
Základní škola a gymnázium města Konice, příspěvková organizace
Tyršova 609, 798 52 Konice

Č. j.: ZŠGKo 915/2019

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

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 řád školní družiny.

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.  Školní  družina  není  pokračováním školního  vyučování.   Hlavním posláním školní  družiny  je
zabezpečení zájmové činnosti a odpočinku žáků.

Přihlašování a odhlašování

 Do školní družiny jsou k pravidelné a pravidelné denní docházce přijímáni žáci 1. – 5. ročníku základní
školy. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1. stupně přihlášené k pravidelné denní docházce.

 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě stanovených kritérií.
 Činnost školní družiny řídí a kontroluje zástupkyně pro 1. stupeň základní školy. Zajišťuje přihlašování

a odhlašování žáků, vybírání úplaty, předávání informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
 Přihlašování a odhlašování žáků ze školní družiny je prováděno na základě písemných žádostí rodičů

žáka.  O přijetí  účastníka  k  činnosti  družiny ve  formě pravidelné  docházky se  rozhoduje  na  základě
písemné  přihlášky.  Součástí  přihlášky k pravidelné  docházce  je  písemné sdělení  zákonných zástupců
účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny. V případě, že zákonný zástupce
zplnomocní k vyzvedávání dítěte jinou osobu, musí dotyčná osoba dát škole svůj souhlas se zpracováním
svých osobních údajů v souvislosti s tímto účelem. 

 Odhlášení  ze  školní  družiny,  omluvu  nepřítomnosti  nebo  jinou  dobu  odchodu  než  je  uvedeno  na
přihlášce, sdělí zákonní zástupci škole písemně. 

  
Provozní doba školní družiny

Ranní družina: 6.45 - 7.30
Vychovatelka převezme žáky v 6.45 u hlavního vchodu do školy. Žák, který přijde později,  zazvoní  na
zvonek družiny a  ohlásí  se  jménem.  Dveře budou otevřeny dálkovým ovladačem a žák po přezutí  sám
odejde do oddělení školní družiny.

Odpolední družina: 11.25 do 16.00 
Žáci přichází do družiny sami po obědě ve školní jídelně. Žáci, kteří na oběd nechodí, přijdou do družiny
ihned po skončení vyučování.
Provoz školní družiny končí v 16.00 hodin. Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby vychovatelka
informuje telefonicky zákonné zástupce žáka či osoby uvedené na přihlášce žáka do školní družiny. Pokud
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je tento postup bezvýsledný, kontaktuje pracovníka orgánu sociálně-právní ochrany dětí, popřípadě požádá o
pomoc Policii ČR.  

Organizace činnosti

Provoz školní družiny probíhá v místnostech pavilonu B a D, dále v areálu školního hřiště a v tělocvičnách,
popřípadě na veřejném prostranství v blízkém okolí školy.
Součástí denního programu jsou rekreační činnosti, které se mohou uskutečňovat také venku. Doporučujeme
zákonným zástupcům, aby dětem zajistili vhodné oblečení. 

Školní  družina  realizuje  výchovně  vzdělávací  činnost  zejména  formou  odpočinkových,  rekreačních
a zájmových činností, umožňuje žákům rovněž přípravu na vyučování.

Odpočinkové činnosti mají  odstranit  únavu,  zařazují  se nejčastěji  po obědě a dále dle potřeby kdykoliv
během dne. Jde o klid na lůžku, 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. Činnost může být organizována pro vybrané žáky z různých
oddělení v zájmovém útvaru, který vede vychovatelka ŠD či jiný pedagog nebo rodič. 
Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností  související  s  plněním školních povinností,  není to však
povinná činnost  školní  družiny.  Může jít  o  vypracovávání  domácích  úkolů (vychovatelka  žákům úkoly
neopravuje),  zábavné  procvičování  učiva  formou  didaktických  her,  ověřování  a  upevňování  školních
poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech,  poslechové činnosti,  práce s knihou a
časopisy). 

V rámci činnosti školní družiny se žáci účastní také kulturních a sportovních akcí (divadelní představení
v Prostějově, návštěvy knihovny, sportovní soutěže), které jsou součástí celoročního plánu ŠD.

Na jednoho pedagogického pracovníka může připadnout maximálně 30 žáků.

Chování žáků

Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští. Za žáka, který byl ve škole a do školní
družiny se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na přihlášce.
Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny, který je vyvěšen
v učebně.
Ředitelka školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák soustavně narušuje
kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu
nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
Během přítomnosti ve školní družině žáci nesmějí manipulovat s mobilními telefony a chytrými hodinkami.
Chytré  hodinky  a mobilní  telefony  v tichém  režimu  mají  žáci  uloženy  v aktovkách.  Použití  mobilních
telefonů je dovoleno pouze po předchozím souhlasu vychovatelky.

Dokumentace školní družiny

Ve školní družině se vede následující dokumentace:
a) Přihláška k pravidelné docházce do školní družiny, 
b) Přehled výchovně vzdělávací práce – třídní kniha,
c) Dokument, kterým zákonný zástupce zplnomocňuje k vyzvedávání dítěte jinou osobu,
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d) Souhlas osoby zplnomocněné zákonným zástupcem k vyzvedávání dítěte se zpracováním svých osobních
údajů v souvislosti s tímto účelem. 

Práva žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Žáci a jejich zákonní zástupci mají právo
 na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka,
 vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka, přičemž vyjád-

řením žáků musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
 na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání. 
 Výše uvedená práva mohou žáci a jejich zákonní zástupci uplatňovat u příslušné vychovatelky, u zástup-

kyně ředitelky pro 1. stupeň, případně u ředitelky školy.

Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými
jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Pro činnost  školní  družiny platí  ustanovení  o  bezpečnosti  a  ochraně zdraví  žáků a  jejich  ochrany před
sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí uvedená ve školním řádu. 
Pokud školní družina využívá pro svoji činnost odborné učebny (např. tělocvičnu,  školní hřiště),  řídí se
příslušnými řády těchto učeben. Žáci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o bezpečnosti  a ochraně
zdraví a o protipožární ochraně. Záznam o poučení je uveden v třídních knihách jednotlivých oddělení.
Rodiče zavčas informují vychovatelku daného oddělení nebo o zdravotním stavu dítěte (pohybové omezení,
alergie, užívání léků či používání zdravotních pomůcek atd.) a o výchovných problémech. 

Zajištění pitného režimu

Pitný režim zajišťuje
a) škola (nápoj u oběda, automaty, pitná voda z vodovodního řadu),
b) zákonní zástupci žáka (dostatečné množství nápojů z domova).

Strava

Školní družina stravu nezajišťuje. Je vhodné, aby zákonní zástupci dali dítěti na odpoledne ve školní družině
svačinu.

Úplata

Úplata ve školní družině je stanovena vnitřním předpisem školy č. j. ZŠGKo 514/2018 na 40 Kč měsíčně na
jedno dítě. 
Podmínky úplaty

a) Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až leden do 15.  9. a za únor až
červen do 15. 1. příslušného školního roku.

a) Úhradu je možné provést hotově v kanceláři školy nebo bezhotovostním převodem na účet školy -
19137701/0100 . Jako variabilní symbol se uvede registrační číslo žáka.

b) Pokud za dítě není úplata uhrazena, může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní
družiny.

Kontakt na školní družinu  - tel. 582 302 684, mobil 601 321 750

Účinnost od 1.9.2019

V Konici 30. 8.2019             Mgr. Eva Obrusníková, ředitelka školy
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