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Úvodní ustanovení
V soúladú  se  zne�ní�m  za�kona  č�.  561/2004  Sb.  o  př�eds�kolní�m,  za�kladní�m,  stř�ední�m,  výs�s� í�m
odbořne�m a jine�m vzde� la� va�ní�  (s�kolský�  za�kon), § 30, odst. 1, výda�va�m tento Vnitř�ní�  ř�a�d s�kolní�
dřúz� iný.  Vnitř�ní�  ř�a�d  s�kolní�  dřúz� iný  sloúz� í�  př�edevs�í�m  jako  př�edpis  úpřavújí�čí�  zajis�te�ní�
bezpeč�nosti  z�a� kú2  a  č�innosti  s�kolní�  dřúz� iný,  řesp.  za� jmove�ho  vzde� la� va�ní�.  Je  povinností�  vs�ečh
přačovní�kú2  s�kolý, z�a�kú2  a jejičh za�konný�čh za� stúpčú2  poč�í�nat si tak, abý nedočha�zelo k ú� řazú2 m a
pos�kozova�ní� ve�čí�.
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I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ 

1. Činnost družiny 
(a) Dřúz� ina poskýtúje za� jmove�  vzde� la� va�ní� z�a�kú2  Za�kladní� s�kolý Valdiče.
(b) Dřúz� ina výkona�va�  č�innost  ve dnečh s�kolní�ho výúč�ova�ní�  a  o s�kolní�čh přa�zdnina� čh  
be�hem výúč�ova�ní�. Rozsah č�innosti úřč�úje ř�editel s�kolý po dohode�  se zř�izovatelem.
(c) Dřúz� ina  mú2 z�e  výkona�vat  č�innosti  přo ú� č�astní�ký,  nebo ú� č�astní�ký  a  jejičh  za�konne�  
za� stúpče, i ve dnečh přačovní�ho volna.
(d) Dřúz� ina  ořganizúje  za� jmove�  vzde� la� va�ní�  př�edevs�í�m  přo  ú� č�astní�ký  př�ihla� s�ene�  
k přavidelne�  denní� dočha�zče.
(e) Č9 innost dřúz� iný se úskúteč�n� úje př�edevs�í�m:

- př�í�lez� itostnoú vý�čhovoú, vzde� la� vačí�, za� jmovoú a tematičkoú řekřeač�ní� č�inností� 
nespojenoú s pobýtem mimo mí�sto, kde přa�vnička�  osoba (s�kola) výkona�va�  č�innost 
s�kolske�ho zař�í�zení� přo za� jmove�  vzde� la� va�ní�;
- přavidelnoú vý�čhovnoú, vzde� la� vačí� a za� jmovoú č�inností�;
- výúz� ití�m otevř�ene�  nabí�dký sponta�nní�čh č�inností�.

(f) Dřúz� ina úmoz�n� úje ú� č�astní�kú2 m odpoč�inkove�  č�inností� a př�í�přavú na výúč�ova�ní�.
(g) Od 1. 9. 2007 č�innost S9D přobí�ha�  dle vlastní�ho s�kolní�ho vzde� la� vačí�ho přogřamú –  
př�ihlí�z� í� se tak př�i vý�be�řú zame�stna�ní� k poč�así�, na� lade�  a př�a�ní� de� tí�.
(h) Je  povinností�  výčhovatelký  zajistit  přokazatelnoú  infořmovanost  řodič�ú2 ,  
přokazatelne�  poúč�ení�  z�a� kú2  odpoví�dají�čí�m  zpú2 sobem  o  ústanovení�čh  Vnitř�ní�ho  ř�a� dú  
s�kolní� dřúz� iný a toto zaznamenat do s�kolní� dokúmentače.



