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lplSu.!y9ií součást tohoto

obecná ustanovení
Na zrákladě ustanovení §30 zákona č. 561/2_004 Sb. o předškolním , základnim. středním, lyššímodbomém a jiném vzdě|ávání (Školský zákon) 

"pruáe.n zyěnlvydávám jako statutární orgánŠkolY Pro Školské zařizeni školní družinu tuto směrnici - vnitřni rái skoln i družiny.Směrnice jesouČástí organizaěního řádu školY. Určuje pravidla p.orroru, stanoví režimšo, ie závazný proPedagogické PracovníkY a má inrormativni funkci p.á -ao" . prokazatelné seznámení rodičůs tímto řádern provedou vychovatelky Šo při zápisu áeti Jo so.Zásady směmice:
- musí být vydána písemně,

x. ; . 1esmí b;it vydána v_rozporu s právními předpisy.

:i;liÍrffi?i;" "" své Činnosti řídi zejmé,ru r.P,tasřo u ě.74/2005 sb. o zájmovémvzdé|ávéní

Poslání školní družiny
Skolní druŽina tvoří ve dnech školního.vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovouv rodině' ŠD není Pokračováním školnihorr*;"r",-ia .ua specifika, která ji odlišují odŠkolního vYuČovánÍ,. Hlavním posláním Š9 ;" ,ub"rp"e"ni zájmové činnosti, odpočinku a1ekreace účastníků, částečně také dohledu nad rieu.t,ir.y.'--
cinnost družiny je určena přednostně pto žákyprvního stupně základniškoly.

1. přihlašování a odhlašováni

1' l ' Ve Školní druŽině je urČena jako vedoucí zaměstnanec vedoucí vychovatelka, která zajišt,uje
ií|f;',"rfT##1']i'r"":1[ 

ÚÉastníků, oyui.ani |o|iutt,i, předáváni inro.-u"i rodičům,

1,2, o zaÍazení dětí do Školní družiny rozhoduje ředitel školy podle stanovených pravidel.

--
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1.3. Úplata za školní družinu je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách - za období

ziři ažprosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok (příloha

č. l je součástí dokumentu;. Škola přijímá platby v hotovosti nebo bezhotovostním zpŮsobem -
převodem. Vedouci vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v souČinnosti

i hospodářkou školy, pokud jsou rodiče v prodleni s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče

nereagují na ústní výrw,prokazatelnPn způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost.

Bližší podmínky pro snížení nebo prominutí úplaty jsou stanoveny zvláŠtní směmicí Školy.

1.4. Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.

1.5. Rodiče nebo jiní zákonni zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do druŽiny

sdělí družině rozsah docházky účastníka a způsob jeho odchodu z druŽiny; tyto Údaje jsou

zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti účastníka v družině, odchylkY od

docházky účastníka, nebo pokud má účastník odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, neŽ je obvyklé

a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. Předem známou

nepřítomnost účastníka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

1.ó. přihlašování a odhlašování účastníků ze ŠO 3e prováděno na základě písemných Žádostí

rodičů účastníka.

2. provoz a vnitřní režim školní družinv

2.1,provozní doba ŠO3e od 6,30 do 8,00 hod apo výuce od 11,30 do 17,00 hodin. Vdobě od

14,00 do 15,00 hod probíhá činnost ŠD za příznivého počasí na školním hřiŠti.

2.1J. provoz ŠD koneí v 17,00 hodin. Při nevyzvednutí úěastníka do stanovené doby rodiČi

vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče účastníka a osoby uvedené na

přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,
a) nazákladé předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,

b) na základé předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního Úřadu,

c) požádáo pomoc Policii CR.

2.2. Čitnost Šo probíhá v těchto místnostech (zejména místnost pro ranní příchody dětí a
odpolední odchody): oddělení ŠD, učebny ve žlutém patře.

2.3. oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V oddělenilze individuálně integrovat

nejvýše 5 účastníků se zdravotním postižením. Reditel stanovuje touto směrnicí nejvyŠŠÍ poČet

účastníků na 1 pedagogického pracovníka s ohledem na druh vy,konávané činnosti ÚČastníkŮ,

zejména s ohledem na jejich bezpečnost takto:

a) při běžné činnosti ve třídách a místnostech ŠD, vycházkách po běžných trasách v okolí Školy

s běžným dopravním provozem,.... max. 30 dětí,

b) při organizačně či dopravně náročných nebo výjimečných akcích projedná vedoucí

vychovatelka s ředitelem školy předem organizační zajištění akce včetně počtu doprovázejících

osob.

