VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU / DRUŽINY při ZŠ „Poznávání“ s. r. o.
Vnitřní řád školní družiny při ZŠ „Poznávání“ s. r. o. byl vypracován podle
- zákona č.561/2004 Sb.
- vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání,
- vnitřních předpisů ZŠ „Poznávání“ s. r. o. (školní řád).
Provozní doba odpoledního klubu / školní družiny (dále jen ŠD):
ŠD je otevřena v pracovní dny od 8:00 do 8:40 (ranní družina) a dále od 13:30 do 17:00
(odpolední družina). Hlavní činnost probíhá od 14:00 do 16 hodin. Děti je možné si
vyzvednout převzetím od pedagogického pracovníka mezi 16:00-17:00. Děti je možné si
vyzvednout také po skončení obědové pauzy mezi 13.30-14.00, pokud nemají povinnou
výuku ve III. výukovém bloku.
Podmínky přijetí do ŠD
Do ŠD může být přijat žák pouze na základě řádně vyplněné přihlášky. Přihláška do ŠD musí
být odevzdána nejpozději 3. den od začátku školního roku třídní učitelce nebo třídnímu
učiteli. ŠD může uskutečňovat i jinou příležitostnou a zájmovou činnost (účast je vždy
podmíněna písemným souhlasem zákonných zástupců žáka). Zájmové vzdělávání žáka může
být též ukončeno kdykoliv na žádost zákonného zástupce na základě písemného oznámení.
Způsob předávání žáka
Žáci do ranní družiny přicházejí sami nebo v doprovodu zákonných zástupců nebo osob jimi
pověřených (uvedených v přihlášce). Z ranní družiny předává žáky vychovatelka učitelům do
jednotlivých tříd. Do odpolední družiny předává žáky vychovatelce učitel. Žáka ze ŠD mohou
vyzvedávat rodiče nebo jejich zástupce v časech uvedených v oddíle „Provozní doba
družiny“. Žáci mohou odcházet v uvedenou dobu sami, pokud je to uvedeno v přihlášce.
Pokud chtějí mimořádně odejít dříve, musí přinést od rodičů písemnou omluvenku s
uvedením doby, kdy mají ze ŠD odejít a s kým, případně lze toto sdělit prostřednictvím
školního informačního systému či zasláním SMS zprávy. Odchod žáka na jeho žádost není
možný. Předem známou nepřítomnost žáka ve ŠD sdělí zákonný zástupce vychovatelce
písemně, případně prostřednictvím školního elektronického systému.
Práva a povinnosti zákonných zástupců
• Zákonní zástupci jsou povinni se seznámit s vnitřním řádem školní družiny.
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Zákonní zástupci jsou povinni písemně sdělit požadavek k odchodu žáka v jiném čase,
než je stanoveno na přihlášce a rovněž písemně sdělit, pokud si žáka vyzvedne jiná
osoba, jež je uvedena na přihlášce.
Žák nebude ze školní družiny uvolněn na základě telefonické žádosti.
Zákonní zástupci jsou povinni informovat o zdravotních potížích a podobných
skutečnostech omezujících činnost žáka ve školní družině a o závažných změnách, jež
uvedli do přihlášky. Dále jsou povinni nahlásit změny telefonních čísel a kontaktů.
V případě, že některému ze zákonných zástupců bylo na základě soudního rozhodnutí
odepřeno právo na péči, je nutno tuto skutečnost neprodleně sdělit řediteli školy, který
na základě této skutečnosti vydává pokyn vychovatelům.
Zákonní zástupci jsou povinni se dostavit na vyzvání ředitelky školy na schůzku v
otázkách chování žáka ve ŠD.
Zákonní zástupci mají právo na informace o chování žáka v ŠD.
Zákonní zástupci mají právo sdělit své připomínky a podněty k činnosti ŠD.
Zákonní zástupci jsou povinen zajistit vybavení žáka nutné pro činnost a pobyt ve školní
družině.

