní družiny a odevzdá jej vychovatelce žáka.
5.2. Vyloučení žáka
Žák může být ze školní družiny vyloučen, pokud porušuje vnitřní řád ŠD, ohrožuje zdraví a
bezpečnost své i svých spolužáků a nerespektuje pokyny vychovatelky. O vyloučení žáka rozhoduje
ředitel školy. Veškeré podněty či stížnosti rodičů k činnosti školní družiny mohou rodiče směřovat k
vychovatelce školní družiny, či řediteli školy. Vnitřní řád je zveřejněn na webových stránkách školy, v
tištěné podobě je umístěn na nástěnce v přízemí budovy a prokazatelným způsobem jsou s ním vždy
na začátku školního roku seznámeni zaměstnanci a žáci školní družiny. O jeho vydání a obsahu jsou
informováni zákonní zástupci žáků přihlášených do školní družiny.

Ve Skorošicích dne 1. září 2016

………………………………………………………………………..
Mgr. Mojmír Ševčík - ředitel
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