1. základní škola Plzeň,
Západní 18, příspěvková organizace

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Čj.: 1ZS/0772/2019
Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení § 30
odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání,
v platném znění vydává tento vnitřní řád:
Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve školní družině a
podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci školy
1. Žák má právo na zájmové vzdělávání ve školní družině podle školského zákona.
2. Žák má právo užívat zařízení školní družiny v souvislosti s její činností.
3. Žák, který je přihlášený k pravidelné docházce do školní družiny, musí mít zajištěné stravování ve
školní jídelně.
4. Žák, který je přihlášený k pravidelné docházce do školní družiny, je povinný řádně docházet do
školní družiny.
5. Žák je povinný dodržovat tento vnitřní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiž byl seznámen.
6. Žák je povinný plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a tímto
vnitřním řádem.
7. Žák je povinný chovat se při činnosti ve školní družině ohleduplně, v souladu s hygienickými a
společenskými pravidly.
7. Jakékoliv projevy hrubosti, vulgárnosti, násilí, anebo šikanování vůči účastníkům činnosti školní
družiny nebo zaměstnancům školy ze strany žáka jsou závažná porušení tohoto vnitřního řádu.
8. Při závažném porušení vnitřního řádu školní družiny může být žák z její činnosti podmínečně
vyloučen s dvouměsíční zkušební dobou. Např. nerespektuje pokyny vychovatelky školní družiny,
soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost své nebo ostatních
účastníků, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje školní družinu, nebo z jiných vážných důvodů.
9. Při opakovaném závažném porušení vnitřního řádu školní družiny může být žák z její činnosti
vyloučen.
10. Opakované zpoždění úplaty nebo její neuhrazení je důvodem k vyloučení žáka z činnosti školní
družiny.
11. Opakované (více než 2krát) vyzvednutí žáka zákonným zástupcem ze školní družiny po 17:00
může být důvodem k vyloučení žáka z činnosti školní družiny.
12. Zákonní zástupci žáka jsou povinni zajistit, aby žák, který je přihlášený k pravidelné docházce do
školní družiny, docházel řádně do školní družiny a účastnil se její činnosti.
13. Zákonní zástupci žáka jsou povinni informovat vychovatelku školní družiny o změně zdravotní
způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít
vliv na průběh činnosti žáka ve školní družině.
14. Zákonní zástupci jsou povinni oznamovat vychovatelce školní družiny údaje, které jsou podstatné
pro zajištění činnosti nebo bezpečnosti žáka ve školní družině, a změny v těchto údajích.
15. Připomínky k činnosti školní družiny uplatní žák nebo jeho zákonní zástupci u vychovatelky nebo
vedoucí vychovatelky školní družiny.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
16. Bez souhlasu vychovatelky žák neopouští oddělení školní družiny.
17. Žák se chová tak, aby vždy dodržoval zásady slušného společenského chování, jednání a
vystupování. Jakékoliv projevy hrubosti, vulgárnosti, násilí, anebo šikanování vůči žákům nebo
jiným účastníkům činnosti školní družiny jsou závažná porušení tohoto vnitřního řádu.

18. Žák je povinný chránit zdraví své, svých spolužáků, zaměstnanců a dalších účastníků činnosti
školní družiny. Každý úraz, poranění, nehodu nebo nevolnost, k níž dojde během činnosti školní
družiny, musí žák neprodleně hlásit vychovatelce nebo zaměstnanci, který vykonává dohled nad
žáky ve školní družině, případně vedoucí vychovatelce školní družiny nebo třídnímu učiteli.
19. Žák má zakázáno do školní družiny vnášet nebo zneužívat návykové látky, jako jsou např.
cigarety, e-cigarety, doutníky, alkohol, drogy.
20. Žákovi je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči a zásuvkami.
Podmínky zacházení s majetkem školní družiny ze strany žáků
21. Žák zachází šetrně s veškerým majetkem školní družiny. Žák odpovídá za výrazně nadměrné
poškození nebo za ztrátu zapůjčených pomůcek, potřeb a vybavení k činnosti ve školní družině
(hry a stavebnice, knihy, sportovní potřeby a vybavení apod.). Pokud způsobí ve školní družině
škodu svévolným jednáním nebo z nedbalosti, uhradí škodu v odpovídající výši.
