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Úvodní ustanovení
V souladu se zněním zá kona č. 561/2004 Sb. o předškolním, zá kladním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělá vá ní (školský zá kon), § 30, odst. 1, vydá vá m tento Vnitřní řá d školní
družiny. Vnitřní řá d školní družiny slouží především jako předpis upravující zajištění
bezpečnosti žá ků a činnosti školní družiny, resp. zá jmového vzdělá vá ní. Je povinností všech
pracovníků školy, žá ků a jejich zá konných zá stupců počínat si tak, aby nedochá zelo k ú razů m a
poškozová ní věcí.
Obsah:
I. Všeobecné ustanovení
II. Organizace a provoz školní družiny
III. Režim školní družiny
IV. Dokumentace

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENÍ
1. Činnost družiny
(a) Družina poskytuje zá jmové vzdělá vá ní žá ků Zá kladní školy Valdice.
(b) Družina vykoná vá činnost ve dnech školního vyučová ní a o školních prá zdniná ch
během vyučová ní. Rozsah činnosti určuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem.
(c) Družina mů že vykoná vat činnosti pro ú častníky, nebo ú častníky a jejich zá konné
zá stupce, i ve dnech pracovního volna.
(d) Družina organizuje zá jmové vzdělá vá ní především pro ú častníky přihlá šené
k pravidelné denní dochá zce.
(e) Činnost družiny se uskutečň uje především:
- příležitostnou výchovou, vzdělá vací, zá jmovou a tematickou rekreační činností
nespojenou s pobytem mimo místo, kde prá vnická osoba (škola) vykoná vá činnost
školského zařízení pro zá jmové vzdělá vá ní;
- pravidelnou výchovnou, vzdělá vací a zá jmovou činností;
- využitím otevřené nabídky spontá nních činností.
(f) Družina umožň uje ú častníků m odpočinkové činností a přípravu na vyučová ní.
(g) Od 1. 9. 2007 činnost ŠD probíhá dle vlastního školního vzdělá vacího programu –
přihlíží se tak při výběru zaměstná ní k počasí, ná ladě a přá ní dětí.
(h) Je povinností vychovatelky zajistit prokazatelnou informovanost rodičů ,
prokazatelné poučení žá ků odpovídajícím způ sobem o ustanoveních Vnitřního řá du
školní družiny a toto zaznamenat do školní dokumentace.

(ch) Je povinností zá konných zá stupců a dalších zú častněných osob sezná mit se s
Vnitřním řá dem školní družiny a řídit se jím.

II. ORGANIZACE A PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. Přihlašování, odhlašování žáka
(a) Ž á ka do školní družiny přihlašuje zá konný zá stupce předá ním řá dně vyplněného
zá pisového lístku s uvedením rozsahu dochá zky a způ sobu odchodu žá ka z družiny přihlá šky eviduje vedoucí vychovatelka.
(b) O přijetí žá ka k činnosti školní družiny rozhoduje ředitel školy na zá kladě vyplněných
ná ležitostí v písemné přihlá šce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů ,
upřednostnění dětí z neú plných rodin, celotýdenní dochá zka v plném režimu).
(c) Činnost školní družiny je určena přednostně pro žá ky 1. až 3. třídy, žá ky dojíždějící, k
pravidelné dochá zce mohou být přijati další žá ci do výše kapacity ŠD.
(d) Činností družiny se mohou zú častň ovat i žá ci nezařazeni do družiny, pokud se v nich
neú častní plný počet zařazených žá ků stanovený pro oddělení - např. dočasné umístění
žá ků z vyšších tříd, pokud to vyžaduje organizace výuky (dělené vyučovací hodiny,
přerušení výuky, apod.).
(f) Odhlá šení žá ka z dochá zky do činností školní družiny ozná mí rodiče písemnou formou
vedoucí vychovatelce ŠD.
(g) O vyloučení z dochá zky do ŠD rozhodně ředitel školy na zá kladě ná vrhu vedoucí
vychovatelky ŠD a po projedná ní v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí
ředitel školy rodičů m žá ka písemně s patřičným zdů vodněním.
2. Evidence výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání
(a) Pravidelné denní dochá zky a pravidelné dochá zky se ú častní pouze žá ci, kteří
odevzdali přihlá šku do školní družiny.
(b) Ú čast na organizovaných výletech a podobných aktivitá ch je umožněna na zá kladě
písemné přihlá šky.
(c) Ú čast na příležitostné zá jmové, výchovné, rekreační nebo vzdělá vací činnosti, je
umožněna i ostatním žá ků m školy.
(d) Účastníci pravidelné denní docházky a pravidelné docházky jsou evidováni
v třídní knize školní družiny.
3. Provoz školní družiny
(a) Provozní doba ŠD :
PO
6.30 hod. – 7.35 hod., 11.40 hod. – 16.00 hod.
ÚT
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.
ČT
6.30 hod. – 7.35 hod., 11.40 hod. – 16.00 hod.
PÁ
6.30 hod. – 7.35 hod., 11.40 hod. – 16.00 hod.
(b) V době prá zdnin nebo mimořá dného volna je činnost ŠD zajištěna v rozsahu, který
určí ředitel školy.
(c) Výchovně vzdělá vací prá ce a další činnosti ve školní družině probíhají podle rozvrhu
činností a režimu, který schvaluje ředitel školy.
(d) Vyučovací jednotka ve výchovně vzdělá vací prá ci ŠD je 60 minut.
(e) Místností ŠD je učebna v přízemí školy – Školní družina/Ateliér.