2.4. Do školní družiny přichineji úěastníci po skončení vyučování pod vedením vychovatelek.
pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která

vyučovala poslední vyučovací hodinu.
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2'5' Rozsah denního ProVoZu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy ,;;;*o"*vychovatelky školní družiny.

2'6' DruŽinarealizuje výchovně vzdělávacičinnost ve výchově mimo vyr"rčování zejménaformouodPoČinkových, rekreaČnich a zátlmoW"r, ei""".ii,'"."ro":e účastníkům přípraw na vyučování.- odPoČinkové Činnosti - mají odstranit únar,u, zařazujise nejčastějipá áueac, popř. ráno proÚČastníky, kteři brzy vstávájí a dále dle p",i.uy r.a}koliv Úerr"nl árre. Jde o klidové hry uklidné zájmoué činnosti, posiechové činnosti upoa. 
-

- RekreaČní Činnosti - slouŽÍ k __."gen".aj .;i, převažuje v nich odpočinek aktivnís nároČnějŠimi PohYboqimi prvky. Hrya spontánní činnosti mohou být rušnější.- Zájmové Činnosti - rozvijejí os9bnost treastnitti, umožňují účastníkům seberealizaci ikomPenzaci moŽných stoniěn neúspěchů i další ,ázuoipohyboqých dovedností a poznání.Jde o řízenou kolektivní nebo individuální ei,rno.i, o.ganizo.ranou nebo spontánní aktivitu.činnost může b;it organi.ouánapro vybrané účastníky z Ňzných oddělení v zájmovém
ltvaru, kteý vede vychovatelka Šd či jilý p"aug-og ;"bo rodič.- PříPrava na vYuČování zahrnlje okruh činno.ř Jouvisející s plněníln školních povinností.není to vŠak Povinná Činnost 

-Šu 
vrize Jia o ,.yp.acováváni domácích úkolů (pouze sesouhlasem rodiČŮ, nikoliv Před 15. hodinJu, .rycňárratetka účastníkům úkoly neopravuje),nebo zábavné ProcviČování učiva formou diáaktických her (";;; řešení problémů),ověřování a uPevňování školních poznatkt ; ;;;;l při vychazkách, exku rzích a dalšíchěinnostech; získóvání dalších d7itnuii"t"n prr""rid prl pruuezné činnosti šD (napr.vychénky, poslechové činnosti, práce s řnihou Íe".Ói.vl

2'7 ' v době mimořádných Prázdninnebo mimořádného volna je činnost školní družinyzajištěnaPouze Při minimálním PoČtu 10 zájemců, s pripaanYm o-"r".rí- podle pokynů hygienika.

2.8. Rodiče a další návštěvníci do uěeben ŠD nevstupují.

2'9' Při PostuPných odchodech Účastníků z jednotlivých oddělení domů, je možné spojit činnostoddělení v době, kdY Počet účastníků v.tařto .poj;ý;i odděleních je max. 30. Stejně tak se
ffi###.sPojování 

Činnosti, kdY každé áaácr".,i ,,.yt onávájinou ei*o.t _ zájmovou,

2'l0' Rozsah denního ProVoZu projednává ředitel se zřizovatelem. Ředitel schvaluje podpisemna Úvodní stránce Přehledu vi,crróvno 
.vzd,ě|ávací p;l"; týdenní skladbu zaměstnání , kteráobsahuje Činnosti odPoČinkové, zájmové a rekreační, o_"ur, venku a další aktivity. šD vrámcisvé běžné činnosti, v pruběhu stanovené provozní J"ú Š;, zřizuje zájmovékroužky.

2,1l, VYchovatelkY Šo ptne odpovídají za situaci ve svých odděleních, vedou předepsanoudokumentaci, tvořÍ_měsíČní plány práce. Vytváření klidné prostředí pro výchovu , vzdě'áváni,zájmovou Činnost, Sledují ctrovani ueastnikí a pripadnJ|.o6te-y ,r"p.oar"nc řeší, konzultují střídními učiteli, výchovnou poradkyní a vedením Stoty. 
F

2.'12' Práce s ÚěastníkY se sPeciálními vzdělávacími potřebami a s účastníky nadanými.UČastníci se sPeciálními vzdělávacími potr"uu-i ,nuii p!ávo na bezplatné poskyováníPodPŮmých oPatřenÍ, Nadaným Účastníkům lze v soulJřs qývojem jejich školních dovednostírozšířit jejich obsah vzdělávání nad
vycho vat á t u .po t up.acuj e s pri hl eanutlXT i]: 

