
   VNITŘNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY
   Základní školy a Mateřské školy, Žatec,
                 Jižní 2777, okres Louny

    V souladu se Zákonem č.561/2004 Sb.(školský zákon), § 30
a Vyhláškou MŠMT č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání,
ve znění pozdějších novel, vydávám tento Vnitřní řád ŠD.

I.PRÁVA   A   POVINNOSTI   ŽÁKŮ   A   PRAVIDLA    
VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ SE ZAMĚSTNANCI ŠKOLY:
a) Žák má právo:
1.Na vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu školní 
družiny (dále jen zkratka ŠVP ŠD) a učebních plánů.
2.Na informace o průběhu svého vzdělávání a dosažených  
výsledcích.
3.Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se 
podstatných záležitostí jeho vzdělávání.
4.Na informace a poradenskou pomoc školy v oblasti 
vzdělávání podle školského zákona.
5.Na vyžádání pomoci od vychovatelky, pokud si potřebuje 
doplnit, nebo objasnit své znalosti a dovednosti.
6.Na zvláštní péči v odůvodněných případech: žáci se spec.
vzdělávacími potřebami, cizinci, sociálně znevýhodnění,
ale také žáci nadaní.

b) Pravidla vzájemných vztahů se zaměstnanci školy:
1.Žáci vždy dodržují zásady společenského chování.
2.Žáci mohou vyjadřovat svůj vlastní názor na cokoliv, co se 
týká jejich vlastní osoby, ale v souladu s pravidly 
společenského chování. K tomu mohou využívat komunikaci
s vychovatelkami, výchovnou poradkyní a metodiky prevence.
3.Žáci se aktivně účastní vzdělávání, ale jeho průběh 
nenarušují.



c)Povinnosti žáka:
1.Žák je povinen řádně docházet do ŠD a vzdělávat se
v souladu se ŠVP ŠD.
2.Žák nesmí do ŠD nosit žádné věci, které by mohly ohrozit 
jeho zdraví, způsobit úraz, ohrožovat mravní výchovu, nebo 
předměty, které nepotřebují ke vzdělávání, např.spotřební
elektroniku, šperky, nože, zábavní pyrotechniku, větší obnosy 
peněz apod. Škola v žádném případě nenese odpovědnost za 
případné ztráty výše uvedených předmětů.
3.Žák je povinen hlásit vychovatelkám ihned jakýkoliv projev 
šikany, včetně kyberšikany, úraz, nevolnost a ztrátu osobních 
věcí, které jsou nezbytné pro vzdělávání ve ŠD.
4.Každý žák je povinen pomáhat slabším a tělesně postiženým 
spolužákům.
5.Každý žák je povinen dodržovat Vnitřní řád ŠD, pokyny 
vychovatelek a neběhat po schodech a chodbách.

II.PROVOZ  A  VNITŘNÍ  REŽIM  ŠKOLNÍ  DRUŽINY:
1.Do ŠD jsou přijímáni pouze kmenoví žáci ZŠ a MŠ, Žatec, 
Jižní 2777, okres Louny. Přednostně jsou přijímáni žáci
1.- 3.ročníků, jejichž oba zákonní zástupci pracují.
2.O přijetí žáka do ŠD rozhoduje  ředitel školy. Zákonní 
zástupci ale nejprve vyplní přihlášku, ve které uvedenou 
časový rozvrh docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD.
3.Žáci se přihlašují vždy do 20.září. V případě nepřijetí žáka 
do ŠD se mohou zákonní zástupci do 15.dnů odvolat u ředitele 
školy.
4.ŠD se člení do čtyř oddělení. Každé se naplňuje do 30 žáků.
V každém oddělení může být maximálně 5 žáků se zdravotním
postižením.
5.O případné nepřítomnosti žáka ve ŠD informují zákonní 
zástupci vychovatelky předem písemně, nebo telefonicky
(724 360 370).
6.ŠD je v provozu  v průběhu školního roku (kromě prázdnin),
od pondělí do pátku, od 6,00 do 17,00 hodin.