(f) K činnosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy využívat tělocvičnu, školní hřiště a
uvolněné učebny.
(g) Počet oddělení: 2, (viz příslušná vyhlá ška).
(h) Kapacita ŠD je 40 zapsaných žá ků . Oddělení je naplň ová no nejvýše do počtu 25
zapsaných ú častníků .
4. Docházka do ŠD
(a) Budova školy je zpřístupněna žá ků m k dochá zce do činností ŠD v ranním provozu od
6.30 do 7.35 hod..
(b) V odpoledním provozu vstupují žá ci do provozu ŠD od 11.40 do 16.00 hod..
(c) Ž á k vstupuje do činností ŠD v nahlá šeném režimu, který je uveden zá konným
zá stupcem na zá pisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je ú čast v zaměstná ních
Š D povinná .
(d) Nepřítomnost žá ka v ŠD je omluvena nepřítomností žá ka ve škole (postup dle
školního řá du), pokud je žá k vyzvednut rodiči z vyučová ní, ohlá sí vychovatelce tuto
skutečnost třídní (předá vající) učitel. Omluva je písemná .
(e) Odhlá šku ze stravová ní v případě nepřítomnosti žá ka prová dí rodiče sami.
(f) Uvolnění z denní činnosti ŠD je jen na zá kladě písemného sdělení zá konného zá stupce,
ve kterém je zá roveň sděleno, zda bude dítě ze ŠD odchá zet samo nebo za doprovodu. V
případě, že dítě odchá zí ze ŠD samo, odpovědnost přebírá zá konný zá stupce.
(g) Režim vyzvedá vá ní žá ka z činností ŠD - po ukončení vyučová ní, po 14.00 hod.
kdykoliv nebo po předchozí domluvě s vychovatelkou.
(h) Do odpoledního provozu ŠD jsou žá ci přihlá šeni k činnosti ve ŠD předá vá ni
vychovatelká m školní družiny přímo vyučujícím po ukončení řá dné výuky či jiné činnosti
organizované školou. Předá vající při předá ní sdělí počet předá vaných žá ků a ozná mí
dů vod nepřítomnosti zapsaných žá ků ŠD, příp. jiné zá vazné okolnosti (např. o aktuá lním
zdravotním stavu). V případě nepřítomnosti vychovatelky ŠD plní určený učitel funkci
pedagogického dohledu nad žá ky ŠD. O zá stupu rozhoduje ředitel školy.
(ch) Pokud nemá dítě v zá pisním lístku uvedeno, že mů že ze ŠD odchá zet samo, nebude
odchá zet ze ŠD samo ani na zá kladě telefonické domluvy. V případě výjimečné situace
musí rodiče zajistit vyzvednutí svého dítěte jinou, jimi zmocněnou osobou. Ta musí svou
totožnost vychovatelce ŠD proká zat. V případ pochybností bude o vydá ní dítěte
rozhodovat ředitel školy.
(i) Při nevyzvednutí žá ka zá konným zá stupcem z činnosti ŠD do konce stanovené
provozní doby ŠD má vychovatelka přístup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči
vyčká s žá kem až do příchodu rodičů či daného zá stupce. Není-li nikdo ze zá konných
zá stupců či uvedených kontaktních osob k zastižení, sdělí situaci řediteli školy a ve
výjimečných situacích mů že kontaktovat Městkou policii Jičín (příp. Policii ČR). Je
zaká zá no transportovat dítě vlastním dopravním prostředkem a to i na výslovné přá ní
zá konných zá stupců .
5. Pravidla chování žáků při činnostech ŠD
(a) Ž á ci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řá du ŠD a školního řá du tak,
aby předchá zeli především ú razu a poškození věcí.
(b) Bez vědomí vychovatelky žá k ŠD neopouští.
(c) Doba pobytu ve školní družině se řídí ú daji na zá pisovém lístku.
(d) Na oběd jsou žá ci odvá děni v doprovodu vychovatelek ŠD a to středem obce. Ž á ci,
kteří nechodí do ŠD a jejich rodiče požá dají o jejich doprovod na oběd do MŠ Valdice,
odpovídají za své jedná ní sami.