"Í " *iřrffi' ť ilffi *Í run"i:"ff:ffiilpsychologem, třídním učitelem, zákonnými zastupci á u"J"ni- školy.

ružiny'' strana 3 z počtu 7



3.1. pro činnost šo ptati stejná ustanovení oBOZjako ve školním řádu (Vnitřní řád ŠO 3e

přílohou školního řád;), pokud ŠD pro svoji činnost vyržívá odborné učebny (1nr. tě§viČl|
.re"b.ru informatiky, univerzální dílrra,...), řídí se příslušnými řády pro tYto uČebnY. Uěastníci

přihlášení do šo jsou pouěeni o BOZ a záznam o poučení je uveden v třídních knihách

j ednotlivých odděleni.

3.2. Všichni úěastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo Školu tak, aby neohrozili zdravi a

majetek svůj ani jiných osob. Každý iraz, poranění či nehodu ihned ohlásÍ. OŠetření a vYPlnění

záŽnamirujisť.ri" ten pracovník, který byl jeho svědkem, nebo ktery se o něm dověděl PrvnÍ.

3.3. Pitný režimje zajištěn - nápojol,é automaty, vlastní pití.

Práva a povinnosti účastníků školní družiny
účastníci šD mají právo na zájmovr| vzdélávání v ŠO a školské služby podle Školského zákona-

účastníci šD mají právo na informar;e o pruběhu a výsledcích svého zájmového vzdé|áváni.

účastníci šn.nuii právo vy,jadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se Podstatných záleŽitostí

jejich zájmovéhó vzdé|áváni. při čr;mž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost, která

odpovídá jejich věku a stupni vývoje.

úeastníci"šb mají právo na inio.mace a poradenskou pomoc ŠD nebo školského Poradenského

zaíizeni v záležitostech týkajících se, vzdé|ávání.

Zapsaniúčastníci šo maji právo užllvat prostory a zaíizeni Šo pri jejich Činnostech vČetně práva

účastnit se akcí SD.
Účastníci Šu jsou povinni řádně do<:házetdo Šo a řádně se vzdělávat.

Ú;;ilí;i ŠĎ;.o.r'povinni dodržovat Vnitřní řád šD, předpisy a pokyny školy a ŠP t ochraně

zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

U"ur*i"i ŠÓ phí pokyny r,ychovatelů vydané v souladu s Vnitřním řádem ŠD,

Práva a povinnosti zákonných zásltupců účastníků
Zákonni zástupci úěastníků mají pr,ávo vy,jadřovat se k zájmovému vzdéláváni svých dětÍ, Právo

na informace Ó pruběhu vzděláváni a na poradenské služby. Tímto se mohou kdYkoliv obrátit na

vychovatele všech oddělení ŠD,
Zákonrúzástupci jsou povinni zajistit, aby úěastník docházel řádně do SD.

Zákorni zástupci jsou povinni navyzvání ředitele školy, vedoucí r,ychovatelky nebo rYchovatelŮ

šD se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se zájmového vzdělávání

účastníka ŠD.
Zákonni zástupci jsou povinni neprodleně školu a ŠP informovat o změně zdravotní

způsobilosti, o zdravotních obtížíclr účastnika nebo jiných zdravotních skuteČnostech. Dále jsou

povinni informovat lychovatele o změně při odchodu účastníkŮ ze ŠD uvedené v záPisním

lístku.
Zákonni zástupci jsou povinni oilnamovat ŠD další údaje, které jsou podstatné pro pruběh

zájmového vzdéláváninebo bezpeč:nost žáka azměny v těchto údajích.

5.1. účastnici zacháaejí s lybavením ŠD šetrně, aby nedocházelokjejich poškození Či

znehodnocení,

organizační řád školy - součást: 18. "Řád školní družiny" strana 4 z počtu 7
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Před ukonČením PobYtu ve ŠD jsou účastníci povinni uložit zapůjčené vybavení školní družiny
ffi,:[:,'':-T'j':,'^""1'; r131"::T'i,.1"\'Y. k;déh" úmyslného poškození nebo zničenímajetku školy či osob je vyžadŠvána. úhrada školy ;J;#il,;:'",ffi;:;ffi;i;T:;
PoŠkození zPŮsobil, Při závaŽnějŠÍ škodě nebo n"možrro.,ir.y."sit náhradu stooy se zákonnýmizástupci je vznik škody hlášen póticii ČR, případně o.gá.rům sociální péče.