(ch) Je povinností� za�konný�čh za� stúpčú2  a dals� í�čh zú� č�astne�ný�čh osob sezna�mit se s 
Vnitř�ní�m ř�a�dem s�kolní� dřúz� iný a ř�í�dit se jí�m.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

1. Přihlašování, odhlašování žáka 
(a)  Z9 a�ka  do s�kolní�  dřúz� iný př�ihlas�úje  za�konný�  za� stúpče př�eda�ní�m ř�a�dne�  výplne�ne�ho  
za�pisove�ho lí�stkú s úvedení�m řozsahú dočha� zký a  zpú2 sobú odčhodú z�a�ka  z dřúz� iný  -  
př�ihla� s�ký evidúje vedoúčí� výčhovatelka. 
(b) O př�ijetí� z�a� ka k č�innosti s�kolní� dřúz� iný řozhodúje ř�editel s�kolý na za�klade�  výplne�ný�čh 
na� lez� itostí�  v pí�semne�  př�ihla� s�če  a  křite�řií�  přo  př�ijetí�  (zame�stnanost  oboú  řodič�ú2 ,  
úpř�ednostne�ní� de� tí� z neú� plný�čh řodin, čelotý�denní� dočha� zka v plne�m řez� imú). 
(c) Č9 innost s�kolní� dřúz� iný je úřč�ena př�ednostne�  přo z�a� ký 1. az�  3. tř�í�dý, z�a�ký dojí�z�de� jí�čí�, k 
přavidelne�  dočha� zče mohoú bý�t př�ijati dals� í� z�a� či do vý�s�e kapačitý S9D. 
(d) Č9 inností� dřúz� iný se mohoú zú� č�astn� ovat i z�a� či nezař�azeni do dřúz� iný, pokúd se v ničh 
neú� č�astní� plný�  poč�et zař�azený�čh z�a� kú2  stanovený�  přo odde� lení� - např� . doč�asne�  úmí�ste�ní�  
z�a� kú2  z výs�s� í�čh  tř�í�d,  pokúd  to  výz�adúje  ořganizače  vý�úký  (de� lene�  výúč�ovačí�  hodiný,  
př�eřús�ení� vý�úký, apod.). 
(f) Odhla� s�ení� z�a� ka z dočha� zký do č�inností� s�kolní� dřúz� iný ozna�mí� řodič�e pí�semnoú fořmoú
vedoúčí� výčhovatelče S9D. 
(g) O výloúč�ení�  z dočha�zký do S9D řozhodne�  ř�editel  s�kolý na za�klade�  na� vřhú vedoúčí�  
výčhovatelký S9D a po přojedna�ní� v pedagogičke�  řade� . Rozhodnútí� o výloúč�ení� ze S9D sde� lí� 
ř�editel s�kolý řodič�ú2 m z�a�ka pí�semne�  s patř�ič�ný�m zdú2 vodne�ní�m. 

2. Evidence výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání
(a)  Přavidelne�  denní�  dočha� zký  a  přavidelne�  dočha�zký  se  ú� č�astní�  poúze  z�a� či,  kteř�í�  
odevzdali př�ihla� s�kú do s�kolní� dřúz� iný. 
(b)  Ú> č�ast na ořganizovaný�čh vý� letečh a podobný�čh aktivita� čh je úmoz�ne�na na za�klade�  
pí�semne�  př�ihla� s�ký.
(c)  Ú> č�ast  na  př�í�lez� itostne�  za� jmove� ,  vý�čhovne� ,  řekřeač�ní�  nebo  vzde� la� vačí�  č�innosti,  je  
úmoz�ne�na i ostatní�m z�a� kú2 m s�kolý.
(d)  Účastníci  pravidelné  denní  docházky  a  pravidelné  docházky  jsou evidováni  
v třídní knize školní družiny.

3. Provoz školní družiny 
(a) Přovozní� doba S9D : 

PO 6.30 hod. – 7.35 hod., 11.40 hod. – 16.00 hod. 
Ú> T 6.30 hod. – 7.35 hod., 11.40 hod. – 16.00 hod. 
ST 6.30 hod. – 7.35 hod., 11.40 hod. – 16.00 hod. 
Č9T 6.30 hod. – 7.35 hod., 11.40 hod. – 16.00 hod. 
PA>  6.30 hod. – 7.35 hod., 11.40 hod. – 16.00 hod. 

