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I.

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám pro školské zařízení
školní družinu tento vnitřní řád školní družiny.
Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny.

II.

Poslání školní družiny

Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém
vzdělávání, v platném znění. Hlavním posláním družiny je zabezpečení zájmové činnosti,
odpočinku a rekreace žáků.
Činnost družiny je určena pro žáky Základní školy Duhovka. Výjimečně může být do družiny
zapsán také žák jiné školy. Činností vykonávaných družinou se mohou účastnit i žáci, kteří
nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny.
Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí1 a jejich zákonných zástupců ve školní
družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
III.

A.

Práva dětí

Děti mají právo se učit a vzdělávat, hrát si a bavit se, využívat podle svých představ a možností
družiny svůj volný čas, v tomtéž nesmí bránit ostatním.
Práce dětí nesmí být zneužita.
Děti mají právo na svůj názor a musí ho respektovat i u druhých.
Děti mohou říkat, co si myslí, tak, aby neurážely a nevysmívaly se.
Dětem nesmí nikdo ubližovat, tělesně ani duševně je týrat, nutit je k věcem, které ubližují, a
totéž nesmí dělat dítě nikomu jinému.
Děti se mohou se svými problémy, starostmi, připomínkami a návrhy kdykoliv obracet na
kohokoliv z pedagogů družiny, školního psychologa, zástupce ředitele nebo na ředitele. Pokud to
v daný okamžik není možné a nehrozí nebezpečí z prodlení, dotyčný dospělý se domluví
s dítětem na nejbližším možném termínu.

1

Termínem „dítě“ se v celém textu myslí „žák“ ve smyslu školského zákona.

B.

Povinnosti dětí

Děti se chovají ohleduplně k ostatním dětem i dospělým, mluví slušně, dodržují zásady
společenského chování a pravidla stanovená pro jednotlivé aktivity a oblasti.
Děti se chovají vždy tak, aby nikoho neohrozily ani nezpůsobily újmu na zdraví sobě ani
druhým, nepoškodily školní ani osobní majetek.
Dětem není dovoleno manipulovat s okny, a bez dozoru nebo výslovného souhlasu pedagoga
také s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením.
Na jakákoli vyvýšená místa, jako jsou patra ve třídách, smějí děti jen za dozoru dospělé osoby.
Pro pobyt dětí na zahradě jsou stanovena zvláštní pravidla, která jsou přílohou č. 2 tohoto
vnitřního řádu.
Dětem není dovoleno odnášet z učebny jakékoli zařízení či vybavení. Jakékoliv změny mohou
být činěny pouze se souhlasem pedagoga.
Poškodí-li dítě úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, je povinno o této škodě pedagogy
informovat. Pedagog je pak povinen ve spolupráci s rodiči najít řešení vedoucí k nápravě škody.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu dětí ve školních prostorách nebo
mimo budovu při akci pořádané školou děti hlásí ihned učiteli.
Pro všechny děti platí zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání jakýchkoli návykových látek
v areálu školy.
Odejít z družiny smí dítě jen se svolením vychovatele.
Pro pobyt v družině platí pro děti 1.-3. ročníků tzv. „Družinové desatero“ (příloha č. 1 tohoto
vnitřního řádu), které představuje stěžejní pravidla chování a se kterým jsou vždy na začátku
roku seznámeny. Děti 4. a 5. ročníků zformulují na začátku školního roku vlastní družinová pravidla
společnou aktivitou.

Pokud dítě porušuje soustavně pravidla a narušuje činnost školní družiny, může být rozhodnutím
ředitele z družiny vyloučeno.

C.

Provoz a vnitřní režim školní družiny

Přihlašování a odhlašování
Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí školní družiny, která určuje
služby na přihlašování a odhlašování dětí, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a
stížností.
O přijetí dítěte do družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činnosti, se
rozhoduje na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a
zájmové činnosti je písemné sdělení zákonných zástupců dítěte o rozsahu docházky a způsobu
odchodu dítěte z družiny.

Vstup do družiny:
A. Zahradní bránou s nápisem Družina – každý rodič si otevře svým číselným kódem.
B. Podle navigace na zahradě kontaktuje centrálu (OKO) na zahradě nebo uvnitř družiny
(první dveře vpravo do budovy - označeny nápisem “DRUŽINA”).
C. Pro přístup k šatnám slouží prosklenné dvoudílné dveře vedoucí ze zahrady na schodiště.
Pokud je OKO uvnitř budovy, prochází se do šaten přes vnitřní družinu (bez bot/s
návleky/v přezůvkách).

