
            
            

Základní škola Žamberk, 28.října 581       

Směrnice školy: Vnitřní řád školní družiny
Číslo jednací: ZŠ/233 - 3/2014 Datum: 1. srpna 2014

Spisový znak: Skartační znak:

Vypracovala: PaedDr. Hana Štětinová Schválila: PaedDr. Hana Štětinová

Směrnice nabývá platnosti dne: 1. září 2014

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. září 2014

Počet listů: 2

I. Úvodní ustanovení 

1.  Na  základě  ustanovení  zákona  č.  561/2004  Sb.,  o  předškolním,  základním,  středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání,  ve  znění  pozdějších  předpisů  vydávám  jako  statutární  orgán  školy  směrnici
k zajištění činnosti školní družiny.

2. Jako vedoucí vychovatelka je určena paní Romana Frimlová, která řídí a kontroluje práci
podřízených zaměstnanců školní družiny Zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků do školní
družiny, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.

II. Působnost a zásady směrnice 

Směrnice upravuje pravidla přijímání žáků do školní družiny.
Zásady směrnice:

- vzniká na dobu neurčitou,  
- je závazná pro zaměstnance i zaměstnavatele, 
- ředitelka školy je povinna seznámit zaměstnance s vydáním, změnou nebo zrušením

této směrnice nejpozději do 15 dnů, 
- směrnice musí být přístupná všem zaměstnancům.

III. Činnost družiny

Družina  organizuje  zájmové  vzdělávání  především pro  účastníky  přihlášené  k  pravidelné
denní  docházce.  Družina  umožňuje  účastníkům  odpočinkové  činnosti  a  přípravu  na
vyučování.

IV. Účastníci činnosti družiny

1. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.



2. Některých příležitostných činností se mohou účastnit i žáci nebo děti, kteří nejsou přijati k
pravidelné denní docházce do družiny. K přijetí účastníka k příležitostné činnosti družiny je
nutná  písemná  přihláška,  jejíž  součástí  přihlášky je  písemné  sdělení  zákonných  zástupců
účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

naplněna do počtu 30 účastníků.

V. Organizace činnosti družiny

Činnost  družiny  probíhá  podle  rámcového  vzdělávacího  plánu  školní  družiny  –  Týdenní
skladby.  Z toho  důvodu  by  měli  žáci  odcházet  nebo  by  měli  být  vyzvedáni  zákonnými
zástupci až po 15. hodině.

A. Provozní doba školní družiny:

1. Ranní školní družina: od 6.30  do 7.30 hod (v případě potřeby do 8.30 hod)

Odpolední školní družina: začátek po vyučování, konec: 16.00 hod.

2. Provoz školní družiny během prázdnin: 

a) 6.30 až 16.00 hod

b) pouze v případě účasti minimálně 7 dětí

c)  v případě  uzavření  školní  družiny  budou  zákonní  zástupci  o  této  skutečnosti  písemně
informováni.

B. Prostory užívané školní družinou

1. Školní družina je umístěna v budově ul. Nádražní 550, proti ZŠ 28. října 581 .

2. Další prostory: školní dvůr, zahrada vedle budovy školní družiny.

3. Obědy se žákům vydávají ve školní jídelně školy. Žáci 1. tříd obědvají až po 12.00 hod.,
kdy je v jídelně více klidu.

3. Žáci jsou z družiny do školy i ze školy do družiny převáděny vychovatelkami. Totéž platí o
všech přesunech mimo budovu školní družiny. 

C. Docházka do školní družiny

1. Přihlašování žáků do školní družiny

a) Přihlašování žáků do školní družiny zajišťuje vedoucí vychovatelka.

b) O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti, která musí být řádně
vyplněná a musí obsahovat sdělení rodičů o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka
z družiny.

c) Po rozhodnutí o přijetí žáka zákonní zástupci vyplní zápisový lístek.



d)  Při  zápisu  do  školní  družiny musí  být  zákonní  zástupci  žáka  prokazatelně  seznámeni
s Vnitřním řádem školní družiny.

2. Odhlášení ze školní družiny

a) Odhlášení žáka ze školní družiny musí být provedeno předem a písemnou formou.

3. Ukončení docházky do školní družiny

Zařazení žáka ve školní družině bude ukončeno ze strany školy v těchto případech:

a)  Jestliže žák svým nevhodným chováním soustavně narušuje kázeň a  činnost  ve školní
družině.

b) Jestliže zákonní zástupci soustavně žáka neomlouvají nebo přeruší jeho docházku na dobu
delší než 30 dní.

3. Umisťování nepřihlášených žáků do školní družiny

Vychovatelky školní družiny v době dělených hodin přebírají všechny žáky příslušné skupiny
a zajišťují činnost všech přítomných žáků. To platí i pro dobu neplánovaných prázdnin, např.
ředitelské volno.

D. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků ve školní družině

1. Při všech činnostech školní družiny je dbáno bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.

2. Za bezpečnost žáků po celou dobu pobytu ve školní družině odpovídá vychovatelka školní
družiny. 

3. Žáci dochází a odchází ze školní družiny podle zápisového lístku. V jiných případech (např.
samostatný odchod, jiná doba než je na zápisovém lístku,..) je žák uvolněn  pouze na základě
písemného sdělení zákonných zástupců nebo převzetím osobami uvedenými na zápisovém
lístku. Na telefonické žádosti nelze žáka uvolnit.

4.  Pokud  žák  odchází  po  obědě,  musí  vyčkat  příchodu  doprovodu  v šatně.  Doprovod  je
povinen oznámit vychovatelce, že si žáka odvádí.

5. V případě nemoci omlouvají zákonní zástupci žáka stejně jako ve škole.

6. Po obědě žáky převádí do školní družiny vychovatelka školní družiny.

7. Do zájmových kroužků a ZUŠ odchází žáci samostatně na základě písemného souhlasu
zákonných zástupců.

8.  V době  pobytu  žáků  ve  školní  družině  je  žákovi  zakázáno  opustit  prostory  určené
vychovatelkou.



9. Pokud zůstane žák po 16. hodině ve školní družině, vychovatelka se telefonicky spojí se
zákonnými  zástupci  žáka  a  vyčká  jejich  příchodu  nebo  jiné  pověřené  osoby  uvedené
v zápisovém lístku.

10. Ve školní družině z provozních důvodů nelze zajistit pitný režim, proto si žáci nosí nápoje
s sebou z domu.  

E. Podmínky úplaty

1. Podmínky úplaty ve školní družině se řídí příslušnou směrnicí školy.

1. Výši poplatku určuje Město Žamberk příslušnou vyhláškou.

2. Poplatek je vybírán přímo ve družině, vždy za dva měsíce najednou.

VI. Závěrečné ustanovení

1)  Kontrolou  provádění  ustanovení  této  směrnice  je  statutárním orgánem školy  pověřena
zástupkyně ředitelky školy Mgr. Helena Čížková. O kontrolách provádí písemné záznamy.

2)  Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým a skartačním řádem školy. 

3)  Tato směrnice platí do odvolání.

4)  Touto směrnicí se ruší Vnitřní řád školní družiny ze dne 31. srpna 2007.

5. Tato směrnice vstupuje v platnost 1. září 2014.

PaedDr. Hana Štětinová                Mgr. Helena Čížková                Romana Frimlová

     ředitelka školy                    zástupkyně ředitelky školy          vedoucí vychovatelka