(b) V dobe�  přa� zdnin nebo mimoř�a�dne�ho volna je č�innost S9D zajis�te�na v řozsahú, kteřý�  
úřč�í� ř�editel s�kolý.
(c) Vý�čhovne�  vzde� la� vačí� přa� če a dals� í� č�innosti ve s�kolní� dřúz� ine�  přobí�hají� podle řozvřhú 
č�inností� a řez� imú, kteřý�  sčhvalúje ř�editel s�kolý. 
(d) Výúč�ovačí� jednotka ve vý�čhovne�  vzde� la� vačí� přa� či S9D je 60 minút. 
(e) Mí�stností� S9D je úč�ebna v př�í�zemí� s�kolý – S9kolní� dřúz� ina/Atelie�ř.



(f) K č�innosti S9D je moz�ne�  po dohode�  s vedení�m s�kolý výúz� í�vat te� ločvič�nú, s�kolní� hř�is�te�  a 
úvolne�ne�  úč�ebný. 
(g) Poč�et odde� lení�: 2, (viz př�í�slús�na�  výhla� s�ka).
(h) Kapačita  S9D je  40 zapsaný�čh  z�a� kú2 .  Odde� lení�  je  napln� ova�no nejvý�s�e  do poč�tú  25  
zapsaný�čh ú� č�astní�kú2 . 

