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Vnitřní řád školní družiny
ZŠ Kouzelných škol
Kodaňská 54/10, Praha 10

Obecná ustanovení
Školní družina (dále ŠD) poskytuje zájmové vzdělávání žáků přihlášených k pravidelné denní
docházce do ZŠ Kouzelných škol. Docházka do školní družiny je nepovinná. Činnost družiny je
určena pro žáky prvního stupně základní školy. Školní družina se při své činnosti řídí zejména
zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
1. Provozní doba školní družiny
Provoz školní družiny je stanoven ve dnech školního vyučování v době od 12:00 do 17:00
hodin. V době školních prázdnin, státních svátků a ředitelského volna je družina uzavřena.
2. Základní lokalizace školní družiny, užívání dalších prostor pro činnost družiny
Pro činnost ve ŠD jsou využívány prostory školy (hlavní učebny, hudební a výtvarná učebna,
školní hřiště) a prostory Heroldových sadů nebo dalších dětských hřišť a parků v okolí školy.
3. Způsob přihlašování, odhlašování, popř. vyloučení dětí ze školní družiny
O zařazení dítěte do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Rodiče se přihlásí do školní družiny
vyplněnou a podepsanou přihláškou. Rodiče (zákonní zástupci) žáka, přihlášeného k
pravidelné docházce do družiny, sdělí vychovateli rozsah docházky (na přihlášce) a způsob
odchodu ze školní družiny (Povolení o vyzvedávání jinou osobou). Omluvu nepřítomnosti žáka
v družině, změny času nebo způsob odchodu sdělí vychovateli písemně. Na jiná než písemná
sdělení nemůže být brán v zájmu žáků zřetel. Žák může být ze školní družiny vyloučen.
Důvodem vyloučení může být opakované porušování kázně a pořádku v družině, ničení
majetku školy, ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních dětí. Pokud se nevhodné chování
bude opakovat, škola navrhne setkání rodičů, žáka, třídního učitele, vychovatele a výchovné
poradkyně. V případě, že by se nevhodné chování opakovalo i poté, bude žák ze školní družiny
na měsíc vyloučen bez náhrady zaplaceného poplatku za pobyt ve školní družině.
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4. Ustanovení o úplatách zákonných zástupců za pobyt ve školní družině
Poplatek za školní družinu činí 3 000,- Kč za pololetí bez ohledu na počet dní strávených v ŠD.
Poplatek se rodiče zavazují uhradit k 10. 9. kalendářního roku a k 1. 2. kalendářního roku na
bankovní účet Kouzelných škol (číslo účtu: 233860466/0300, variabilní symbol: rodné číslo
žáka). Pokud není poplatek za dítě včas zaplacen, může ředitel školy rozhodnout o případném
vyloučení žáka ze školní družiny. V případě porušení školního řádu škola informuje rodiče
písemnou formou.
5. Podmínky docházky do školní družiny, podmínky a doba odchodu či vyzvedávání žáků ze
školní družiny, přechod žáků po vyučování do školní družiny a zodpovědnost za žáky v této
době.
Družina se dělí na jednotlivá oddělení, která se naplňují do počtu 30 žáků. Za bezpečnost žáků
v družině zodpovídá vychovatel od jejich příchodu až do odchodu žáků z družiny. Za přechod
žáků do družiny po vyučování odpovídá třídní učitel. Hlásí vychovatelce nepřítomné žáky a
případné zdravotní problémy žáků. Podle § 10 odst. 5 vyhl. MŠMT ČR č. 2005/74 o zájmovém
vzdělávání je stanoven počet žáků, za které zodpovídá vychovatel: v areálu školy max. 30 žáků,
mimo areál školy max. 25 žáků.
6. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ve školní družině
Žáci jsou neustále pod dozorem vychovatelů. Na začátku školního roku, při zahájení činnosti
školní družiny, jsou seznámeni s pravidly bezpečného chování ve školní družině a pak v
průběhu roku s pravidly bezpečnosti pro konkrétní práci. Je-li dítě svědkem úrazu jiného
dítěte, neprodleně nahlásí tuto skutečnost vychovatelce, popř. jiné osobě, která je nejblíže. V
souladu s vnitřním řádem školy se doporučuje, aby děti nenosily do ŠD cenné předměty:
mobilní telefony, elektronické hračky, finanční hotovost, které ve ŠD nepotřebují. Pokud má
dítě u sebe mobil, uloží ho na předem domluvené místo. Za tyto předměty nenese školní
družina odpovědnost.
7. Pitný režim
Pro děti je v době školní družiny k dispozici džbánek s pitnou vodou, ze kterého mohou volně
pít vodu.
8. Postup vychovatele při nevyzvednutí žáka z družiny

Zákonní zástupci dítěte mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu. Bez
písemného pověření nevydají pracovníci družiny dítě nikomu jinému než jeho rodiči. Pokud si
zákonný zástupce žáka nevyzvedne své dítě do 17:00 hodin, kdy končí odpolední provoz
družiny, postupuje vychovatel následujícím způsobem: snaží se telefonicky spojit se
zákonnými zástupci dítěte. Vyčká s dítětem ve škole až do příchodu rodiče. Při opakovaném
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pozdním vyzvednutí dítěte z družiny a třech písemných upozorněních ze strany školy
zákonným zástupcům, může být dítě z družiny vyloučeno.
9. Pravidla styku s rodiči
Rodiče žáků jsou v pravidelném kontaktu s vychovatelkami, které jsou jim
k dispozici vždy v době provozu družiny. Konzultace rodičů
s vychovatelkami jsou možné po předchozím dojednání. V této době je
mohou rodiče také kontaktovat telefonicky na číslech:
Modrá třída: 602 338 445
Zelená třída: 602 338 094
Žlutá třída: 724 372 242

10. Podmínky spojování činnosti jednotlivých oddělení školní družiny
Spojování oddělení je možné realizovat, ale pouze za dodržení podmínky, že není překročen
povolený počet dětí v oddělení 30.
11. Další činnosti organizované školní družinou či pořádané v jejím rámci
Další činnosti se realizují v odpoledních kroužcích Základní školy Kouzelných škol či výletech a
akcích školy. Plnění vnitřního řádu školní družiny je závazné pro rodiče i zaměstnance v plném
rozsahu.
Vnitřní řád ŠD byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2016.
Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2016.

V Praze dne 29. 8. 2016

Ředitelka základní školy
Bc. Martina Štanclová