Vyzvedávání dětí:
● Děti si rodiče vyzvedávají podle vyplněných údajů v Zápisovém lístku do družiny
v průběhu odpoledne, nejpozději však do 18:00 hodin.
● Jakoukoliv stálou či aktuální změnu odchodů dítěte během školního roku předají
rodiče písemně v žákovském notýsku či na papíře – s datem, s celými jmény všech
osob a podepsanou (např. 12.4.2013 může Adéla Nováková odejít ze školní družiny
v doprovodu Petry Vonáskové. Děkuji – Jana Nováková). Zprávu v notýsku vychovatel
podepíše, v případě stálé změny okopíruje a založí k Zápisovému lístku žáka.
● Rodič oznámí družině i případy, kdy dítěti odpadne mimoškolní aktivita a má naopak ve
družině zůstat nebo když se třeba účastní speciální školní akce a podobně.
● Rodiče načasují vyzvedávání dítěte tak, aby děti mohly po sobě uklidit rozdělané
činnosti, odhlásily se před odchodem osobně „OKU“ a poté aby společně se svým
rodičem opustili školu nejpozději v 18.00 hodin.
● V případě nouzového opoždění rodiče co nejdříve volají a informuji družinu.
● Jedna technická vychytávka: Pozor, s rodičem dítě odchází pouze při osobním předání u
OČÍ v družině – v případě mávání z aut žádá družina o vyplnění, že dítě odchází ze školy
samo.
● V případě, že si rodič vyzvedává své dítě od učitele (např. již v průběhu oběda),
informuje učitele.
Během odpoledne si lektoři kroužků odvádějí a přivádějí přihlášené děti na jednotlivé kroužky,
které v naší škole probíhají současně s družinou.
Každý týden jsou dva vychovatelé OČI (zvlášť pro 1.-3. ročníky a zvlášť pro 4.-5. ročníky) a
mají na starosti „družinovou centrálu“ a dohled nad celým chodem družiny. Ostatní vychovatelé
jsou HRÁČI a koordinují program v jednotlivých sektorech.
Nabídka školní odpolední svačiny se koná za dozoru vychovatele ve školní jídelně od
14:20do 15:30 hodin.
PROGRAM: Nabídka aktivit pro aktuální den či týden je dětem dopředu ústně prezentována,
případně vyvěšena na mobilní informační tabuli (spolu s dalšími aktualitami dne).
VÝBAVA:
● Rodiče vybaví děti na odpoledne vhodným převlečením na zahradu. Až na výjimky chodí
družina ven i během chladných nebo blátivých měsíců. Naopak v létě „hoří“ čepice a
sluneční brýle, ochranné faktory apod. Na sport děti potřebují sportovní obuv.

IV.

Organizace činnosti

Provozní doba ŠD je od 12.00 do 18.00 hodin.
Při nevyzvednutí dítěte do stanovené doby rodiči vychovatel nejdříve podle možností informuje
telefonicky rodiče a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup
bezvýsledný, informuje ředitele školy nebo jeho zástupce, který rozhodne o případném
kontaktování pracovníka orgánu péče o dítě nebo požádá o pomoc Policii ČR.
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí.
Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucího školní
družiny.

Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, pravidelně umožňuje žákům i vypracování
domácích úkolů.
Činností družiny se mohou zúčastňovat i děti nezařazené do družiny, po předchozím souhlasu
ředitele školy a umožňuje-li to kapacita družiny.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před
rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,
V.

Všechny děti se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozily zdraví a majetek
svůj ani jiných osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu dětí ve školní
budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školní družinou děti ihned ohlásí vychovateli.
Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení dětí na počátku školního roku. Škola
odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.
Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školní družiny
povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich
zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a
protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob,
nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností
informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit
vzniku škody. Sledují zdravotní stav dětí a v případě náhlého onemocnění dítěte informují bez
zbytečných průtahů vedení školy a rodiče dítěte. Nemocné dítě může být odesláno k lékařskému
vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou dítěti první pomoc,
zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů,
případně dodatečně na základě informace vedení školy vyplní předepsané formuláře. Ošetření a
vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl
první.
Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků
a studentů.
VI.

Poškodí-li dítě úmyslně nebo z nedbalosti školní majetek, je povinno o této škodě pedagogy
informovat. Pedagog je pak povinen ve spolupráci s rodiči najít řešení vedoucí k nápravě škody.
Ztráty věcí hlásí děti neprodleně vychovateli. Děti dbají na dostatečné zajištění svých věcí uzamykání šatních skříněk.
Pokud někdo z dětí najde cizí předmět, dá ho někomu z dospělých (ztracené oblečení je možné
hledat v regálech v šatně Vanilkové a Fialové třídy, drobné předměty, u kterých se nepodařilo
bezprostředně nalézt majitele, jsou ukládány do označené krabice uvnitř družiny).

Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:
VII.

a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka
o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny
b) třídní knihy jednotlivých oddělení, včetně docházky dětí
c) celoroční plán činností
d) vnitřní řád školní družiny
e) školní vzdělávací program školní družiny

VIII.