22. Žák nesmí svévolně vynášet ze školní družiny pomůcky, potřeby a vybavení.
23. Žák nesmí jezdit ve školní družině na kolečkových bruslích, skateboardech apod.
24. Žák se podílí na odstraňování vandalizmu v prostorách školní družiny podle pokynů zaměstnanců
školy.
Provoz a vnitřní režim školní družiny
25. Do školní družiny vstupuje jen žák, který je přihlášený k pravidelné činnosti a má zaplacenou
úplatu za školní družinu a zajištěné stravování ve školní jídelně nebo účastník příležitostné,
tematické rekreační, táborové, osvětové činnosti nebo otevřené nabídky spontánních činností.
26. Školní družina je v provozu pro přihlášené žáky v pracovní dny v době od 6:00 do 7:40. Příchod
žáků do ranní družiny je v době od 6:00 do 7:15. Odpolední družina začíná pro žáky po skončení
dopolední nebo odpolední výuky a je otevřena do 17:00. Po skončení dopolední nebo odpolední
výuky (podle rozvrhů jednotlivých tříd) předávají vyučující nebo asistentky pedagoga žáky 1. a 2.
ročníku osobně příslušné vychovatelce. Žáci 3. až 5. ročníku přicházejí do svého oddělení školní
družiny samostatně.
27. Školní družina vykonává činnost ve dnech školního vyučování. V den, na který bylo ředitelem
školy pro žáky vyhlášeno volno nebo na něj připadají vedlejší prázdniny, probíhá činnost školní
družiny, jestliže se přihlásí alespoň 15 účastníků.
28. Každému oddělení školní družiny je určena jedna místnost, která slouží pro provoz daného
oddělení školní družiny.
29. Žáci jsou přijati k činnosti školní družiny na základě písemné přihlášky. Cílová kapacita školní
družiny je 420 žáků a nelze ji překročit. Proto jsou přednostně přijímáni žáci z 1. až 3. ročníku,
žáci, kteří dojíždějí nebo jejichž zákonní zástupci, se kterými žijí ve společné domácnosti, jsou
zaměstnáni. Je-li volná kapacita školní družiny, jsou dále přijímáni žáci ze 4. ročníku případně
vyššího v následujícím pořadí: 1. dojíždějící žáci, 2. žáci, jejichž zákonní zástupci, se kterými žijí
ve společné domácnosti, jsou zaměstnáni.
30. Odhlášení žáka z činnosti školní družiny provádí zákonný zástupce písemným oznámením
vychovatelce příslušného oddělení.
31. Výše úplaty za účast na pravidelné činnosti školní družiny je stanovena ve vnitřní směrnici Úplata
za školní družinu.
32. Dobu a způsob odchodu žáka ze školní družiny dohodne jeho zákonný zástupce písemně
s vychovatelkou, která má účastníka ve svém oddělení. Z důvodu zajištění činnost školní družiny,
jsou stanoveny časy odchodu účastníků: 13:30 a 15:00 až 17:00.
33. Pokud žák odchází ze školní družiny na kroužky organizované Komunitní školou, může se do
školní družiny vrátit jen v případě, že kroužek končí do 13:45 nebo v 15:00. V době od 13:45 do
15:00 není návrat do školní družiny možný.
34. Do školní družiny mohou být dočasně umístěni i nepřihlášení žáci např. při dělených hodinách
nebo v době, kdy je výuka z nějakého důvodu přerušena.
35. Z programových a organizačních důvodů může být spojena činnost jednotlivých oddělení školní
družiny za předpokladu, že nebude ohrožena bezpečnost žáků.
36. Školní družina může organizovat v rámci své běžné činnosti zájmové kroužky i mimoškolní
aktivity, jejichž činnosti se mohou účastnit i ti, kteří nejsou do školní družiny zapsáni k pravidelné
docházce, pokud to kapacity dovolí. Těm může být činnost v kroužcích poskytována za úplatu.
