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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Práva žáků:
každému žáku náleží:
- rozvoj osobnosti podle míry nadání, rozumových a fyzických schopností
- právo dítěte na svobodu svědomí, myšlení a náboženství podléhající vhodné orientaci ze
strany rodičů a omezení zákonem
- právo přicházet s nápady, podněty a návrhy, které se týkají činnosti školní družiny
- právo kdykoliv se obrátit na pedagogického pracovníka školy s žádostí o pomoc, radu či
informaci
- ochrana před jakoukoliv formou diskriminace
- právo dítěte vyjádřit názor a požadavek, aby byl vzat do úvahy ve všech záležitostech
týkajících se dítěte
- ochrana před jakýmkoliv tělesným a duševním násilím, urážením či zneužíváním
- vedení žáků k sebereflexi a umění sebehodnocení
- zdravotně postiženým dětem speciální péče a přístup takovým způsobem, aby dosáhly co
největší soběstačnosti a mohly se aktivně vřadit do společnosti
- právo na využívání všech zařízení a služeb školní družiny, které jsou žákům určeny
- být seznámen se všemi pokyny vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti ve školní družině
Povinnosti žáků:
-

-

žáci jsou povinni řádně docházet do školní družiny
žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád školní družiny, se kterým byli seznámeni
žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští
písemnou žádost o uvolnění ze školní družiny musí žák/zákonný zástupce předložit
předem, omluvit žáka mohou zákonní zástupci také telefonicky
žáci ve školní družině dodržují zásady kulturního chování, v případě závažného porušení
nebo opakujícího se porušování vnitřního řádu školní družiny může být žák ze školní
družiny vyloučen
mimo školu se žáci chovají a jednají tak, jak se mezi sebou chovají slušní lidé; při účasti na
akcích, které organizuje školní družina, žáci dbají poučení vychovatelky

Organizační řád:
-

školní družina se otevírá v 6:30 hod
školní družina se uzavírá v 15.30 hod

-

-

školní družina je určena pro žáky 1. stupně ZŠ praktické a 1. a 10. stupně ZŠ speciální,
v případech zvláštního zřetele mohou navštěvovat školní družinu i žáci 2. stupně ZŠ
praktické
(např.
s
diagnózou
těžšího
zdravotního
postižení
ve smyslu školského zákona)
po příchodu žáka do školy nad ním vykonává dohled pověřený provozní pracovník školy
až do doby převzetí vychovatelkou ve školní družině
odchod žáků ze školní družiny do tříd je v 7.40 hod, dozor nad nimi přebírají třídní učitelé
žáci odcházející do školní družiny musí být vychovatelce předáni vyučujícím
do školní družiny si žáci nenosí cenné věci, školní družina za ně neručí. Cenné věci
(šperky, telefony apod.) a peníze si mohou žáci, po domluvě s ředitelkou školy nebo jejím
zástupcem, uložit v ředitelně na místě k tomuto účelu určeném

Hygienická opatření:
-

-

žáci dbají ve školní družině i mimo školní družinu pravidel hygieny a bezpečnosti
žáci se přezouvají do domácí obuvi v šatně, přezůvky je nutno podepsat a uložit do
určené přihrádky
na pohybové aktivity se žáci dle potřeby převlékají do cvičebních úborů, přezouvají se do
vhodné obuvi
do sportovního areálu se žáci přemísťují po trase: ulice Rubešova, Tyršova, Palackého
náměstí, ulice Tylova, Československé armády
do plaveckého bazénu se žáci přemísťují po trase: ulice Rubešova, Smila Flašky,
Smetanova, Školní
na práci na školním pozemku a v pracovních dílnách se žáci převlékají do pracovních
oděvů
žáci jsou poučeni na začátku roku a dále každé čtvrtletí o bezpečnosti a ochraně zdraví, o
nebezpečnosti návykových látek, současně s poučením dbá každý učitel o následné
pochopení sdělovaných informací
chování žáků:
do školní družiny je zakázáno nosit alkohol, tabákové výrobky a ostatní omamné a
psychotropní látky, jejich užívání je pro žáky nepřípustné
do školní družiny je zakázáno nosit předměty nesouvisející s plánovanými činnostmi
(např. zbraně, výbušniny, chemikálie apod.)
krádeže jsou protiprávním jednáním, jakmile školní družina zjistí takovéto jednání, bude
tuto skutečnost hlásit ředitelce školy

Stravování:
-

žáci se stravují v jídelně Gymnázia Suverénního řádu Maltézských rytířů ve Skutči; obědy
musí být zaplaceny předem dle rozpisu
do jídelny se žáci přemísťují po trase: ulice Rubešova, Zvěřinova, V. Nováka.
dozor nad žáky v jídelně zajišťují vychovatelky školní družiny
uvnitř jídelny dodržují žáci pravidla správného stolování a chování

Zacházení se školním majetkem:
-

žák má právo užívat zařízení a pomůcky školní družiny; je přitom povinen řídit se pokyny
vychovatelek a jiných oprávněných osob
žák je povinen udržovat v pořádku a nepoškozené všechny věci, které tvoří zařízení školní
družiny a školy, také ty, které mu byly svěřeny do užívání
za škodu na majetku, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, bude vyžadována
odpovídající náhrada

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných vztazích zákonných
zástupců žáků s pedagogickými pracovníky
-

-

mají právo informovat se na chování svého dítěte u vychovatelek
mají právo se vyjadřovat ke všem výchovným a vzdělávacím aspektům působení školní
družiny, jejich povinností je uplatňovat toto právo občansky slušným způsobem
mají právo na dodržování individuálního přístupu pro své dítě
mají právo volit a být voleni do školské rady
mají povinnost zajistit, aby žáci docházeli řádně do školní družiny
mají povinnost na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek
týkajících se výchovy žáka.
mají povinnost informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
pobytu ve školní družině
mají povinnost oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo
bezpečnost žáka a změny v těchto údajích
jejich povinností je spolupracovat s vychovatelkou školní družiny, stanovit po dohodě s ní
způsob a častost vzájemného kontaktu (účast na schůzkách, písemný kontakt apod.)
v době uzavření školy (např. odpoledne) vstupují rodiče, zákonní zástupci a pověřené
osoby vyzvedávající si žáky ze ŠD hlavním vchodem, který je monitorován kamerou bez
záznamu. Použijí zvonek „školní družina“, ohlásí svůj příchod. Teprve po ujištění se, že se
jedná o výše uvedené osoby, zaměstnanec ŠD otevře hlavní vchod.

Zařazování žáků do školní družiny
O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy podle daných kritérií.
Do školní družiny jsou zařazováni:
1. žáci 1. až 5. ročníku ZŠ praktické a žáci ZŠ speciální.
2. žáci do školy dojíždějící.
3. žáci 2. stupně ZŠ speciální a praktické diagnostikovaným těžším zdravotním postižením ve
smyslu školského zákona.

-

-

-

zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině
rozsah docházky žáka a způsobu odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou
zaznamenány na zápisním lístku.
v docházkovém sešitě je zaznamenáván příchod a odchod žáka.
Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 14 žáků. Do školní družiny přicházejí žáci
po skončení vyučování pod vedením učitelů. Pokud ostatní třídy končí později, předá
děti vychovatelce do školní družiny učitel, který vyučoval poslední hodinu.
družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu
na vyučování.

Pracovník zodpovědný za školní družinu: Helena Broklová

Platnost a účinnost od 1. 9. 2017

ředitelka: Mgr. Eva Rybenská

