
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro 

život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu 

velkou část svého volného času a je důležité, aby ho pobyt v družině těšil, aby 

každý zažil radost z činnosti, povzbudil svou zvídavost i ctižádostivost.

  Družina má osobnost dítěte rozvíjet a pomoci mu, aby dosáhlo úspěchu.

Nejvýznamnější je při tom vhodná motivace a povzbuzování dospělým.

Činnosti  v ŠD  využívají  různé  formy  práce  tak,  aby  se  děti  všestranně

rozvíjely, posilují  tvořivé a aktivní  prvky, podporují  komunikaci  a spolupráci

mezi účastníky akcí.

Součástí je Vnitřní řád školní družiny, který je již zpracovaný, rodiče s ním

byli prokazatelně seznámeni a visí  v každém oddělení školní družiny. Vnitřní

řád  školní  družiny  je  samostatnou  součástí  Vzdělávacího  programu  školní

družiny.

1. Materiální podmínky

V přízemí Nové budovy naší školy se nacházejí 4 samostatná oddělení školní

družiny. Třídy jsou vybaveny nábytkem, kobercem, audiovizuální technikou –

v jedné třídě je také interaktivní tabule. 

V družinových hernách nechybí velké množství společenských her, stavebnic

a hraček. Pomůcky a vybavení družin je každoročně doplňováno či nahrazováno

novými. 

2. Personální podmínky

Ve čtyřech odděleních pracují kvalifikované vychovatelky. Jedna z nich je

zaměstnána na částečný úvazek a doplňuje si příslušné vzdělání.



Přehled oddělení školní družiny:

1. oddělení: vych. Lenka Třešňáková (vedoucí vychovatelka):  1.B, 1.C

2. oddělení: vych. Zuzana Šimánková: 1.A, 1.C

3. oddělení: vych. Lucie Klímová: 2.A, 4.A

4. oddělení: vych. Ivana Kroupová: 2.B, 4.A

5. oddělení: vych. Zdena Lamačová: 3.A, 4.A

6. oddělení: vych. Michaela Adlerová: 3.B, 4.A  

3. Ekonomické podmínky

Školní družina je pro žáky za úplatu (200Kč/měsíc). Poplatek se vybírá ve

dvou etapách – v září a v lednu. 

4. Bezpečnost a ochrana zdraví

Děti  jsou  na  začátku  každého  roku  seznámeni  s řádem  školní  družiny  a

poučeni o bezpečnosti při pobytu ve třídách, šatnách, venku. Záznam o poučení

je  uveden  v Přehledu  výchovně  vzdělávací  činnosti.  Dbáme  na  dodržování

hygieny a ochranu zdraví podporou správného vzájemného chování. Nabízíme

pitný režim.  



CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Rozvoj osobnosti člověka se všemi hodnotami pro osobní a občanský život, 

získávání informací a učení v průběhu života – vedeme děti k odpovědnosti 

za svou osobu a své zdraví, posilujeme citové vazby mezi spolužáky, učíme je 

vzájemné důvěře a toleranci 

 

Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod – 

podporujeme schopnost pomoci mezi spolužáky, navozujeme témata chování 

vůči handicapovaným lidem 

 

Utváření vědomí národní a státní příslušnosti. Respektování k národnostní, 

kulturní, jazykové a náboženské identitě každého člověka – rozvíjíme 

soudržnost a respekt žáků, vnímání rozdílů mezi dětmi různých etnik jako přínos 

pro rozvoj osobnosti a budování otevřenosti  

 

Pochopení a uplatňování rovnosti žen a mužů – vysvětlujeme a simulujeme 

určité modely chování na běžných situacích 

 

Poznávání světových a evropských kulturních hodnot a tradic – realizujeme 

prostřednictvím výtvarných a praktických činností s důrazem na české tradice a 

jejich kontext ve světovém měřítku 

 

Získávání znalostí o životním prostředí a jeho ochraně – spolupracujeme na 

celoročním sběru surovin, rozvíjíme získané informace o ochraně a ohrožení 

životního prostředí 

 

Získání všeobecného vzdělání – upevňujeme vědomosti získané ve 

vyučovacím procesu, formou hry rozvíjíme další poznatky 



FORMY VZDĚLÁVÁNÍ 

PRAVIDELNÁ PŘÍLEŽITOSTNÁ SPONTÁNNÍ 

AKTIVITY 

ODPOČINKOVÁ 

ČINNOST 

PŘÍPRAVA NA 

VYUČOVÁNÍ 

 

Je dána 

týdenní skladbou 

zapsanou v třídní 

knize (tzn. 