7.Dřívější odchod žáka ze ŠD (než je uveden v přihlášce), musí
být vychovatelkám sdělen vždy písemně. Telefonické žádosti 
nebudou akceptovány.
8.Vychovatelky si žáky osobně přebírají u šaten 1.stupně
a od tohoto okamžiku tak začíná jejich dozor nad žáky ve ŠD.
9.Při odchodu žáka ze ŠD vychovatelky vždy nejprve přes 
videotelefon ověří totožnost zákonného zástupce a žáka
následně osobně předají zákonnému zástupci u skleněných 
dveří v pavilonu MVD. Z bezpečnostních důvodů není 
zákonným zástupcům vstup do pavilonu MVD dovolen.
Nepravidelné příchody a odchody žáků ze ŠD se evidují
v docházkovém sešitu. Doklady o ukončení docházky v ŠD
se nevydávají.
10.Měsíční poplatek 100 Kč je vybírán vždy předem na dané
čtvrtletí, nejpozději ale do 15.dne v 1.měsíci daného čtvrtletí.
V případě nezaplacení poplatku, bude se zákonnými zástupci
zahájeno správní řízení k vyloučení žáka za ŠD.
11.Poplatek 100 Kč může ředitel školy zákonným zástupcům 
odpustit tehdy, pokud předloží doklad z Odboru sociálních 
věcí Městského úřadu v Žatci, nebo z Úřadu práce o tom,že by
výše uvedený poplatek neúměrně zatížil jejich rodinný 
rozpočet. Pokud žák ukončí docházku do ŠD dříve, než uplyne
zaplacené období, poplatek se nevrací.
12.Po celou dobu pobytu žáků ve ŠD jim není dovoleno
používat počítače, tablety a mobilní telefony. Ke kontaktu
s vychovatelkami mohou zákonní zástupci žáků využívat
služební telefon ŠD (724 360 370).
13.V případě opakovaného závažného porušování Vnitřního
řádu ŠD, může být žák ze ŠD vyloučen, v souladu s § 31,
Zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon).

III.PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ:
a)Zákonní zástupci žáků mají právo:
1.Informovat se na chování žáka v průběhu provozu ŠD.
2.Vznášet připomínky k činnosti vychovatelek u ředitele školy,



ZŘŠ pro 1.stupeň a výchovné poradkyni.
3.Volit a být volen do školské rady.
4.Písemně požádat ředitele školy o převedení žáka na jinou 
školu.

b)Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
1.Zajistit, aby žáci řádně docházeli do školní družiny.
2.Na vyzvání ředitele školy, ZŘŠ, výchovné poradkyně,
metodiků prevence sociálně patologických jevů, vychovatelek
se osobně zúčastnit projednávání závažných otázek, týkajících 
se chování, nebo procesu vzdělávání ve ŠD.
3.Informovat vychovatelky o změně zdravotní způsobilosti,
obtížích žáka, nebo o jiných závažných skutečnostech, které by
mohly mít vliv na průběh vzdělávání v ŠD.
4.Oznamovat do přihlášky ke vzdělávání ve ŠD osobní údaje,
které jsou nezbytné k vedení školní matriky.
5.Uhradit úmyslné poškození školního majetku svými dětmi.

IV.PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
          A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ VE ŠD:
1.Žáci mají právo na ochranu před fyzickým a psychickým 
násilím, nedbalým zacházením a před sociálně patologickými 
jevy. Podrobnosti jsou popsány v Preventivním programu.
2.Žáci mají právo na poskytnutí pomoci v případě, že se 
ocitnou v jakýchkoliv nesnázích.
3.Ve ŠD není povolena reklama, která je v rozporu s cíli
a obsahem vzdělávání, ani reklama a prodej výrobků, které
ohrožují zdraví, osobnostní, psychický a morální vývoj žáků, 
nebo ohrožujících životní prostředí. Ve ŠD není povolena
činnost politických stran a hnutí, ani jejich propagace.
4.Žáci mají právo na ochranu před všemi formami sexuálního
zneužívání, před kontakty s narkotiky a psychotropními 
látkami.
5.V celém areálu školy je zakázáno používání pyrotechnických



