ZÁKLADNÍ ŠKOLA CHOLTICE,
okres Pardubice

Vnitřní řád školní družiny
I.
Práva a povinnosti žáků ve školní družině a jejich zákonných zástupců a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
Žáci mají právo
a) na zájmové vzdělávání po přijetí do školní družiny
b) na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich
věku a stupni vývoje
d) na ochranu před každou formou diskriminace a násilí.
Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školní družiny
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, školní řád
c) dodržovat předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
d) informovat vychovatelky o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech
během pobytu v školní družině
e) plnit pokyny vychovatelek školní družiny a ostatních pracovníků školy
f) chovat se slušně k dospělým a jiným žákům školy
g) udržovat prostory školní družiny v čistotě a pořádku
h) chránit majetek před poškozením
i) nesmí nosit do družiny předměty, které nesouvisejí s výukou nebo činností během
pobytu v družině a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jejich nebo jiných osob
j) hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo během pobytu družině,
vychovatelkám.
Zákonní zástupci jsou povinni
a) zajistit řádnou docházku žáka do školní družiny
b)na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek
týkajících se vzdělávání žáka
c) informovat vychovatelky školní družiny o veškerých skutečnostech, zejména
zdravotních, mající vliv na pobyt žáka ve školní družině
d)sdělit vychovatelce školní družiny rozsah docházky, způsob a čas odchodu žáka ze
školní družiny, dále jsou povinni písemně omlouvat nepřítomnost žáka ve školní
družině a písemně udávat změny v údajích v docházce do školní družiny
e) dbát na to, aby žáci chodili do družiny vhodně oblečeni (s ohledem na činnosti a
klimatické podmínky).
Pravidla vzájemných vztahů žáků a zákonných zástupců se zaměstnanci školy
Vychovatelky školní družiny a zaměstnanci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům
žáků pouze takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní družiny, školního
řádu, zajišťují bezpečnost a nezbytná organizační zabezpečení. Všichni zaměstnanci, žáci i
zákonní zástupci jsou povinni dodržovat pravidla slušného chování. Zvlášť hrubé slovní a
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úmyslné fyzické útoky žáka vůči vychovatelkám školní družiny budou neprodleně řešeny se
zákonnými zástupci žáky. Ve školní družině je jmenována jako vedoucí zaměstnanec vedoucí
vychovatelka, která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, předávání informací,
vyřizování námětů i stížností a komunikaci se zákonnými zástupci.
II. Provoz a vnitřní režim školní družiny
Přihlašování
Žáci jsou přihlašováni do školní družiny na základě řádně vyplněné přihlášky – zápisního
lístku zákonným zástupcem, který musí obsahovat kontakt na zákonné zástupce žáka, rozsah
docházky - čas odchodu a způsob odchodu žáka z družiny (sám nebo s doprovodem) a
zdravotní problémy žáka.
Kritéria přijetí
O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Maximální kapacita je 115
žáků. Žáci jsou přijímáni dle věku od 1. ročníku výše do kapacity školní družiny. Bude
přihlédnuto k dojíždění žáků.
Odhlašování
Žáka je možno odhlásit ze školní družiny pouze na základě písemné žádosti zákonných
zástupců.
Vyloučení žáka ze školní družiny
Žák může být vyloučen ze školní družiny, pokud ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních žáků,
pokud soustavně porušuje vnitřní řád školní družiny a školní řád, zvláště závažným způsobem
poruší kázeň a pořádek. O vyloučení rozhoduje ředitelka školy, která rozhodnutí projedná
se zákonnými zástupci žáka.
Platba za pobyt žáka ve školní družině
Rodičům je účtován příspěvek na provoz školní družiny na základě Vyhlášky č. 74/2005 §14
ve výši:
50,- Kč za ranní pobyt
150,- Kč za odpolední pobyt
150,- Kč za ranní a odp. pobyt
Způsob placení: bezhotovostním převodem nebo trvalým příkazem na účet školy
107 470 731 / 0300
VS: evidenční číslo žáka (bez mezer a lomítek)
SS: 81
Platbu lze provést:
jednorázově
do 20.10. 2019 – 1500,- Kč
pololetně
do 20.10. 2019 – 750,- Kč
do 20. 2. 2020 – 750,- Kč