Kontrola 

docházky) 

Hygiena 

Oběd 

Relaxace 

Vycházka 

Odpočinkové a 

relaxační činnosti 

 

Besídky (např. 

Vánoce) 

 

Výlety (zimní 

výlet a jarní 

výlet) 

 

Klidová 

činnost po 

obědě 

Hry venku 

Samostatná 

aktivita při 

ranní a 

koncové 

družině 

 

 

Četba 

Stolní 

společenské hry 

Práce 

s časopisy 

Poslech hudby 

Rozhovor 

s žáky 

 

Vypracování 

domácích úkolů 

Didaktické hry 

Tematické 

vycházky 

 

 



ČASOVÝ PLÁN ČINNOSTI ŠD 

PROVOZNÍ DOBA: 

Ranní: 6,30 – 7,40 hod. 

Odpolední: od 11.40 hod. (resp. 12.35 hod) 

Koncová: do 17,30 hod. 

 

DENNÍ REŽIM ve ŠD: 

Ranní družina (6.30 – 7.40): 

 Hry s hračkami, poslechové čtení, vyprávění zážitků žáků, jednoduché hry, 

práce se stavebnicemi, ranní rozcvička, omalovánky, příprava na výuku, 

samostatný odchod do tříd 

 

Odpolední družina (11.40 nebo 12.35 – 16.30): 

 Příchod dětí do ŠD, uložení aktovek, kontrola docházky, osobní hygiena, 

odchod dle rozpisu na oběd do školní jídelny  

 Po obědě relaxace – čtení nebo poslech MC, CD, vyprávění paní 

vychovatelky 

 Dále: odpočinkové činnosti, rukodělné práce, odchod dětí na různé zájmové 

kroužky 

 Rekreační a zájmová činnost - vycházka do okolí školy, Prokopského údolí, 

na školní hřiště nebo zahradu  

! Děti v tuto dobu /14.00 -15.00/  nelze vyzvedávat ! 

 Návrat do oddělení - osobní hygiena, odpolední svačina + pitný režim 



 Hry ve třídě nebo na zahradě, individuální vypracování DÚ, průběžně odchod 

dětí domů 

 

Koncová večerní družina:  

 Individuální činnost žáků, průběžně odchod dětí domů 

 

 



OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 

Výstupy Obsah učiva Poznámky 

 Upevňovat získané dovednosti a 

návyky (hygiena, společenské 

chování) 

  

Přispívat k rozvoji tělesné 

zdatnosti, otužování a 

sportovního chování. 

Míčové hry, závodivé hry, běh 

s překážkami. 

Soutěže 

družstev 

V zimě bobování. 

Kolektivní hry (kopaná, vybíjená, 

košíková) 

Správné přecházení vozovky, 

seznámení s nebezpečnými 

situacemi. 

Přecházení vozovky. Určování 

dopravních značek. 

 

Orientace v okolí školy. 

Nebezpečné křižovatky a nebezpečné 

situace. 

Cestování 

dopravními 

prostředky. 

 Turistické značky. Turistika 

 

  

ČLOVĚK A ZDRAVÍ 



 

Výstupy Obsah učiva Poznámky 

Pěstovat estetické cítění a 

představivost, rozvíjet fantazii 

Malování, kreslení, stříhání  

Kreslení v přírodě 

Seznámení s různými 

technikami 

(modelování, koláže, 

zapouštění barev, 

skládání,…). 

Výtvarné soutěže. 

Ilustrace dětské knihy. 

