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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení
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 vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici. Přitom postupuji ve smyslu platné
legislativy, zejména § 165 odst. 1 školského zákona a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání. Směrnice je součástí
organizačního řádu školy.

1. Základní údaje o školní družině a její činnosti
1.1. Školní družina (družina) je součástí Základní školy Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice, příspěvkové organizace
(škola). Představuje jeden z organizačních útvarů školy.
1.2. Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy. Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formami, které vymezuje vyhláška o
zájmovém vzdělávání.
Družina se zaměřuje zejména na:
a) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost
b) individuální práci s žáky, zvláště vytváření podmínek pro rozvoj jejich nadání
c) prevenci sociálně patologických jevů
d) nabídku spontánních činností
e) příležitostnou, v místě vykonávanou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činnost.
1.3. V družině je zřízeno pět oddělení.
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků, dle navýšení kapacity ŠD č.j. KUJCK38700/2014/OSMT/2 je povolen počet
žáků 32.
1.4. Počet oddělení družiny a počet dětí zařazených v družině pro konkrétní školní rok je určen organizací školy na daný školní rok.
1.5. Družina vykonává svou činnost ve dnech školního vyučování a o školních prázdninách. Činnost družiny může přerušit v době
školních prázdnin po projednání se zřizovatelem ředitel školy.
1.6. Zájmové vzdělávání v družině je poskytováno zpravidla za úplatu. Podmínky úplaty, její splatnost a výši stanoví zvláštní
směrnice ředitele školy.

2. Účastníci činnosti družiny, přihlašování a odhlašování žáků
2.1. Účastníci činnosti ŠD jsou přednostně žáci 1. – 5. ročníku školy.
2.2. O přijetí účastníka k pravidelné denní docházce do družiny rozhoduje na základě písemné přihlášky ředitel školy.
2.3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a
způsob odchodu žáka z družiny.
Tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku.
2.4. Žáci školy, kteří nejsou přijati k pravidelné denní docházce do družiny, se mohou účastnit činností vykonávaných ve formách
uvedených v odstavci 1.2. písm. d) a e). Toto ustanovení může být použito v případě, že počet účastníků

činnosti připadajících na jednoho vychovatele nepřevýší 30.
( § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání)
S ohledem na druh vykonávané činnosti a bezpečnost žáků není legislativně nebo rozhodnutím ředitele školy stanoven nižší počet
účastníků činnosti na jednoho vychovatele.
2.5. Přihlašování žáků do družiny se děje formou zápisu, který organizuje vychovatelka. Odhlašování žáků, předávání informací
rodičům zajišťuje vychovatelka příslušného oddělení.

3. Provoz, organizace činnosti a dokumentace školní družiny
3.1. Družina je v provozu v souladu s ustanovením v odstavci 2.5. Zájem zákonných zástupců o provoz družiny v době prázdnin zjistí
s dostatečným předstihem před každými prázdninami vychovatelky družiny tak, aby bylo možno zajistit
organizaci prázdninového provozu, nebo včas informovat rodiče o přerušení činnosti družiny.
3.2. V průběhu školního vyučování je družina v provozu vždy:
a) od 6 : 00 do 9 : 00 hod. ráno před vyučováním
b) od 11 : 25 do 17:00 hod. po vyučování.
3.3. V době školních prázdnin je družina v provozu v rozsahu dle rozhodnutí ředitele školy. Rozsah denního provozu družiny může
být po projednání se zřizovatelem školy upraven.
3.4. Pro svou činnost družina využívá zejména vlastní prostory, tělocvičnu a jiné prostory areálu školy. Dle plánu práce družiny nebo
školy může družina provádět činnost mimo areál školy.
3.5. Úkoly a akce školní družiny se zpracovávají do celoročního plánu a měsíčních plánů. Zpracování těchto plánů vychází ze
školního vzdělávacího programu a ročního plánu práce školy; je přihlíženo k přáním a požadavkům žáků a jejich zákonných
zástupců, kteří se formou námětů podílejí na jejich zpracování.
3.6. V době provozu ráno před vyučováním vykonává přímou výchovnou činnost v družině jedna vychovatelka. V této době převládá
forma spontánní a zájmové činnosti žáků. Současně je od 7:00 hod v provozu školní klub pro žáky 2. st. ZŠ.
3.7. V době provozu po vyučování žáků od 11.25 hod. do 15.00 hod., kdy přímou výchovnou činnost vykonává pět vychovatelů a v
provozu je pět oddělení družiny, je činnost družiny zaměřena všestranně a uskutečňuje se formami uvedenými v odstavci 2.2.
3.8. V době provozu po 15.00 hod., kdy dochází ke spojení oddělení a přímou výchovnou činnost vykonává jedna vychovatelka, se
vedle forem uvedených v odstavci 4.6. mohou uplatňovat činnosti související se vzděláváním žáků jako
jsou např. příprava na vyučování.
3.9. Jestliže je činnost družiny mimořádně organizována v jiném rozsahu nebo jinak, než vyplývá z ustanovení tohoto řádu, zajistí
vedoucí vychovatelka s předstihem informovanost zákonných zástupců.
3.10. Rodiče a další návštěvníci do místností družiny běžně nevstupují. Jsou zváni na významnější akce družiny; po domluvě s
vychovatelkou mohou družinu navštívit a zapojit se s dítětem do činnosti.
3.11. V družině se vede tato dokumentace:
a) zápisní lístek
b) přehled výchovně vzdělávací práce