výrobků.
6.Žákům je zakázáno nošení, držení, distribuce a požívání
návykových látek, včetně kouření, alkoholu a všech projevů
kyberšikany i šikany.
7.Všichni žáci jsou povinni chránit si své zdraví.
8.Za bezpečnost žáků odpovídají vychovatelky od okamžiku
jejich převzetí u šaten 1.stupně. Jejich odpovědnost končí
předáním žáků zákonným zástupcům u skleněných dveří  
v pavilonu MVD.

V.PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ               
      VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ:
1.Hodnocení vychází z posouzení míry očekávaných výstupů
formulovaných ve ŠVP ŠD.
2.Hodnocení žáků je jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné
s předem stanovenými kritérii, věcné a všestranné.
3.Žák má právo se ke svému hodnocení vyjádřit. Vychovatelka
je povinna své hodnocení zdůvodnit.
4.Vychovatelky využívají pozitivní motivaci žáků (pochvaly) 
sebehodnocení, diplomy a pochvaly do notýsků a ŽK.
5.Výchovná opatření ukládaná žákům ve ŠD:
a)Ředitel školy může žákovi udělit pochvalu, nebo jiné
ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské, nebo školní 
iniciativy, záslužný, nebo statečný čin, nebo za dlouhodobou
úspěšnou prácvi ve ŠD.
b)Vychovatelka ŠD může žákovi udělit pochvalu do notýsku
(ŽK) za úspěšné plnění úkolů při vzdělávání ve ŠD.
c)Při porušení povinností, stanovených Vnitřním řádem ŠD,
lze podle závažnosti žákovi uložit napomenutí, nebo důtku
třídního učitele a důtku ředitele školy. V případě opakovaného
závažného porušování Vnitřního řádu ŠD, může být žák
ze ŠD vyloučen, v souladu s § 31, Zákona č.561/2004 Sb.
d)Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
vychovatelce a všem dalším pracovníkům školy se vždy 
považují za závažné zaviněné porušení § 31, odst.3 Zákona



č.561/2004 Sb. a musí být školou předány na OSPOD MěÚ
v Žatci, případně na Policii České republiky.

VI.PODMÍNKY   PRO   ZACHÁZENÍ   SE   ŠKOLNÍM  
                                    MAJETKEM:
1.Žáci mají právo využívat zařízení ŠD a vybavení heren,
v souladu s pokyny vychovatelek.
2.Žáci jsou povinni udržovat veškerý inventář nepoškozený.
Každou zjištěnou škodu jsou žáci povinni ihned ohlásit 
vychovatelkám.
3.Za škodu, kterou žáci způsobí na majetku ŠD úmyslně,
bude od jejich zákonných zástupců vyžadována odpovídající
náhrada.

VII.ZÁVĚREČNÁ   USTANOVENÍ:
1.Vnitřní řád je základním dokumentem ŠD. Jeho neznalost,
nebo jeho porušování je neomluvitelné.
2.Podrobné seznámení s Vnitřním řádem ŠD provádějí
vychovatelky ŠD po nástupu žáků ke vzdělávání ve ŠD
a průběžně podle potřeby.
3.Vnitřní řád je vyvěšen v každé herně ŠD a ve vstupní hale
u pavilonu MVD, aby se s ním mohli všichni zákonní zástupci 
žáků kdykoliv (v době provozu ŠD) seznámit.
4.Vnitřní řád ŠD vstupuje v platnost 1.9.2018.

V Žatci, dne: 1.9.2018                      Mgr. Martin Hnízdil
                                                          ředitel ZŠ a MŠ, Žatec,
                                                          Jižní 2777, okres Louny