Návštěva školní knihovny. 

Pěstovat zájem o hudbu, 

rozvíjet smysl pro rytmus 

Poslechové skladby, hra na 

Orfeovy nástroje. Zpěv. 

Poslech hudby a 

mluveného slova 

(soustředění). Účast na 

školním vystoupení pro 

rodiče. 

Rozvíjet správnou výslovnost, 

vyjadřovací schopnosti, 

dýchání. 

Rozpočítadla, jazykolamy, 

veršované pohádky. Hra na 

tělo. 

 

Vztah k uměleckým dílům Malované písničky. Návštěva divadelního 

představení. 
Četba na pokračování. 

Písničky J. Uhlíře a Z. Svěráka  

 Taneční kroky a hry. 

 

  

UMĚNÍ A KULTURA 



 

 

  

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

Výstupy Obsah učiva Poznámky 

Seznámit děti s různými 

pracovními technikami. 

Práce s papírem, textilem, 

přírodninami, modelínou, 

vlnou 

Využití keramické dílny, 

práce ve skupinách. Účast 

v soutěžích. 

Účast na sběrových 

akcích. 

Rozvoj zručnosti, představivosti 

a fantazie. 

Tvořivé hry se stavebnicemi 

(Lego, Cheva, dřevěné 

kostka…) 

Hygiena prostředí. 

Sebeobslužné činnosti. 

Zalévání rostlin. Podílení se na 

výzdobě tříd a školy. 

Dodržení bezpečnosti při 

práci. 



 

Výstupy Obsah učiva Poznámky 

Pěstovat pěkné vztahy-

chování ke spolužákům i 

dospělým osobám. 

Oslovování kamarádů a 

dospělých. 

Rozhovory-vztahy v rodině, 

Trávení volného času, pomoc 

starším osobám. 

Vést děti k samostatnosti a 

správnému vystupování na 

veřejnosti. 

Důležitá telefonní čísla. První 

pomoc. 

Připomínání významných 

výročí a historických 

událostí. 

Umět zvládat základní 

sebeobslužné činnosti. 

Hry na nakupování, 

cestování návštěva u lékaře… 

 

Poznávat a chránit přírodu. Práce s atlasy (živočichové, 

rostliny, města a jejich 

znaky, země a vlajky…) a 

encyklopediemi. 

Vycházky (orientace v místě 

bydliště, poznávání přírody- 

chráněná území Prahy) 

 Chráněná území ČR, hrady a 

zámky. Bohatství lesa, polí a 

luk. 

Ukázky z literárních děl 

(sledování dokumentů-TV) 

 Lidová přísloví a pranostiky 

(Veselý krok přes celý rok, 

Špalíček…) 

Lidové tradice 

 Hry- pexeso, kvarteto  

 

 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 



PODMÍNKY DOCHÁZKY ŽÁKŮ DO ŠD 

O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy. 

Rodiče jsou povinni vyplnit Přihlášku do ŠD, kde je uveden rozsah docházky 

žáka a způsob odchodů žáka z družiny.  Změny v docházce dětí jsou rodiče 

povinni sdělit písemně – k těmto účelům je využíván zvláštní družinový 

notýsek.  Odhlášky z docházky se podávají také písemnou formou.  

Družina je určena žákům 1. – 4. tříd. Na základě opodstatněné individuální 

žádosti je možno zařadit jednotlivě i dítě starší.  

Vychovatelky zajišťují plynulý odchod žáků na zájmovou činnost i jejich 

návrat zpět do družiny ze zájmových útvarů probíhajících v prostorách školy.   

Při opakovaném porušování vnitřního řádu školní družiny je škola oprávněna 

žáka s docházky vyloučit.  



ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI 

VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

A) ŽÁCI SE ZDRAVOTNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 

Do této skupiny patří především žáci dlouhodobě nemocní, kteří do školy 

nedochází nebo se účastní výuky pouze částečně. Důležitá je spolupráce 

s rodinou, individuální péče pedagogů i zájem a pochopení spolužáků.  