4. Evidence účastníků činnosti družiny, příchody, odchody a omlouvání žáků
4.1. Seznam účastníků pravidelné denní docházky je veden v přehledu výchovně vzdělávací práce.
4.2. Účastníci pravidelné denní docházky se účastní na činnosti družiny zpravidla
v rozsahu uvedeném zákonnými zástupci na zápisním lístku.
4.3. O účasti žáků, kteří se účastní na činnosti družiny podle odstavce 3.2., jejich
příchodech a odchodech, se vede evidence následovně:
a) Příchod do družiny ráno před vyučováním je zaznamenáván v docházkovém
sešitě.
b) Absence v době provozu po vyučování je zaznamenávána denně do
přehledu výchovně vzdělávací práce.
c) Odchod se zaznamenává v docházkovém sešitě v případě, že žák z družiny
odchází v době, která se liší od údaje uvedeného v dokumentaci
o obvyklém odchodu z družiny.
4.4. Žáci, kteří se účastní na činnosti družiny podle odstavce 3.4., jsou evidováni
v docházkovém sešitě.
4.5. Ráno před vyučováním přicházejí žáci do družiny samostatně. Po vyučování
přebírají žáky v šatnách vychovatelé, kteří za ně přebírají i odpovědnost.
4.6. Odchody žáků ze školní družiny jsou z organizačních důvodů standardně
plánovány:
a) v době do 14.00 hod.,
b) v době od 15.00 do 17:00 hod.
4.7. Individuálně lze z důvodů hodných zřetele (např. potřeba umožnit žáku odchod
na výuku nepovinného předmětu, do kroužku atp.) dohodnout odchod žáka ze
školní družiny v jinou než standardně určenou dobu.
4.8. Pokud má účastník odejít z družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je
uvedeno na zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost družině
písemně formou žádosti, která bude obsahovat datum, čas a způsob odchodu.
4.9. Předem známou nepřítomnost žáka v družině nebo omluvu jeho nepřítomnosti
v družině zákonný zástupce oznámí vychovatelce osobně nebo písemně.

5. Chování účastníků činnosti družiny, práva a povinnosti žáků a jejich
zákonných zástupců
5.1. Chování účastníků činnosti družiny je hodnoceno podle pravidel pro hodnocení žáků, udělování pochval a jiných ocenění a
ukládání napomenutí a důtek, které jsou součástí školního řádu.
5.2. Pokud žák narušuje soustavně řád a činnost školní družiny, může ředitel školy rozhodnut o jeho vyloučení z družiny.
5.3. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců jsou vymezeny ustanoveními školského zákona2, školním řádem a řádem
družiny.
5.4. Žáci jsou zejména povinni:
a) Řádně docházet do družiny, pokud byli přijati k pravidelné denní docházce.
b) Neopouštět bez vědomí vychovatelky družinu a její oddělení.
c) Dodržovat řád družiny a předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.
d) Řídit se pokyny vychovatelky vydanými v souladu s právními předpisy a školním řádem a řádem družiny.
5.5. Zákonní zástupci jsou zejména povinni:
a) Dokládat důvody nepřítomnosti žáka v družině, pokud byl přijat k pravidelné denní docházce.
b) Informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které
by mohly mít vliv na jeho zapojení do činnosti družiny.
c) Respektovat ustanovení řádu družiny a pokyny vychovatelek vydané v souladu s právními předpisy, školním řádem a řádem
družiny.
d) Uhradit úplatu za zájmové vzdělávání žáka v družině v souladu se zvláštní směrnicí ředitele školy.

6. Závěrečná ustanovení
6.1. Seznámení zákonných zástupců žáků - účastníků zájmového vzdělávání v družině s touto směrnicí a směrnicí ředitele školy k
úplatě za zájmové vzdělávání zajišťují vychovatelky družiny (zejména v průběhu zápisu do družiny).

Mgr. Jaroslav Schmied
ředitel školy

