
Vnitřní řád školní družiny Masarykovy základní školy                

a mateřské školy Obecnice, příspěvkové organizace 

Č. j.:12/2020/MZŠMŠOBE 

Provoz školní družiny 

Ranní provoz školní družiny                                                   6:30 - 7:50 hodin  

Odpolední provoz školní družiny                                     11:35 - 16:30 hodin 

Zaměstnanci: Hana Poláková - vedoucí vychovatelka 

                       Pavla Strmisková – vychovatelka 

 Kristýna Strmisková - vychovatelka 

Organizace činnosti školní družiny 

1. Školní družina je organizovaná do tří oddělení. 

2. Do prvního, druhého i třetího oddělení docházejí převážně žáci prvního stupně, kteří jsou 
doplněni žáky druhého stupně. Všechna oddělení vycházejí ze Vzdělávacího programu pro 
zájmové vzdělávání školní družiny Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, 
příspěvkové organizace. 

3. Kritéria přijímání žáků:                                                                                                     
Přednostně jsou přijímáni žáci I. – V. třídy dojíždějící do školy ze spádových obcí,                                                                                                                   
žáci I. – V. třídy, kteří mají zaměstnané oba rodiče. Pokud nebude naplněn stav, budou přijati 
žáci VI. - IX.třídy. 

4. Na některé činnosti lze oddělení školní družiny spojovat. Podle provozních podmínek se slučují 
všechna oddělení, v tuto dobu začíná volitelná zájmová činnost. V rámci celoročních projektů 
lze slučovat jednotlivá oddělení na celodružinové akce. 

5. Při snížení počtu zapsaných žáků v jednotlivých odděleních, může dojít k jejich sloučení.                   
O sloučení rozhoduje ředitel školy. 

6. Oddělení jsou naplněna nejvýše do počtu 30 účastníků pro pravidelnou zájmovou, výchovnou, 
rekreační nebo vzdělávací činnost včetně možnosti přípravy na vyučování, podle (§ 15 odst. 2) 
vyhlášky o zájmovém vzdělávání. Při mimoškolních akcích je stav stanoven nejvýše do počtu 
25 účastníků na jednoho pedagogického pracovníka.  

7. Školní družina se nachází v budově č. p. 331. 

8. Po ukončení dopoledního vyučování předá učitel žáky docházející do školní družiny 
vychovatelce/vychovateli školní družiny.  

9. Žáky organizované v oborech ZUŠ J. J. Ryby Rožmitál pod Třemšínem si vyučující daného 
oboru přebírají před výukou od vychovatelky/vychovatele školní družiny. Po ukončení výuky 
odvádějí žáky zpět do školní družiny. Pokud žákům začíná výuka v průběhu přestávky,           
kdy je na škole držen dohled nad žáky, žák může do daného oboru sám docházet a přicházet 
zpět do školní družiny. 

10. Na základě písemného souhlasu zákonných zástupců mohou žáci z organizačních důvodů 
odcházet na oběd samostatně do školní jídelny Masarykovy základní školy a mateřské školy 
Obecnice, příspěvkové organizace. 

 



11. Školní družina může organizovat zájmové kroužky a další činnosti, např. výlety, exkurze, 
sportovní a kulturní akce. 

12. Činností vykonávaných školní družinou se mohou zúčastnit i nepravidelně docházející žáci           
do školní družiny.  

13. Do školní družiny lze zařadit žáka, který běžně školní družinu nenavštěvuje. O účasti 
nepřihlášených žáků rozhoduje ředitel školy. Jedná se o dobu, kdy je z provozních důvodů 
záměrně nebo neplánovaně přerušena výuka. 

14. Vychovatelky (vychovatelé) školní družiny organizují činnost na základě celoročního                   
a měsíčního plánu školní družiny. 

15. V době prázdnin není provoz školní družiny zabezpečen. Při vyhlášení mimořádného volna 
ředitelem školy je činnost školní družiny zajištěna, jestliže minimální počet přihlášených žáků        
je 12. 

 

Přihlašování a odhlašování žáků 

1. Žáci jsou do školní družiny přijímáni na základě řádně vyplněné žádosti o přijetí do školní 
družiny a vyplněného zápisního lístku. 

2. O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy.  

3. Pro přihlášené žáky je docházka do školní družiny povinná. 

4. Rodiče mohou žáka odhlásit na základě písemného vyjádření, a to kdykoliv v průběhu školního 
roku. 

5. Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny z důvodu porušování                     
Školního řádu Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové organizace, 
nebo Řádu školní družiny Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové 
organizace. Vyloučení bude projednáno se zákonnými zástupci žáka. 

 

Práva a povinnosti žáků 

1. Žák má právo na pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost. 

2. Žák má právo na odpočinek a přípravu na vyučování. 

3. Žáci se řídí Vnitřním řádem školní družiny Masarykovy základní školy a mateřské školy 
Obecnice, příspěvkové organizace a Školním řádem Masarykovy základní školy a mateřské 
školy Obecnice, příspěvkové organizace. 

4. Žáci dodržují pravidla hygieny, bezpečnosti a společenského soužití ve školní družině.                     
Jsou povinni chránit své zdraví i zdraví svých spolužáků a pracovníků školy. 

 
5. Žáci nesmějí v průběhu pobytu ve školní družině samostatně opustit prostor,                               

který je vychovatelem určen k dané činnosti. 
 

6. Žáci odcházejí ze školní družiny na základě údajů uvedených v zápisním lístku. 
 