Žákům dlouhodobě nemocným pomáháme zařadit se zpět do kolektivu, 

poskytujeme individuální konzultace, respektujeme časový prostor potřebný na 

rekonvalescenci, spolupracujeme s odborníky z řad psychologů a pracovníků 

pedagogicko psychologické poradny. 

 

B) ŽÁCI SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 

Týká se hlavně žáků, kteří pochází z prostředí sociálně, kulturně 

a jazykově odlišného od prostředí, v němž vyrůstá majoritní populace. 

K sociálně znevýhodněným dětem přistupujeme stejně jako k ostatním a 

vedeme k tomu i jejich spolužáky. Při zjištění problému vyplývajícího z jejich 

postavení se jej snažíme odpovídajícím způsobem taktně řešit - v těchto 

případech spolupracujeme s rodiči a rodinami těchto dětí a klademe zvýšený 

důraz na pravidelnou komunikaci a zpětnou vazbu. 

 

C) ŽÁCI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ (SPU) A CHOVÁNÍ 

(SPCH) 

Nejčastější skupinou žáků se speciálními potřebami jsou na naší škole 

žáci s vývojovými poruchami učení a chovaní. Zejména u těchto dětí se snažíme 

nešetřit pochvalou, dlouhodobě je nezatěžovat, učit v menších časových úsecích, 

nevyvíjet nátlak a neobviňovat je z lenosti. Žáci jsou zařazeni do běžných tříd 

bez omezení. V rámci volnočasových aktivit mají tyto děti lepší šanci na úspěch 



než ve výuce školních předmětů. Díky specifické a soustavné práci s dětským 

kolektivem se také lépe rozvíjí sociální komunikace, s jejímž rozvojem se často 

potýkají.  



KLÍČOVÉ KOMPETENCE ROZVÍJENÉ V RÁMCI ŠD 

 

Kompetence k učení:učí se s chutí, započatou práci dokončí, umí zhodnotit 

své výkony, učí se nejen spontánně, ale také vědomě, klade si otázky a hledá na 

ně odpovědi, všímá si souvislostí mezi jevy. Získané vědomosti dává do 

souvislostí, získané zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a dalším učení. 

 

Kompetence řešení problémů: všímá si dění i problémů a tyto mu jsou 

motivací k řešení dalších situací, při řešení situací využívá logických, 

matematických a empirických postupů. Chápe, že vyhýbání se problémům 

nevede k cíli, rozlišuje správná a chybná řešení, spontánně vymýšlí řešená nová. 

Započaté činnosti dokončuje. 

 

Komunikativní kompetence: ovládá řeč, vyjadřuje vhodně formulovanými 

větami myšlenky, sdělení, otázky a odpovědi. Komunikuje bez ostychu 

s dospělými, dokáže vyjadřovat své pocity řečí, gestem i dalšími prostředky. 

Komunikace je kultivovaná. 

 

Sociální a interpersonální kompetence: samostatně rozhoduje o svých 

činnostech a uvědomuje si, že za ně zodpovídá a nese důsledky. Projevuje 

citlivost a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, vnímá 

nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim bránit. Ve skupině 

spolupracuje, dokáže se prosadit i podřídit – přijmout kompromis, je schopen 

respektovat jiné, je tolerantní k odlišnostem mezi lidmi. 

 

Činnostní a občanské kompetence: učí se plánovat, organizovat, řídit a 

hodnotit, odhaduje rizika svých nápadů. K úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, uvědomuje si svá práva i práva druhých, chová se odpovědně 

s ohledem na zdravé a bezpečné prostředí. 



 

Kompetence k trávení volné času:orientuje se v možnostech smysluplného 

trávení volného času, umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic, 

rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinových i individuálních činnostech. 

Umí říci NE nevhodným nabídkám. 

 



[Zadejte text.] 
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18.  VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY 

Č.j.:     /2013 

Vypracoval: Mgr. V.Hanzlíková, ředitel školy  

Schválil:  Mgr. V. Hanzlíková, ředitel školy 

Pedagogická rada projednala dne 26.8.2013 

Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 

 
 

 

 

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 tento vnitřní řád školní družiny.  