Výše úplaty není závislá na skutečné délce pobytu dítěte v družině. Při absenci nevzniká
plátci nárok na vrácení poměrné části úplaty. Výjimku tvoří dlouhodobá absence (např.
zdravotní důvody), které je možno zohlednit po projednání s vedoucí vychovatelkou a
vedením školy.
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Organizace činnosti školní družiny
Provozní doba školní družiny je v době školního vyučování:
ranní
6:00 – 7:30 hod
odpolední
11:15 – 16:00 hod
Ve zvláštních případech (např. první den školního roku) je družina otevřena v rozsahu
stanoveném ředitelkou školy. Družina využívá těchto prostor: čtyři oddělení se nacházejí
v 1. poschodí v pravém křídle školní budovy (nad jídelnou). Během pobytu ve školní družině
jsou žáci ve třídách ve svých odděleních, na školním dvoře nebo v tělocvičně. Při aktivitách
v těchto prostorách je vždy zdůrazňováno dodržování pravidel bezpečnosti.
Během pobytu na školním dvoře se nikdo se nezdržuje v šatnách nebo na chodbě ve školní
budově. Nikdo neodchází ze dvora bez dovolení do šatny nebo na WC. Pití a svačinu si každý
žák nosí na dvůr. Jakýkoliv úraz, pád, uhození je každý povinen ihned oznámit vychovatelce.
Cennosti jako peněženky a mobily nenechávají žáci v šatně, na dvoře je mohou odložit do
košíku u vychovatelek. Prostor školního dvora je vymezen rohem budovy a červenými
dlaždicemi u stojanů na jízdní kola.
Příchod a odchod žáků
V době provozu ranní dužiny (v době od 6 hod do 7 hod) se žáci ohlásí zvonkem
s komunikačním zařízením, od 7hod je škola odemčená. Ze šaten přicházejí žáci samostatně
do 1. a 3. oddělení.
V rámci odpolední družiny vychovatelky převezmou žáky po skončení vyučování od třídních
učitelek. Po obědě se žáci přemísťují do vestibulu u jídelny nebo odcházejí do svých oddělení.
V případě odpolední výuky odcházejí žáci po polední přestávce na vyučování. Po skončení
vyučování se do družiny vrací samostatně. Žáci odcházejí domů dle údajů v zápisním lístku
nebo dle písemného požadavku zákonného zástupce. Jen ve výjimečných případech je žákovi
umožněn odchod na základě sms žádosti zákonného zástupce. Zákonný zástupce je povinen
následující den písemně potvrdit tuto omluvenku. Pro přehlednost prosíme všechna sdělení a
omluvenky zapisovat do notýsku školní družiny.
Při nevyzvednutí dítěte do doby uvedené v zápisním lístku, vychovatelka telefonicky
informuje zákonné zástupce o přítomnosti dítěte v družině, poté vyčká s žákem do příchodu
zákonných zástupců (i po provozní době školní družiny).
Návštěva zájmových kroužků
Žáci během pobytu ve školní družině přechází samostatně na zájmové kroužky nebo
výuku ZUŠ v budově školy. Po ukončení se vrací ihned samostatně do svého oddělení školní
družiny nebo odchází domů (dle zápisního lístku).
III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů a jejich
ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství
nebo násilí
Žáci jsou vždy na začátku školního roku seznámeni s pravidly bezpečného chování
při pobytu ve školní družině – ve třídách, na školním dvoře, v tělocvičně i při vycházkách do
okolí. Během roku je bezpečnost při jakékoliv činnosti žáků opakovaně připomínána a
zdůrazňována.
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Za bezpečnost žáků odpovídá vychovatelka. Ředitelka stanovila na jednu vychovatelku
maximální počet 30 žáků. S ohledem na druh vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem
na jejich bezpečnost je při akcích mimo školu stanoveno, že jedna vychovatelka vykonává

dohled nad max. 25 žáky. V případě potřeby určí ředitelka školy dalšího pedagogického
pracovníka, který bude vykonávat dohled.
Žákům, zákonným zástupcům i zaměstnancům školy je zakázáno nošení, distribuce a
užívání návykových látek v prostorách školní družiny, v areálu školy a při akcích pořádaných
školou nebo školní družinou. Projevy rasismu, šikanování, a xenofobie jsou nepřípustné.
Nemohou-li žáci proti těmto projevům sami aktivně zasáhnout, jsou povinni o nich
neprodleně informovat jakéhokoli pedagogického pracovníka školy.

Účinnost: 1.9. 2019
V Cholticích 30.8. 2019

Mgr. Iva Sedláčková
ředitelka školy

Markéta Zářecká
vedoucí vychovatelka
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