Práva a povinnosti žáků
• Žáci mají právo navštěvovat školní družinu na základě písemné přihlášky a splněných
kritérií ŠD.
• Žáci mají právo zúčastňovat se všech akcí pořádaných ŠD, využívat prostory ŠD a zařízení
školy.
• Žáci mají právo požádat vychovatele o pomoc v případě problému a v situacích, ve
kterých si neví rady.
• Žáci mají právo na přátelské a bezpečné prostředí školní družiny a ochranu před sociálně
patologickými jevy.
• Žáci mají právo na odpočinek, dodržování osobní hygieny a pitného režimu.
• Žáci bez vědomí vychovatelů oddělení školní družiny neopouští.
• Žáci vždy ihned nahlásí všechna zranění nebo úraz vychovateli.
• Při používání cenností a spotřební elektroniky včetně mobilních telefonů platí stejná
pravidla, která jsou uvedena ve školním řádu.
Podmínky pro zacházení s majetkem školní družiny
• Žáci udržují ve školní družině a třídách čistotu a pořádek. Žáci mají právo užívat zařízení
školy, pomůcky, hry a hračky v ŠD, je přitom povinen řídit se pokyny vychovatelů a jiných
oprávněných osob.
• Poškození majetku hlásí žáci vychovatelům školní družiny.
• Poškodí-li žáci úmyslně nebo z nedbalosti majetek školní družiny, hradí škodu zcela nebo
částečně zákonní zástupci žáka.

Podmínky pro vyloučení žáka ze školní družiny
Žáci mohou být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským
zákonem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze školní družiny v
případě že:
- žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces,
- žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků.
Podmínky BOZ
• Žáci školní družiny jsou pravidelně seznamováni s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a
s postupy, které zvyšují jejich bezpečnost. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZ,
jako jsou ustanovena ve školním řádu. Pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné
učebny (např. tělocvičnu, školní hřiště a školní pozemek), řídí se příslušnými řády
učeben. Žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v
přehledu výchovně vzdělávací práce v daném oddělení.
• Školní družina zajišťuje vhodnou strukturu režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního
pohybu, vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků),
ochranu žáků před úrazy.
• Školní družina vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími sociálně
patologickými jevy a pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny. Vychovatelé
průběžně sledují konkrétní podmínky a situace ve školní družině z hlediska výskytu
sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné
zachycení ohrožených žáků. Dále jsou povinni v souladu s pracovním řádem a školským
zákonem vykonávat dohled nad žáky, a to hlavně v prostorech, kde by k sociálně
patologickým jevům mohlo docházet.
• Žáci se ve školní družině chovají tak, aby nenarušovali výchovně vzdělávací proces a
neohrožovali zdraví své a svých spolužáků.
• Každý úraz hlásí žáci bez zbytečného odkladu vychovateli nebo jinému zaměstnanci.
Případné úrazy jsou evidovány do knihy úrazů, která je společná se ZŠ.
• Lékárnička první pomoci je umístěna u vedoucí vychovatelky.
• Ochrana zdraví žáků je zajištěna častým větráním, pobytem na čerstvém vzduchu,
čistotou prostor a vhodným nábytkem, který svou velikostí respektuje požadavky na
zdravý vývoj dětí.
• Vychovatelé provedou poučení žáků na počátku školního roku, nepřítomné žáky poučí
dodatečně. Dále provedou záznam do příslušné dokumentace. Žáky seznámí zejména s
vnitřním řádem školní družiny, se zásadami bezpečného chování ve všech prostorách
školy, při vycházkách, na hřišti, při odchodu a příchodu do školy a na veřejných
komunikacích, se zákazem přinášet do ŠD věci, které nesouvisí s prací ŠD, s nebezpečím
vzniku požáru a s postupem při vzniku požáru.

Evidence docházky a dokumentace ve školní družině
Evidence žáků navštěvujících školní družinu je vedena v přehledu výchovně vzdělávacích
činností oddělení.
Dokumentace:
• evidence přijatých žáků (přihlášky);
• přehledy výchovně vzdělávacích činností;
• celoroční plán činností, měsíční plány ŠD;
• Vnitřní řád školní družiny;
• ŠVP.

V Praze, dne 28. srpna 2020
Mgr. Jana Brodská
ředitelka školy