7. Do školní družiny nesmějí žáci nosit věci ohrožující život a zdraví jejich nebo ostatních 
spolužáků. 

 
8. Žáci úmyslně nepoškozují zařízení či vybavení školní družiny. 

 



9. Zranění, úraz nebo nevolnost žáci okamžitě hlásí vychovatelce (vychovateli) školní družiny. 
 

10. Žáci, kteří navštěvují školní družinu, po skončení vyučování odcházejí za doprovodu 
vychovatele do školní družiny, nebo samostatně na základě písemného souhlasu rodičů. 

 

Práva a povinnosti zákonných zástupců žáka 

1. Zákonní zástupci jsou seznámeni s Vnitřním řádem školní družiny Masarykovy základní školy                        
a mateřské školy Obecnice, příspěvkové organizace. 

2. Zákonní zástupci nehradí náklady spojené s pobytem žáka ve školní družině. 

3. Zákonní zástupci zaznamenají do zápisního lístku rozsah docházky, způsob a čas odchodu                  
ze školní družiny.  

4. Zákonní zástupci oznámí písemnou formou změnu odchodu žáka ze školní družiny,                    
např. změnu času odchodu.  

5. Žáka nelze z bezpečnostních důvodů telefonicky uvolnit ze školní družiny. 

6. Za škodu na majetku školní družiny, kterou způsobí žák úmyslně, nebo z nedbalosti, bude 
vyžadována na zákonném zástupci odpovídající náhrada. 

 
7. Zákonný zástupce vybaví žáka pro pobyt ve školní družině, na hřišti a v přírodě vhodným 

oblečením a obuví.  
 

8. Zákonný zástupce je povinen vyzvednout si své dítě do ukončení provozu školní družiny. 
V případě nevyzvednutí syna/dcery bude následovat tento postup: 

      telefonické upozornění zákonného zástupce, 
      v případě nenavázání kontaktu se zákonným zástupcem oznámí tuto skutečnost vychovatel     
      školní družiny zástupci obce Obecnice, popř. Policii ČR. 

 

 
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy 
 diskriminace, nepřátelství nebo násilí 

 
 

1.  Žáci přihlášeni do ŠD jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na začátku 
každého školního roku, vždy při nástupu nových žáků a v případě porušení bezpečnosti a 
ochrany zdraví žáků. Záznam je veden v přehledu výchovně vzdělávací práce. Žáci jsou povinni 
dodržovat Vnitřní řád ŠD a pravidla bezpečnosti, ochrany zdraví a slušného chování. Za hrubé 
a opakované porušování Vnitřního řádu ŠD, ohrožující zdraví spolužáků, může být žák ze ŠD 
vyloučen. 
 

2.  Při uplatňování výchovně vzdělávací činnosti zabezpečují vychovatelky ochranu zdraví žáků.  
 

3.  Žáci se v družině přezouvají, svršky odkládají v šatně. Vychovatelky zajišťují bezpečné 
ukládání aktovek. 
 

4. Provoz školní družiny je v případě nepřítomnosti vychovatelky zajištěn zástupem. 
 

5. Účastníci zájmového vzdělávání a jejich zákonní zástupci jsou povinni řídit se tímto Vnitřním 
řádem a Školním řádem Masarykovy základní školy a mateřské školy Obecnice, příspěvkové 
organizace.    



6. Žákům není dovoleno odcházet z oddělení školní družiny bez vědomí vychovatelky, musí se 
řídit jejími pokyny. Vychovatelka dbá, aby se žáci k sobě chovali ohleduplně, aby si neubližovali, 
musí zabránit prvním projevům šikany a rasové nesnášenlivosti.  

7. Žáci jsou povinni dodržovat Vnitřní řád ŠD a další pravidla, dohodnutá během školního roku.  

8. Školní družina spolupracuje se školním poradenským pracovištěm a podává podněty ke 
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními v oblasti programů prevence před 
nežádoucími projevy chování, projevy diskriminace, nepřátelství a násilí. Pedagogičtí pracovníci 
průběžně korigují nežádoucí chování žáků, v případě potřeby zajistí ve spolupráci se školním 
poradenským zařízením program pro zlepšení vztahů mezi žáky.  

 
 

Další ustanovení 
 

1. Vychovatel(ka) školní družiny seznámí žáky s principy bezpečnosti a ochrany zdraví na počátku 
školního roku, při nástupu nového žáka a při akcích pořádaných v průběhu školního roku. 
Poučení zapíše do přehledu výchovně vzdělávací práce (EduPage) 

2. Vychovatelky (vychovatelé) školní družiny dbají na dodržování pitného režimu dětí.  
3. Vychovatelky (vychovatelé) školní družiny poskytují zákonným zástupcům po předchozí dohodě 

osobní konzultace.   
4. Žáci se řídí Směrnicí pro dodržování hygienických podmínek ve ŠD.                            

 

Dokumentace 
 

Ve školní družině je vedena dokumentace: 

 přehled výchovně vzdělávací práce (EduPage) 

 celoroční plán činnosti, 

 měsíční plán činnosti. 
 
       Ve školní družině je vedena evidence: 

 evidence přijatých žáků – zápisní lístky (písemné sdělení o rozsahu docházky a způsobu 
odchodu účastníka z družiny), 

 písemná přihláška. 
 

Dodatek 
 

V době pandemie nelze do školní družiny zařadit žáka, který běžně školní družinu nenavštěvuje. 

 
 
 
V Obecnici 28. 8. 2020         
            
                                                                                             Zpracovala: Hana Poláková 
 
 
                                                                                             
  

                                                             Schválil: Mgr. Jiří Kadlec 
 
  

 