Závěrečná ustanovení

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen
zaměstnanec: vedoucí školní družiny.
Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

Přílohy:
1) Družinové desatero
2) Pravidla chování na zahradě

Praha dne 28.8.2017
Jindřich Kitzberger
ředitel školy

Příloha 1

DRUžINOVÉ DESATERO
1
Slibuji, že vždy, když budu v družině, udělám vše proto, aby se v ní mí spolužáci
a vychovatelé cítili co nejlépe.
(družinový slib, potvrzený otiskem prstu a podpisem)
2
Budu se snažit pomáhat svým spolužákům. Budu se chovat tak, abych
pomáhal/a zabránit nepěknému chování a sporům. Bude-li potřeba, požádám o pomoc
někoho z vychovatelů.
3
Budu se snažit spolupracovat s ostatními, když se ke mně budou chtít připojit,
ale zároveň budu respektovat, když mi někdo řekne „ne”. Protože to znamená, že i
ostatní budou moje „ne” respektovat.
4
Příchody a odchody z družiny vždy nechám zapsat. Bez dovolení nebudu
opouštět školní prostory.
5
Vychovatele na pozici OKA budu informovat o tom, kde jsem. Svou jmenovku
odevzdám, půjdu-li někam, kde je to potřeba. Když budu muset jít do šatny nebo do
třídy, potřebuji od OKA zvláštní povolení (propustku).
6

Budu respektovat zvonek a budu pozorně naslouchat pokynům vychovatelů.

7

Budu se vhodně oblékat podle počasí.

8
K vybavení družiny se budu chovat šetrně, jako by to byly moje věci. Vždy
zapíšu, co si vypůjčím, a až to nebudu potřebovat, vrátím to.
9
Mobil si během pobytu v družině nechám ve skříňce. Když budu muset zavolat
rodičům, použiji družinový mobil.
10
Beru na vědomí, že když odejdu z družiny bez dovolení, když se nebudu chovat
k ostatním pěkně nebo budu někomu fyzicky ubližovat, porušuji tím nejdůležitější
družinové pravidlo.Budu muset aktivně spolupracovat, abych napravil/a své chování.
Porušení pravidel má tyto následky:
Budu muset aktivně spolupracovat, abych napravil/a své chování.
Omezení svobody = některá má práva v družině budou na určitou dobu omezena (budu muset
sedět u OKA – budu smět využívat jen část prostoru – budu se muset zůstat v blízkosti
vychovatele atd.)
Moji rodiče o tom budou informováni telefonicky nebo osobně ve škole.
Je možné, že po nějakou dobu nebudu mít dovoleno být v družině.

VYCHOVATELÉ

Slibuji, že vždy, když budu s dětmi v družině, udělám vše proto, aby se v ní naši žáci,
jejich rodiče a mí kolegové cítili co nejlépe.

(družinový slib, potvrzený otiskem prstu a podpisem)

Příloha č. 2

PRAVIDLA NA ZAHRADĚ
BĚŽNÝ HRACÍ PROSTOR ZAHRADY NENÍ: ZA PLOTEM, ZA ROHY ŠKOLNÍ BUDOVY, VEVNITŘ
ŠKOLY, V ZÁHONECH A KEŘÍCÍCH, U KOMPOSTU.
ŘÍDÍM SE PRAVIDLY U SLACKLINE, LANOVÉ PYRAMIDY A HOUPAČEK.

VŠEOBECNĚ NA ZAHRADĚ
● jsem na sebe i na druhé opatrný
● u dřevěných částí dávám pozor na třísky (lavičky, prolézačky…)
● jsem ohleduplný k rostlinám a živočichům, kameny nechávám na jejich
místech, klacky a větve využívám jen ke stavění v divočině
● uklízím po sobě (hračky, pomůcky, přírodniny…), odpadky házím do koše
● nářadí používám pouze k dohodnuté práci
● vodu užívám jen po dohodě s dospělákem
● snažím se, aby mi nic nespadlo nahoru na stříšky
● nelezu na cihlové zídky, fotbalové brány a stromy

PÍSKOVIŠTĚ
●
●

s pískem zacházím tak, aby zůstal uvnitř pískoviště
dávám pozor, abych nehodil písek na druhého

JÍZDA (BRUSLE, KOLOBĚŽKA, BOARDY VŠEHO DRUHU…)
●
●
●

používám po dohodě s dospělákem
dávám přednost chodcům
mám helmu a případně chrániče

ZIMNÍ KOULOVÁNÍ
●
KDE: koulovací zóna je od chodníku nahoru k plotu, aby byla cesta
a vstup do školy bezpečný
●
JAK: s citem a opatrně, kouluji se z dálky, vyhýbám se obličeji,
nepoužívám ledovky
●
S KÝM: jenom s kým jsem domluvený, že chce taky hrát

ZIMNÍ JEŽDÍKOVÁNÍ
●
●
●

●

KDE: na domluvených trasách s dospělákem
Nosím lyžařskou kombinézu nebo nepromokavou bundu a kalhoty
JAK: abych nikomu neublížil
DOLŮ: počkám s jízdou, až bude v cíli volno a dole dráhu hned
uvolním ostatním
NAHORU: jdu mimo „sjezdovku“

LETNÍ KROPENÍ

●
mám plavky a ručník, věci a obutí si dám z dosahu kropení
●
s hadicí zachází jen dospělák
●
dovnitř školy chodím osušený (WC, svačina, šatna…,aby po mých
loužích nikdo neuklouzl)

