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Obecná ustanovení 

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy 

pro školské zařízení školní družinu tuto směrnici – Dodatek č. 1 k vnitřnímu řádu školní družiny. 

Směrnice je součástí organizačního řádu školy. Určuje pravidla provozu, stanoví režim ŠD na 

odloučeném pracovišti, je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. 

Prokazatelné seznámení rodičů s tímto řádem provede vychovatelka  ŠD.   

 
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.   

 

1. Organizace činnosti  

1. 1. Od 2. 2. 2015 má 1 oddělení ŠD k dispozici odloučené pracoviště v Obecním domě. 

1.2. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy na návrh vedoucí 

vychovatelky školní družiny.   

1.2.1.  Provozní doba odloučeného pracoviště ŠD je od skončení vyučování do 15,00 hodin, a to vždy 

v pondělí, ve středu, čtvrtek a pátek. V úterý jsou děti z tohoto oddělení v budově školy, kde využívají 

prostory tělocvičny, keramické dílny nebo počítačové učebny. 

Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje 

telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup 

bezvýsledný,  

a) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,  
b) požádá o pomoc Policii ČR  
 



1.2.2. Činnost ŠD probíhá v jedné místnosti v Obecním domě. K dispozici mají žáci vstupní chodbu, 

oddělené toalety pro chlapce a dívky a dvorek. Vychovatelka může využívat kuchyňku se skladovým 

prostorem a toaletu, která rovněž slouží k úschově úklidových prostředků.  Žáci mohou vstupovat 

pouze do šatny - chodby, učebny – herny, na dívčí a chlapecké WC, na dvorek pouze v doprovodu 

vychovatelky. Do jiných prostor je žákům vstup zakázán. Nerespektování těchto pokynů může být 

důvodem k výměně oddělení ŠD, které může tyto prostory využívat.  

1.2.3. Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování v doprovodu učitelů. Po převzetí 

vychovatelkou odcházejí společně na oběd a dále do ŠD v Obecním domě. Vychovatelka má 

odpovědnost za kázeň, bezpečnost a zdraví dětí po celou dobu provozu ŠD.  Ihned po příchodu 

vychovatelka odkóduje prostory ŠD a zkontroluje teplotu v místnosti. Při odchodu  zkontroluje 

topení, zhasnutá světla, uzavření všech oken i dveří, zakóduje prostory. 

1.2.4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou 

odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování. 

- Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě a dále dle potřeby 
kdykoliv během dne. Jde o klid na koberci, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové 
činnosti apod. 

- Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní  
s náročnějšími pohybovými prvky. Hry a spontánní činnosti mohou být rušnější. 

- Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných 
školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jde o řízenou kolektivní nebo 
individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.  

- Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností, není to 
však povinná činnost ŠD. Může jít o vypracovávání domácích úkolů (pouze se souhlasem rodičů, 
vychovatelka žákům úkoly neopravuje), nebo zábavné procvičování učiva formou didaktických 
her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, 
exkurzích a dalších činnostech;  

- získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky, poslechové 
činnosti, práce s knihou a časopisy). Veškeré činnosti jsou zakotveny ve školním vzdělávacím 
programu „Otevřená škola“. 

     

1.2.5. Rodiče a další návštěvníci do prostor určených ŠD nevstupují.  Vychovatelka je vidí přes 

skleněnou výplň  dveří.  Rodiče zvoní na zvonek umístěný na vstupních dveřích do budovy. 

1.2.6.. Rozsah denního provozu projednává ředitelka se zřizovatelem. Ředitelka schvaluje podpisem 

na úvodní stránce přehledu výchovně vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje 

činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. 

2. BOZP 

2.1. Pro činnost odloučeného pracoviště ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, 

pokud ŠD pro svoji činnost využívá dvorek v obecním domě, řídí se příslušným řádem pro tuto 

učebnu a pobyt venku. Žáci se chovají ohleduplně k občanům, kteří v obecním domě bydlí – nejsou 

hluční, neničí rostliny ani zařízení dvorku. Žáci jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden 

v třídní knize tohoto oddělení. 



2.2. Pitný režim je zajištěn – čaj nebo voda s citronem nebo se sirupem ze školní jídelny – bere 

s sebou vychovatelka , nápoje, které si žáci nosí sami,…      

2.3.  V učebně – herně je umístěna lékárnička. Za vybavení a používání léků a obvazového materiálu 

odpovídá vychovatelka ŠD. 

2.4. Žáci si nechávají na chodbě přezůvky. Mají možnost si zde nechat také náhradní oděv.                                                               

3. Chování  žáků 

3.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští.   Za žáka, který byl ve škole a do 

ŠD se nedostavil, vychovatelka  neodpovídá. 

3.2. Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku. 

3.3. Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny, který je vyvěšen     

v učebně.  

3.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky               

o základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace  

sníženou známkou z chování na vysvědčení.  

3.5. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím   

ředitelky školy z družiny vyloučen. Ředitelka může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento 

žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví                

a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných 

důvodů.  

 4. Dokumentace 

4.1. V družině se vede tato dokumentace:  

a) evidence přijatých dětí (např.zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni 
 k pravidelné   docházce), 

b) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka          
o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

c) třídní kniha oddělení  
d) celoroční plán činnosti – školní vzdělávací program pro ŠD 
e) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy, 
f) řád školní družiny 
g) kniha úrazů a záznamy o úrazech žáků, popřípadě lékařské posudky ( uloženy v ředitelně 

školy ) 
 

Závěrečná ustanovení 

1. Kontrolou provádění ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je statutárním orgánem školy  
pověřena vedoucí školní družiny. 

2. O kontrolách provádí písemné záznamy. 
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti  dnem : 1. 2. 2015 
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem : 2. 2. 2015 



5. Veškerá další ustanovení  Řádu školní družiny č.j. IV/9/2008 zůstávají i nadále v platnosti. 
 

 

V Hrušovanech u Brna dne 1. 2. 2015                                                            Mgr. Jarmila Motlíčková 
                                                                                                                             ředitelka školy 
 

 

                                                                                                                           Jana Houserová  
                                                                                                                                            vedoucí ŠD 
 

 
                                                                                                                     Mgr. Kristýna Jandíková 
                                                                                                                                           vychovatelka ŠD 


