VNITŘNÍ ŘÁD ŠD
Základní škola Kouzelných škol

Kouzelné školy – mateřská škola a základní škola
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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, zákonem 89/2012
Sb. (občanský zákoník), zákonem 262/2006 Sb. (zákoník práce ve znění pozdějších předpisů)

Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými
pracovníky.
Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která byla vyhlášena Valným shromážděním
OSN 20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována českým parlamentem v březnu 1993.
Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech:


Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.



Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na
svobodu myšlení a vyznání.



Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.



Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho
týkají.
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1. Žák má právo
a) Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích zajišťovaných
školní družinou.
b) Na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování
základních psychohygienických podmínek.
c) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich výchovy a
vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a
stupni vývoje. Žák má právo sdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy. Žák musí
svůj názor vyjádřit přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti.
d) Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku.
e) Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém
životním prostředí.
f) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, proti zásahům do soukromého života
a poškozování pověsti a cti.
g) Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině.
h) Žáci i jejich zákonní zástupci mají právo na informace o výsledku vzdělávání, po předchozí
dohodě (mail).

2. Žák má povinnost
a) Dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byli seznámeni.
b) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a
vnitřním řádem školní družiny, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
c) Své chování a jednání ve školní družině a na akcích pořádaných ŠD usměrňovat tak, aby
nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými přijdou do
styku.
d) Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásit vychovatelce
školní družiny v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo.
e) Řádně do družiny docházet a řádně se vzdělávat, tzn. aktivně se účastnit programu
probíhajícího v době jeho přítomnosti v družině, pakliže mu v tom nebrání závažné okolnosti.
f) Zacházet s vybavením školní družiny šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory školní
družiny v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.
g) Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval sebe, spolužáky ani
vyučujícího.
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3. Zákonní zástupci
a)
b)
c)
d)
e)

Zajistí, aby žák řádně docházel do ŠD.
Na vyzvání ředitele se účastní projednání zásadních otázek o vzdělávání.
Informují o zdravotním stavu družinářku(e).
Nepřítomnost žáka neprodleně písemně oznámí družinářce(i).
Informuje o důležitých změnách (adresa bydliště atd.).

4. Podmínky pobytu ve školní družině
Žákům není dovoleno:
f)

Nosit do školní družiny předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost žáka nebo jiných osob.
g) Pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby.
h) Před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu bez
vědomí vychovatelky(e) ŠD.
i) Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického
násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči
pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto
řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen.
j) V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí požívat
alkoholické nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat
omamné psychotropní látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny nebo na akci pořádanou
školní družinou pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek.

5. Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků
k)
l)
m)
n)

Místnost školní družiny i své místo udržovat v čistotě a pořádku.
Majetek školní družiny chrání před poškozením.
Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů.
V případě úmyslného poškození majetku školní družiny budou rodiče vyzváni k jednání o
náhradě způsobené škody.

6. 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.
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7. 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.

8. 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 (možno mail, v nouzovém případě i sms). 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.
V případě porušení školního řádu škola informuje rodiče písemnou formou.

9. 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). Neuhrazení
poplatku ve stanoveném termínu bude pokládáno ze strany školy za odhlášení žáka ze školní družiny.

10. 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. Počet žáků, za které zodpovídá jeden vychovatel: v areálu školy max. 30 žáků, mimo
areál školy max. 26 žáků. Na jednoho pedagoga se stanovují maximálně 2 žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a časem jejich
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odchodu. Mimořádný odchod (na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu, zda jde
žák sám nebo v doprovodu a podpis) se též zapíše a vyznačí se hodina odchodu.

11. 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.

12. Pitný režim
Pro děti je v době školní družiny k dispozici džbánek s pitnou vodou, ze kterého mohou volně
pít vodu.

13. 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 pozdním vyzvednutí dítěte z
družiny a třech písemných upozorněních ze strany školy zákonným zástupcům může být dítě z
družiny vyloučeno.

14. Postup při úrazu či onemocnění žáka ve ŠD
V případě drobného poranění ošetří žáka proškolená(ý) vychovatel(ka), aniž by žádal o svolení
zákonného zástupce, zapíše zranění do knihy úrazů a při odchodu žáka ze ŠD oznámí událost rodičům.
V případě vážnějšího úrazu uvědomí škola zákonného zástupce okamžitě a dále postupuje dle
charakteru zranění a vážnosti situace.
V případě onemocnění žáka ve ŠD uvědomí vychovatelka(tel) neprodleně zákonného zástupce a žáka
izoluje od ostatních dětí. Zákonný zástupce vyzvedne žáka ze ŠD v nejbližším možném termínu.
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15. 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
Oranžová třída: 724 372 242
Fialová třída: 724 999 207

16. 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.

17. 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.

Tento vnitřní řád nabývá účinnosti dne 3. 9. 2018

V Praze, dne 3. 9. 2018

Ředitelka základní školy
Mgr. Martina Štanclová