(e) Osobní věci má každý žá k označeny příjmením. Případnou ztrá tu či zá měnu hlá sí žá k
nebo zá konný zá stupce ihned pí. vychovatelce.
(f) K hrá m, hračká m, knihá m atd. se žá ci chovají ohleduplně a šetrně. Ú myslné poškození
nebo zničení herního zá zemí či vybavení nahradí, event. opraví rodiče.
(g) Do hodnocení a klasifikace chová ní žá ka se započítá vají i projevy chová ní v činnostech
Š D - platí i zde ustanovení příslušné vyhlá šky o zá kladním vzdělá vá ní.
(h) Pokud žá k soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje Vnitřní řá d Š D a
školní řá d, mů že být z rozhodnutí ředitele školy z dochá zky do ŠD vyloučen.
6. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ŠD
(a) Bezpečnost a ochranu zdraví žá ků při činnostech zajišťuje každá vychovatelka ve
svém oddělení metodicky sprá vným a plá novitým výběrem činností v jednotlivých
zaměstná ních.
(b) Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamžitě nahlá sí vedení školy.
(c) Při ú razu žá ka vychovatelka poskytne nezbytnou zdravotní pomoc, příp. lékařskou
pomoc a neodkladně informuje rodiče. Ú raz je zaznamená n do Knihy ú razů žá ků .
Informace o ú razu je předá na třídnímu učiteli a vedení školy.
(d) Ž á k je povinen okamžitě hlá sit vychovatelce každé zranění při činnostech.
(f) Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních dů vodů zá konní
zá stupci či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Komunikace
s vychovatelkami probíhá přes dveřní hlá sku nebo osobně, v odpoledních hodiná ch při
výkonu služby vychovatelky u hlavních dveří. Další individuá lní pohovory mohou
probíhat na zá kladě osobní domluvy, v rá mci třídních schů zek a konzultací.
Pedagogičtí zaměstnanci ŠD i žá ci ŠD se dá le řídí ve svém chová ní, povinnostech a
prá vech ustanoveními školního řá du.
(g) Pokud si to situace vyžá dá a je-li zajištěno bezpečné prostředí, mů že na 1
pedagogického pracovníka ve výjimečných případech připadnout nejvýše 30 žá ků . V
takovém případě se za bezpečné prostředí považují prostory školy a školní areá l.
(h) Při akcích konaných mimo místo, kde se uskutečň uje vzdělá vá ní podle školského
zá kona, je vždy přítomen nejméně jeden pedagogický pracovník. Na akcích konaných
v jiné obci jsou přítomny vždy nejméně dvě zletilé osoby, které jsou plně způ sobilé k
prá vním ú konů m a v pracovněprá vním vztahu ke škole, přičemž minimá lně jedna osoba
musí být pedagogickým pracovníkem. Organizace mimoškolních akcí se řídí zvlá štním
předpisem ředitele školy, který tuto praxi upravuje. Přitom se vychá zí z předpokladu rizik
a jejich eliminace (minimalizace).
(ch) Ž á ci jsou povinni nahlá sit jakoukoliv zdravotní indispozici vychovatelce.
(i) Zá konní zá stupci jsou povinni nahlá sit vychovatelce (učitelce) potenciá lní riziko
zhoršení zdravotního stavu žá ka nebo jiné výjimečné okolnosti.
7. Pitný režim
(a) Pitný režim si zajišťují děti sami vlastním pitím.
(b) Vychovatelky dbají zvýšeného dohledu při vyšších venkovních teplotá ch a činnostech
venku.
8. Nepřítomnost zaměstnance
(a) Při krá tké nepřítomnosti vychovatelky (ná hlá nezbytná nepřítomnost v prů běhu dne)
je možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesá hl počet dětí 30.
Vychovatelka daného oddělení přizpů sobí činnost tomuto počtu. O tomto řešení
rozhoduje ředitel školy.

(b) Předem zná má nepřítomnost vychovatelky přesahující jeden den je řešena zá stupem.

III. REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY
6.30 hod. – 7.35 hod. (příchod do ŠD 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) Dokumentace vedená v oddělení školní družiny
(b) Zá pisový lístek pro žá ky, kteří jsou přihlá šeni k pravidelné dochá zce.
(c) Přehled výchovně vzdělá vací prá ce.
(d) Dochá zkový sešit.

Závěrečné ustanovení
Tento Vnitřní řá d školní družiny nabývá platnosti a ú činnosti dne 1. října 2019 a nahrazuje
Vnitřní řá d školní družiny ze d ne 1. zá ří 2009.
Ve Valdicích dne 1. října 2019
ředitel školy

