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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY
1. Zařazení a vyřazení ţáka
2. Provoz druţiny
3. Povinnosti vychovatelek
V souladu s ustanovením zák. 561/2004 Sb. v platném znění a ustanovením vyhlášky MŠMT č.
74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v aktuálním znění doplňuje vnitřní řád školní družiny všeobecně
platné vyhlášky a pracovní řád pro pedagogické pracovníky.
Zařazení a vyřazení ţáka
a) Do druţiny jsou přednostně přijímáni ţáci 1.- 2. ročníku, jejichţ zákonní zástupci jsou zaměstnáni.
Kapacita oddělení ŠD je dána příslušnými vyhláškami a předpisy.
b) Do druţiny mohou být na základě ţádosti zákonných zástupců zařazeni i další ţáci 1. stupně,
pokud stačí kapacita ŠD a její obsazení vychovatelkami. Příjem ţáků se řídí platnými kritérii pro přijetí.
c) Pokud ţáci ve školní druţině nedodrţují řád, upozorní vychovatelka na tuto skutečnost zákonné
zástupce. Při opakovaných porušeních řádu a zejména tehdy, je-li ohroţena bezpečnost ostatních ţáků
hrubým chováním ţáka, je ţák z docházky do druţiny vyloučen. Vyloučení ze školní druţiny je v
kompetenci ředitele školy na návrh vedoucí vychovatelky ŠD.
Provoz druţiny
a) Doba provozu je dána pracovním úvazkem vychovatelek. ŠD je v provozu od 6,30 do 16,30 hodin
ve všech pracovních dnech. Náklady na prodlouţený provoz (poplatek za vyzvednutí dítěte po provozní
době) činí 100,-Kč za kaţdou započatou čtvrthodinu. Pokud se na období školních prázdnin zapíše do
druţiny méně neţ 15 ţáků, není v tomto období ŠD v provozu. Provoz druţiny v období prázdnin
projednává vedoucí vychovatelka s ředitelem školy na základě předběţně zjištěné docházky.
b) Podmínkou celodenní účasti ţáka ve ŠD je stravování ve školní jídelně. Ţáci nastydlí, se
začínající infekcí a podobně oslabení ţáci zákonný zástupce do školní druţiny neposílá, aby se předešlo
zbytečnému přenosu nemoci na další ţáky. Dbáme na dodrţování hygienických návyků a pitný reţim.
c) Odchod ţáků ze ŠD je dle řádně vyplněného zápisového lístku. V případě změny odchodu ţáka je
nutný písemný souhlas zákonných zástupců v notýsku. Písemný souhlas je také třeba, dojde-li ke změně
osoby, která má ţáka v druţině převzít. O mimořádné jednorázové uvolnění ţáka ze ŠD v jinou, neţ
sjednanou dobu, poţádá zákonný zástupce vedoucí vychovatelku písemně. Na uvolňování ţáků po
telefonu nebude brán zřetel. Odchody ţáků ze ŠD nejsou moţné mezi 13.30 a 15. hodinou, kdy jsou ţáci
často mimo školu.
d) Ţáci se ve školní druţině zúčastňují všech společných akcí. Vyuţívají zařízení druţiny a její
vybavení tak, aby je nepoškozovali. V případě úmyslného poškození vybavení druţiny bude
od zákonných zástupců poţadována náhrada.
e) Ţáci ve ŠD dodrţují vnitřní řád školní druţiny. Vychovatelky dbají na slušné chování ţáků.
Zejména nesmí být trpěno vzájemné hrubé chování ţáků, které by mohlo vést k úrazu. Ţáci neopouštějí
prostory ŠD bez svolení vychovatelky. Pokud ţák opakovaně ohroţuje bezpečnost ostatních ţáků, hrubě
porušuje kázeň, nedodrţuje vnitřní řád ŠD, narušuje činnosti, nebo zákonní zástupci včas neplatí
poplatky za ŠD, bude po projednání s vedoucí vychovatelkou ze ŠD vyloučen.
f) Do školní druţiny je zakázáno nosit cenné předměty, hračky a větší obnosy peněz.
Ochrana osobnosti ve školní druţině
Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneuţitím osobní údaje,
informace o zdravotním stavu dětí, ţáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiţ přišli do styku.
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Ţáci a jejich zákonní zástupci mají právo na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních
údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se řídí směrnicí ředitele školy
k ochraně osobních údajů.
Zpracování osobních údajů ţáků za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály,
fotografie) je moţné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců ţáka.
Ţáci mají od svého vstupu do budovy školy vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou
záznamovou techniku, která slouţí k pořizování obrazových a zvukových záznamů. Záznamová
technika zůstává vypnutá po celou dobu pobytu ve ŠD. Pouţití mobilního telefonu je dovoleno pouze
v ţákovském klubu. V naléhavých nebo výjimečných případech je pouţití mobilních telefonů
podmíněno souhlasem vychovatelky. Mobilní telefony nejsou povaţovány za pomůcku a škola
nezodpovídá za jejich ztrátu. Narušování činností ve ŠD mobilním telefonem (případně jinou technikou),
bude hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.

Bc. Zdena Tichá, vedoucí vychovatelka

Mgr. Jiří Skalský, ředitel školy