6'1' Yzájemné vztahY ÚČastníkŮ školní.družiny a jejich zákonných zástupců se zaměstnanciŠkolní druŽinY jsou zaloŽenY na dodržování p.uuia"i sjušného chování (platí pravidla stanovenave školním řádu).

6,2, zvláště hrubé slovní a Úmyslné fyzické Útoky účastníka vůči zaměstnancům školní družinyse vŽdY PovaŽují za závaŽnézaviněné porušení povinností stanovených tímto vnitřním řádem.

Ó'3, Pokud ÚČastník Porušuje soustavně vnitřní řád školní družiny, může by rozhodnutímředitele z druŽinY vYloučen. Ředitel může rozhodnout o výloučeni rieástni1<a ze šD, pokud tentoÚČastník soustavně nebo nějakým významn;fm projeveÁ porušil kázeň a pořádek, ohrožujezdravi a bezPeČnost ostatních, dlouňodobě svévotrrc n"narrster,uje, Šo 
-r"uá 

z jiných zvláštězávažných důvodů (včasné neuhrazení platby," ŠDr. 
- ^^-^'

7. Chováni účastníků

7'1' ÚČastnikbez vědomí vYchovatelky oddělení školní družiny neopouští. Zaúěastnilra, kterybyl ve škole a do ŠO se nedostavil, vycňovatelta neodpováa.

7,2, Dobapobytu účastníka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.

7'3' Ye ŠD se ÚČastník_ řídí PokYny vychovatelek a vnitřním řádem školní družiny,kterlý jevyvěšen u vstupu do školní družiny.

7 '4, Úěastník nenosÍ.do Školní družiny předměty, které nesouvisí s výchovně vzdělávací činnostía mohly by ohrozit zdravi a bezpečnost jeno i jinýcrr o.oÚ. 
-

Mobilní telefonY mohou Žáci vé školní áruzinÉ plužitpo.rr" za účelem přijeti hovoru od rodičů.

8. Dokumentace

8.1. Ve školní družině se vede tato dokumentace:
a) evidence Přijatých dětí (např. zápisové lístky pro úěastníky, kteří jsou přihlášeni kpravidelné docházce),
b) PÍsemné PřihláŠky dětÍ; jejich součástí je písemné sdělení zákonnýchzástupců účastníka orozsahu docházky a způsobu odchodu Úeástnika ,á*Ziny.c) třídní knihy jednotliqých oddělení či jiné prehleá| výchovně vzdělávací práce, včetnědocházky dětí,
d) celoroční plán činnosti,
e) roční hodnocení práce školní družiny jako podklad pro výočn i zprávuškoly,

Organizační řád školy - součást: l8. ''Řád školní družiny'' strana5zpočtu7



Základni škola, Brno, Řehořova 3, p. o.

Organizačniřádškoly-součást: 18. "Řádškolnídružiny" Strana 6 zpoétu7

0 vnitřní řád školní družiny, orgaíizace zájmového vzděláváni

závérečná u§tanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je stafutámím orgánem školy pověřen

zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
2. Ruší se předchozí zněni této směrnice. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisoT ým

řádem školy.
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 22. 1.2016

eÁxtrrnídí §Hf,LA,
Bri,,. . Řeftir:rla 3,

V Brně dne 2]0, 1 . 2016

prlspeviiovi

Mgr. Josef Binek
ředitel školy
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Podle § 123, odst, (4) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základnim,středním, vyššímodborném a jiném v zděláv áni (škol ský zákon),, ptutno', znění

stanovuji

qýši úPlatY za zájmové vzděláváni ve školní družině od 1. 9. 2019 načástku 200 Kč měsíčně.

o snÍŽení nebo Prominutí Úplaty rozhoduje ředitel školy podle vyhlášky ě.74/2005 Sb. ozájmovém vzdéláváni v Platném zněni, zejménav případě účastníků se sociálnímzneqýhodněním.

Příloha č.l

stanovení úpl

V Brně dne29.5.2019

rnayé vzdělávanr ve kolní dr

zÁKLADtví štiotR,
Brno, Řehořover 3,

prispéukouiftganizace

....ť§-=_
Mgr. Josef Bin,ek

ředitel školy

Organizační řád školy - součást: l8. ''Řád školní družiny''