4. Docházka do ŠD 
(a) Búdova s�kolý je zpř�í�stúpne�na z�a�kú2 m k dočha� zče do č�inností� S9D v řanní�m přovozú od 
6.30 do 7.35 hod.. 
(b) V odpolední�m přovozú vstúpújí� z�a� či do přovozú S9D od 11.40 do 16.00 hod.. 
(c) Z9 a� k  vstúpúje  do  č�inností�  S9D  v nahla� s�ene�m  řez� imú,  kteřý�  je  úveden  za�konný�m  
za� stúpčem na za�pisove�m lí�stkú. Bez pí�semne�  omlúvý od řodič�ú2  je ú� č�ast v zame�stna�ní�čh 
S9D povinna� . 
(d) Nepř�í�tomnost  z�a� ka  v S9D  je  omlúvena  nepř�í�tomností�  z�a� ka  ve  s�kole  (postúp  dle  
s�kolní�ho  ř�a�dú),  pokúd  je  z�a� k  výzvednút  řodič�i  z výúč�ova�ní�,  ohla� sí�  výčhovatelče  túto  
skúteč�nost tř�í�dní� (př�eda�vají�čí�) úč�itel. Omlúva je pí�semna� . 
(e) Odhla� s�kú ze střavova�ní� v př�í�pade�  nepř�í�tomnosti z�a� ka přova�dí� řodič�e sami.
(f) Úvolne�ní� z denní� č�innosti S9D je jen na za�klade�  pí�semne�ho sde� lení� za�konne�ho za� stúpče, 
ve kteře�m je za� řoven�  sde� leno, zda búde dí�te�  ze S9D odčha�zet samo nebo za dopřovodú. V 
př�í�pade� , z�e dí�te�  odčha�zí� ze S9D samo, odpove�dnost př�ebí�řa�  za�konný�  za� stúpče.
(g) Rez� im  výzveda�va�ní�  z�a� ka  z č�inností�  S9D  -  po  úkonč�ení�  výúč�ova�ní�,  po  14.00  hod.  
kdýkoliv nebo po př�edčhozí� domlúve�  s výčhovatelkoú.
(h) Do  odpolední�ho  přovozú  S9D  jsoú  z�a� či  př�ihla� s�eni  k č�innosti  ve  S9D  př�eda�va�ni  
výčhovatelka�m s�kolní� dřúz� iný př�í�mo výúč�újí�čí�m po úkonč�ení� ř�a�dne�  vý�úký č�i jine�  č�innosti 
ořganizovane�  s�koloú.  Př�eda�vají�čí�  př�i  př�eda�ní�  sde� lí�  poč�et  př�eda�vaný�čh z�a� kú2  a  ozna�mí�  
dú2 vod nepř�í�tomnosti zapsaný�čh z�a�kú2  S9D, př�í�p. jine�  za� vazne�  okolnosti (např�. o aktúa� lní�m 
zdřavotní�m stavú). V př�í�pade�  nepř�í�tomnosti výčhovatelký S9D plní�  úřč�ený�  úč�itel fúnkči  
pedagogičke�ho dohledú nad z�a� ký S9D. O za� stúpú řozhodúje ř�editel s�kolý.
(ch) Pokúd nema�  dí�te�  v za�pisní�m lí�stkú úvedeno, z�e mú2 z�e ze S9D odčha�zet samo, nebúde 
odčha�zet ze S9D samo ani na za�klade�  telefoničke�  domlúvý. V př�í�pade�  vý� jimeč�ne�  sitúače  
músí� řodič�e zajistit výzvednútí� sve�ho dí�te� te jinoú, jimi zmočne�noú osoboú. Ta músí� svoú
totoz�nost  výčhovatelče  S9D  přoka� zat.  V  př�í�pad  počhýbností�  búde  o  výda�ní�  dí�te� te  
řozhodovat ř�editel s�kolý.
(i) Př�i  nevýzvednútí�  z�a� ka  za�konný�m  za� stúpčem  z č�innosti  S9D  do  konče  stanovene�  
přovozní� dobý S9D ma�  výčhovatelka př�í�stúp k telefonú. Dle telefoničke�  domlúvý s řodič�i  
výč�ka�  s z�a� kem az�  do př�í�čhodú řodič�ú2  č�i  dane�ho za� stúpče.  Není�-li  nikdo ze za�konný�čh  
za� stúpčú2  č�i  úvedený�čh  kontaktní�čh  osob  k zastiz�ení�,  sde� lí�  sitúači  ř�editeli  s�kolý  a  ve  
vý� jimeč�ný�čh  sitúačí�čh  mú2 z�e  kontaktovat  Me�stkoú  poličii  Jič�í�n  (př�í�p.  Poličii  Č9R).  Je  
zaka� za�no třanspořtovat dí�te�  vlastní�m dopřavní�m přostř�edkem a to i na vý�slovne�  př�a�ní�  
za�konný�čh za� stúpčú2 . 

5. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD 
(a) Z9 a� či se ř�í�dí� pokýný výčhovatelký S9D, přavidlý vnitř�ní�ho ř�a� dú S9D a s�kolní�ho ř�a� dú tak, 
abý př�edčha� zeli př�edevs�í�m ú� řazú a pos�kození� ve�čí�.
(b) Bez ve�domí� výčhovatelký z�a�k S9D neopoús�tí�. 
(c) Doba pobýtú ve s�kolní� dřúz� ine�  se ř�í�dí� ú� daji na za�pisove�m lí�stkú. 
(d) Na obe�d jsoú z�a� či odva�de�ni v dopřovodú výčhovatelek S9D a to stř�edem obče. Z9 a� či,  
kteř�í�  nečhodí�  do S9D a jejičh řodič�e poz�a�dají�  o jejičh dopřovod na obe�d do MS9  Valdiče,  
odpoví�dají� za sve�  jedna�ní� sami.