 

Tato směrnice určuje pravidla provozu, a režim školní družiny. 

 

Zásady směrnice: 

- musí být vydána písemně,  

- nesmí být vydána v rozporu s právními předpisy,  

- nesmí být vydána se zpětnou účinností,  

- vzniká na dobu neurčitou. 

 

 

Poslání školní družiny 

 

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

v platném znění.   Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve 

škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji 

odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku 

a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. 

Činnost družiny je určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy. K pravidelné denní 

docházce mohou být přijati i žáci druhého stupně základní školy, žáci nižšího stupně šestiletého 

nebo osmiletého gymnázia nebo odpovídajících ročníků osmiletého vzdělávacího programu 

konzervatoře, pokud nejsou přijati k činnosti klubu. Činností vykonávaných družinou se mohou 

účastnit i žáci, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny. Družina může 

vykonávat činnost pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné zástupce, i ve dnech pracovního 

volna. 
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1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní 

družině a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky 

 

 

1.1Žáci  jsou povinni 

a) řádně docházet do školní družiny, 

b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 

byli seznámeni, 

c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo 

vnitřním řádem, 

d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných 

závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, 

e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem, 

f) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka  a změny v 

těchto údajích písemnou formou. 

 

 

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů 

pedagogických a provozních pracovníků.       

 

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje 

prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.  

 

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou 

zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví 

škodlivých látek).       

 

1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 

kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.  

 

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na 

svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních 

psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho 

pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s 

činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu. 

 

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a 

bezpečnost jeho nebo jiných osob. ŠD nezodpovídá za poškození nebo ztrátu mobilních telefonů a 

dalších cenných předmětů. 

 

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují 

za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. 
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2. Provoz a vnitřní režim školy       

    

Přihlašování a odhlašování 

Ředitel stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 

74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto: 

   

2.1 Ve školní družině je určena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišťuje 

přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání informací rodičům, vyřizování 

námětů a stížností. 

   

 činnosti, táborové činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje 

na základě písemné přihlášky. Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové 

činností je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu 

účastníka z družiny. 

  

2.3 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a 

leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok s doporučením MČ Praha 13. 

V ojedinělých případech lze hradit částku ve splátkovém kalendáři dle dohody.  

 

2. 4 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné 

nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o 

sociálních službách, nebo 

 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 

zákona o státní sociální podpoře 

 

a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

 

2.5 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní 

družiny. 

 

2.6. Odhlásit dítě ze ŠD lze pouze písemnou formou a to kdykoli, poplatek se za započatý měsíc 

nevrací. 

 

       

3. 10 Organizace činnosti  

 

3. 1 Provozní doba ŠD je od 6,30 do 17,30 hodin. V době mezi 14 a 15 hodinou nelze dítě 

vyzvednout z důvodů vycházek mimo areál školy, divadla, apod. 

 

3. 2 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) Informuje vedení školy 

b) Požádá o pomoc Policii ČR po 19 hodině ( Místní oddělení  Policie ČR, Praha 5 

Stodůlky,Mukařovského  1985,tel. 235 521 967, 235 521 969)  
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3. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.  

 

3. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí 

vychovatelky školní družiny.  

   

3. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména 

formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na 

vyučování. 

   

3. 6 Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud 

se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení 

nebo skupinu. 

   

  

4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým 

chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, 

 

4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek 

svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud 

nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde 

během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned 

ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního 

roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. 

Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny. 

 

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

ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, 

pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, 

ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, nebo z jiných zvláště závažných důvodů. Rozhodnutí 

nemá povahu správního řízení, není možnost odvolání rodičů. Při vyloučení dítěte ze ŠD se za 

příslušný měsíc, v němž k tomuto došlo, úhrada nevrací. 

 

4.3. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy 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. 

 

4.4. 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 žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez 

zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k 

lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý 

žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do 

zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.   

Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz 

ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. 

Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm 

dověděl první.       
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5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků. 