37. Způsob evidence účastníků pro jednotlivé formy činností ve školní družině:
Žák zapsaný k pravidelné docházce
a) ranní družina – žák je při příchodu zapsán do docházkového sešitu ranní družiny,
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b) odpolední družina do 15:00 – žák je při příchodu nebo odchodu zapsán do elektronického
docházkového sešitu příslušného oddělení ve škole online,
c) odpolední družina od 15:00 do 17:00 – žák je při příchodu nebo odchodu zapsán do
docházkového sešitu odpolední družiny.
Žák nezapsaný k pravidelné docházce
a) ranní družina – žák je při příchodu zapsán do docházkového sešitu ranní družiny,
b) odpolední družina do 15:00 – žák je při příchodu nebo odchodu zapsáni do poznámky v
elektronickém docházkovém sešitu příslušného oddělení ve škole online,
c) odpolední družina od 15:00 do 17:00 – žák je při příchodu nebo odchodu zapsán do
docházkového sešitu odpolední družiny.
38. Stanovení nejvyššího počtu účastníků na 1 pedagogického zaměstnance s ohledem na druh
vykonávané činnosti účastníků, zejména s ohledem na jejich bezpečnost při činnosti školní
družiny podle § 10 odst. 5 vyhlášky č. 74/2005 Sb. v platném znění:
a) příležitostná výchovná, vzdělávací, zájmová a tematická rekreační činnost v místě školní
družiny:
tematické odpoledne – Klubíčka (20 žáků)
celodružinová akce (30 žáků)
b) pravidelná výchovná, vzdělávací a zájmová činnost:
stravování ve školní jídelně (30 žáků)
ranní a odpolední pobyt v odděleních školní družiny (30 žáků)
odpočinková činnost v odděleních školní družiny (30 žáků)
práce v projektech (30 žáků)
plavání ve školním bazénu (15 žáků)
zájmové kroužky (20 žáků)
c) činnosti spojené s pobytem mimo místo školní družiny:
vycházky (30 žáků)
návštěva kulturních akcí (25 žáků)
d) využití otevřené nabídky spontánních činností:
tematické dílny pro žáky se zákonnými zástupci žáků (bez omezení)
činnost v době volna ředitele školy (30 žáků)
39. Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí žák nebo
zákonný zástupce bez zbytečného odkladu vychovatelce.
40. Pro žáka je návštěva školní družiny spojena s odkládáním svrchního oděvu.
a) Žák zařazený do oddělení školní družiny v pavilonu D a E si nechává svrchní oděv a další věci
(např. školní tašku) ve své žákovské skříňce v šatnách pavilonu E, kterou si musí vždy
zamykat zámkem. Náhradní klíč má vychovatelka.
b) Žák zařazený do oddělení školní družiny v pavilonu C si svrchní oděv po skončení výuky
přenáší do šatny v pavilonu C, která je určena oddělení, ve kterém je žák zařazený. Ostatní
věci má žák v oddělení školní družiny. Návštěva oddělení školní družiny v pavilonu C není
spojena s odkládáním peněženek a peněz, klíčů, elektronických zařízení (např. mobilních
telefonů a tabletů), hodinek a jiných cenných věcí v šatně školní družiny. Tyto věci má žák ve
školní družině u sebe tak, aby je měl pod dohledem. Výjimkou jsou sportovní činnosti,
vycházky a návštěva bazénu, kdy si žák věci uloží v oddělení školní družiny podle pokynu
vychovatelky (např. do svých školních tašek).
41. Podle pokynů vychovatelky nebo dalších zaměstnanců školy vypomáhají žáci při udržování
pořádku ve školní družině.
42. Technické nebo hygienické závady hlásí žák vychovatelce.
43. Vnitřní řád školní družiny je účinný od 6. 9. 2019 a nahrazuje vnitřní řád školní družiny z 31. 8.
2016.
Přílohy
Příloha č. 1: Úplata za školní družinu
Plzeň 6. 9. 2019
Mgr. Bc. Radek Dolenský
ředitel školy
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