(e) Osobní� ve�či ma�  kaz�dý�  z�a�k označ�ený př�í�jmení�m. Př�í�padnoú ztřa� tú č�i za�me�nú hla� sí� z�a� k 
nebo za�konný�  za� stúpče ihned pí�. výčhovatelče. 
(f) K hřa�m, hřač�ka�m, kniha�m atd. se z�a� či čhovají� ohledúplne�  a s�etřne� . Ú> mýslne�  pos�kození� 
nebo znič�ení� heřní�ho za�zemí� č�i výbavení� nahřadí�, event. opřaví� řodič�e. 
(g) Do hodnočení� a klasifikače čhova�ní� z�a�ka se započ�í�ta� vají� i přojevý čhova�ní� v č�innostečh
S9D - platí� i zde ústanovení� př�í�slús�ne�  výhla� s�ký o za�kladní�m vzde� la� va�ní�.
(h) Pokúd z�a� k  soústavne�  nařús�úje  č�innosti  S9D,  opakovane�  pořús�úje  Vnitř�ní�  ř�a�d  S9D a  
s�kolní� ř�a�d, mú2 z�e bý�t z řozhodnútí� ř�editele s�kolý z dočha� zký do S9D výloúč�en. 

6. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD 
(a) Bezpeč�nost a očhřanú zdřaví�  z�a� kú2  př�i  č�innostečh zajis�ťúje kaz�da�  výčhovatelka ve  
sve�m  odde� lení�  metodičký  spřa�vný�m  a  pla�novitý�m  vý�be�řem  č�inností�  v jednotlivý�čh  
zame�stna�ní�čh. 
(b) Ves�keře�  zjis�te�ne�  nedostatký výčhovatelký okamz� ite�  nahla� sí� vedení� s�kolý. 
(c) Př�i ú� řazú z�a� ka výčhovatelka poskýtne nezbýtnoú zdřavotní�  pomoč, př�í�p. le�kař�skoú  
pomoč  a  neodkladne�  infořmúje  řodič�e.  Ú> řaz  je  zaznamena�n  do  Knihý  ú� řazú2  z�a�kú2 .  
Infořmače o ú� řazú je př�eda�na tř�í�dní�mú úč�iteli a vedení� s�kolý.
(d) Z9 a� k je povinen okamz� ite�  hla� sit výčhovatelče kaz�de�  zřane�ní� př�i č�innostečh. 
(f) Be�hem  přovozú  S9D  nevstúpújí�  z hýgieničký�čh  a  bezpeč�nostní�čh  dú2 vodú2  za�konní�  
za� stúpči č�i jimi pove�ř�ene�  osobý do vý�čhovný�čh přostoř s�kolý a odde� lení� S9D. Komúnikače 
s výčhovatelkami přobí�ha�  př�es dveř�ní�  hla� skú nebo osobne� , v odpolední�čh hodina� čh př�i  
vý�konú  slúz�bý  výčhovatelký  ú  hlavní�čh  dveř�í�.  Dals� í�  individúa� lní�  pohovořý  mohoú  
přobí�hat na za�klade�  osobní� domlúvý, v  řa�mči tř�í�dní�čh sčhú2 zek a konzúltačí�. 
Pedagogič�tí�  zame�stnanči  S9D  i  z�a� či  S9D  se  da� le  ř�í�dí�  ve  sve�m  čhova�ní�,  povinnostečh  a  
přa�večh ústanovení�mi s�kolní�ho ř�a�dú. 
(g) Pokúd  si  to  sitúače  výz�a�da�  a  je-li  zajis�te�no  bezpeč�ne�  přostř�edí�,  mú2 z�e  na  1  
pedagogičke�ho  přačovní�ka  ve  vý� jimeč�ný�čh  př�í�padečh  př�ipadnoút  nejvý�s�e  30  z�a�kú2 .  V  
takove�m př�í�pade�  se za bezpeč�ne�  přostř�edí� povaz�újí� přostořý s�kolý a s�kolní� ařea� l.
(h) Př�i  akčí�čh konaný�čh mimo mí�sto,  kde se úskúteč�n� úje vzde� la� va�ní�  podle s�kolske�ho  
za�kona,  je  vz�dý př�í�tomen nejme�ne�  jeden pedagogičký�  přačovní�k.  Na akčí�čh konaný�čh  
v jine�  obči jsoú př�í�tomný vz�dý nejme�ne�  dve�  zletile�  osobý, kteře�  jsoú plne�  zpú2 sobile�  k  
přa�vní�m ú� konú2 m a v přačovne�přa�vní�m vztahú ke s�kole, př�ič�emz�  minima� lne�  jedna osoba 
músí�  bý� t  pedagogičký�m přačovní�kem. Ořganizače mimos�kolní�čh akčí�  se ř�í�dí�  zvla� s� tní�m  
př�edpisem ř�editele s�kolý, kteřý�  túto přaxi úpřavúje. Př�itom se výčha� zí� z př�edpokladú řizik
a jejičh eliminače (minimalizače).
(ch) Z9 a� či jsoú povinni nahla� sit jakoúkoliv zdřavotní� indispoziči výčhovatelče.
(i) Za�konní�  za� stúpči  jsoú  povinni  nahla� sit  výčhovatelče  (úč�itelče)  potenčia� lní�  řiziko  
zhořs�ení� zdřavotní�ho stavú z�a� ka nebo jine�  vý� jimeč�ne�  okolnosti.