 

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada 

od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu 

škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče. 

 

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci ŠD neprodleně své vychovatelce. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých 

věcí - uzamykání šaten, tříd.  

 

5.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, 

šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z 

bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.       

 

 

6. Pravidla pro hodnocení chování  žáků. 

 

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

základním vzdělávání.  

 

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

ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák 

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

bezpečnost ostatních nebo z jiných zvláště závažných důvodů. 

 

   

7. Dokumentace 

 

V družině se vede tato dokumentace:  

a) písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o 

rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. 

b) Přehled výchovně vzdělávací práce ve ŠD - třídní knihy jednotlivých oddělení či jiné 

přehledy výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí, 

c) celoroční plán činnosti. 

d) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výroční zprávu školy, 

e) vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti, 

f)  záznamy o úrazech dětí, žáků ve vedou v knize úrazů ZŠ u hospodářky školy  

 

 

8. Závěrečná ustanovení 

 

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen 

zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny. 

2. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním. 

3. Směrnice nabývá účinnosti dnem :_1.9.2013 

 

Praha  dne 1. 9. 2013 

 

 

 

                                                                                                           ředitel školy 
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 Organizace činnosti  

 

Provozní doba ŠD je od 6,30 do 17,30 hodin.  

Rozvrh činnosti jednotlivých oddělení: 

Aby nebyla narušována činnost oddělení, jsou pro odchody dětí stanoveny tyto doby: libovolně 

mimo doby od 14,00 do 15,00. Provoz ŠD končí v 17,30 hodin. 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, po ukončení 

provozu školy zůstává vychovatelka ještě 1,5 hod. a snaží se rodiče nebo prarodiče kontaktovat. 

Po 19 hodině je informována Policie ČR. Rodiče jsou s tímto opatřením seznámeni.       

 

 

Činnost ŠD probíhá v místnostech vyhrazených pro provoz ŠD, jsou opatřeny domácími telefony.  

 

Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. 

 

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek.  

   

Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh   činnosti stanovuje ředitel školy 

   

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, popř. ráno pro 

žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne. Jde o klid na koberci, 

molitanu,  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, nikoliv před 15. hodinou, 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). 

   

Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení  do družiny v době mimořádných 

prázdnin nebo ve dnech ředitelského volna. 

   

V době řádných prázdnin v průběhu školního roku se provoz ŠD nezajišťuje.   

 

 Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.    

 

Do ŠD mohou být dočasně umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni, např. při dělených 

hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka, nesmí však být 

překročen nejvýše přípustný počet  žáků v oddělení. 
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Při postupných odchodech žáků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnost oddělení 

v době, kdy počet žáků v takto spojených odděleních je max. 30. Stejně tak se postupuje při 

spojování činnosti, kdy každé oddělení vykonává jinou činnost – zájmovou, relaxační apod. 

 

Rozsah denního provozu projednává ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisem 

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

činnosti odpočinkové, zájmové a rekreační, pobyt venku a další aktivity. ŠD může v rámci své 

běžné činnosti, v průběhu stanovené provozní doby ŠD, zřizovat zájmové kroužky, jejichž 

členové mohou být i žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce. Činnost 

v těchto kroužcích,  pro žáky nezapsané k pravidelné docházce do ŠD, může být poskytována za 

úplatu. 

 

ŠD může zřizovat zájmové kroužky a další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a 

kulturní akce atp.),  které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD. Členství v 

těchto kroužcích, resp. na těchto aktivitách není vázáno na zápis do ŠD. Tyto činnosti mohou být 

poskytovány za úplatu. 

 

 BOZP 

 

Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu, pokud ŠD pro svoji činnost 

využívá odborné učebny (např. tělocvična, cvičná kuchyňka, dílna,…), řídí se příslušnými řády pro 

tyto učebny. Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZP a záznam o poučení je uveden v třídních 

knihách jednotlivých oddělení. 

Pitný režim je zajištěn – nápojové automaty, čaj ze školní jídelny, ovocná šťáva je k dispozici stále 