7. Pitný režim 
(a) Pitný�  řez� im si zajis�ťújí� de� ti sami vlastní�m pití�m.
(b) Výčhovatelký dbají� zvý�s�ene�ho dohledú př�i výs�s� í�čh venkovní�čh teplota� čh a č�innostečh 
venkú.

8. Nepřítomnost zaměstnance 
(a) Př�i křa� tke�  nepř�í�tomnosti výčhovatelký (na�hla�  nezbýtna�  nepř�í�tomnost v přú2 be�hú dne) 
je  moz�ne�  spojit  odde� lení�  tak,  abý  v jednom  odde� lení�  nepř�esa�hl  poč�et  de� tí�  30.  
Výčhovatelka  dane�ho  odde� lení�  př�izpú2 sobí�  č�innost  tomúto  poč�tú.  O  tomto  ř�es�ení�  
řozhodúje ř�editel s�kolý.



(b) Př�edem zna�ma�  nepř�í�tomnost výčhovatelký př�esahújí�čí� jeden den je ř�es�ena za� stúpem. 

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY 

6.30 hod.  – 7.35 hod. (př�í�čhod do S9D do 7.15 hod.)
- převážně odpočinková činnost, klidové hry, stolní hry, hračky, činnost dle zájmů

11.40 hod.  – 12.35 hod.
- sebeobslužná činnost, hygiena, oběd

12.35 hod.  – 13.00 hod.
- odpočinková činnost: besedy, četba, vyprávění, tématické rozhovory

13.00 hod.  – 14.30 hod.
- činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv, Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, 
přírodovědná, příprava na vyučování formou kvízů, soutěží, křížovek...

14.30 hod.  – 15.00 hod.
- osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - 
kontrola v šatnách

15.00 hod.  – 16.00 hod.
- rekreační činnost, stolní hry, postupné uspořádání herního prostoru ve třídě, úklid, 
individuální volno

IV. DOKUMENTACE 

(a) Dokúmentače vedena�  v odde� lení� s�kolní� dřúz� iný 
(b) Za�pisový�  lí�stek přo z�a� ký, kteř�í� jsoú př�ihla� s�eni k přavidelne�  dočha� zče. 
(c) Př�ehled vý�čhovne�  vzde� la� vačí� přa� če. 
(d) Dočha�zkový�  ses� it.

Závěrečné ustanovení
Tento Vnitř�ní�  ř�a� d  s�kolní�  dřúz� iný nabý�va�  platnosti  a ú� č�innosti  dne 1.  ř�í�jna 2019 a nahřazúje
Vnitř�ní� ř�a� d s�kolní� dřúz� iný ze d ne 1. za� ř� í� 2009.

Ve Valdičí�čh dne 1. ř�í�jna 2019

 ředitel školy


