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a) Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných   
     vztahů s  pedagogickými pracovníky 

 
Práva a povinnosti žáků 
 

Práva žáků vycházejí z Úmluvy o právech dítěte, která  byla vyhlášena Valným shromážděním OSN  
20. listopadu 1989 v New Yorku a ratifikována   Českou a Slovenskou Federativní Republikou  
dne 7. ledna 1991. 
Úmluva o právech dítěte je založena na čtyřech základních principech: 

1.      Právo na přežití - zaučující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte. 
2.      Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na 
svobodu myšlení a vyznání. 
3.      Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání. 
4.      Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají. 

 
Žáci mají právo: 
 

1) Být informováni o všech plánovaných činnostech.  
2) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich činností a  

              práce, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich  
              věku a stupni vývoje. Podmínkou podání všech návrhů je slušná a kulturní ústní 
              či písemná forma. 

3) Na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí a sociálně patologických jevů. 
4) Na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a 
       dodržování základních psychohygienických podmínek. 
5) Využívat všechny prostory školy a školního areálu. 
6) Na nedotknutelnost svého majetku ostatními. 

       7)  Být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve školní družině. 

 
 Žáci jsou povinni: 
 

1) Řádně docházet do ŠD, pokud jsou přihlášeni zápisním lístkem a účastnit se činností  organizovaných 
školní družinou 

2) Dodržovat Vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy  k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž 
       byli seznámeni. 
3) Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a vnitřním řádem 

školní družiny, dbát  pokynů provozních  pracovníků, chovat se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani 
jiných osob. 

4) Zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost ohlásit vychovatelce v ten den, 
       kdy ke ztrátě či poškození došlo.    
5) Zacházet se všemi družinovými a školními potřebami šetrně, udržovat své místo i ostatní 
       školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením. 
6) Ohlásit případný úraz ihned po jeho vzniku nejbližší vychovatelce. Pokud žák opustí po úrazu    
       budovu školy bez nahlášení, nemusí být úraz považován za školní. 
7)   Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky  uložené ve školní družině. Cenné    
     věci si berou s sebou. Za mobilní telefony a přinesené hračky ŠD neručí. Při odchodu ze ŠD se žáci    
       obo uvají  v šatnách v přízemí. Oblečení /kšiltovky, přezůvky, tepláky apod./ mají žáci podepsané. 

      
Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani vyučujícího.  Při závažném a 
opakované porušování vnitřního řádu školní družiny může být rozhodnutím ředitelky školy žák ze ŠD 
vyloučen.     
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Žáci nesmějí:  
 

1) Nosit do školní družiny cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách. 
2) Nosit  do školní družiny  předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit zdraví  a 

bezpečnost žáka nebo jiných osob. 
3) Pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby. 
4) Před ukončením pobytu ve školní družině z bezpečnostních důvodů opouštět školu a školní areál bez 

vědomí vychovatelky ŠD.  
5) Používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického 

násilí,  hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům 
školy se vždy považují za závažné  porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto 
provinění ze ŠD vyloučen. 

6) V prostorách školní družiny a při akcích souvisejících s činností ŠD žáci nesmějí  požívat alkoholické 
nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné psychotropní 
látky. Žák se nesmí dostavit do školní družiny  nebo na akci pořádanou školní družinou  pod vlivem 
alkoholu nebo jiných omamných látek. Porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního 
řádu školní družiny a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen. 

7) Jestliže žák hrubým způsobem porušuje vnitřní řád ŠD nebo nezaplatí příspěvek na pobyt ve ŠD, bude 
s rodiči zahájeno jednání.  Pokud nedojde v dohodnuté době k odstranění nedostatků, bude žákovi 
ukončena docházka do ŠD. 

 
 
 

b)     Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a pravidla o vzájemných     
         vztazích zákonných zástupců žáků s pedagogickými pracovníky 
 
 
Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo: 
 

1) Na informaci o průběhu a výsledcích činností a chování svých dětí. 
2) Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí činností jejich 
       dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost. 

 
Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni: 
 

1) Sledovat veškeré záznamy v deníčku školní družiny a další písemné informace, které žák  
       přináší ze školní družiny a vždy podepsat. 
2) Na vyzvání ředitele školy nebo vychovatele se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících 

se chování žáka. 
3) Informovat školu o změně kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka a o zdravotní 

způsobilosti či zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv 
na průběh jeho docházky do školní družiny. 

4) Sdělit vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu z družiny;  tyto údaje  
zaznamenat do zápisního lístku. Vyzvednout žáka ze ŠD do konce provozní doby. V případě, že žák  
zůstane v ŠD po zavírací době, se vychovatelka řídí pokynem ředitelky, viz odst. g), bod 4.   

5) Odchod žáka  ze ŠD v jinou dobu, než je na zápisním lístku, je možný pouze při předložení písemné 
žádosti rodičů s datem, hodinou odchodu, informací, zda jde žák sám, nebo v doprovodu, a 
podpisem rodičů. 

6) Vyzvednout (uvolnit pomocí omluvenky) žáka do časového termínu určeného vychovatelkou,  
pokud se neúčastní aktivity v rámci prodloužené středy. 
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7)   Čekat na žáka při přivádění do ŠD nebo vyzvedávání ze ŠD ve vestibulu školy. Pokud v nezbytném    
       případě potřebují jít s žákem k šatní skříňce, popřípadě zařídit nutné záležitosti ve ŠD, nahlásí tento 
 svůj úmysl přes domácí telefon příslušné vychovatelce, která musí být o pohybu cizích osob 
 v budově informována. 

       8)    Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí taktéž písemně. 
9)    Nevstupovat do žádných místností školní družiny při příchodu i odchodu žáka  

(rodiče čekají na své děti mimo místnost ŠD) z hygienických důvodů.  
      10)    Dodržovat provoz a vnitřní režim školní družiny (viz bod d) 
      11)    Při svévolném poškození majetku školy i školní družiny žákem zajistit po dohodě 

  s ředitelem školy či vychovatelkou nápravu. 
      12)    Jednat o záležitostech jejich dítěte s vychovatelkou toho oddělení, do kterého je žák zapsán, nebo     
                s vedoucí vychovatelkou. 
      13)    Uhradit příspěvek na pobyt žáka ve školní družině, který je stanoven v souladu s vyhláškou č.  
  74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění na 100 Kč měsíčně. 
 
Spolupráce pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků: 

 
1)  S tímto vnitřním řádem ŠD jsou rodiče i žáci seznámeni na začátku docházky do ŠD a rodiče svým  

podpisem souhlasí s jeho dodržováním. 
2)  Vnitřní řád určuje pravidla provozu ŠD, stanovuje režim provozu ŠD, je závazný  

           pro pedagogické pracovníky, žáky i zákonné zástupce žáka.  
   3)    Vychovatelky prokazatelným  způsobem (deníček školní družiny, vyvěšený týdenní plán) seznamují zák.  
          zástupce  s činností žáků a místě jejich pobytu. 
   4)   Závažné výchovné potíže žáků napomáhají řešit jednání vychovatelky se zákonnými zástupci 

    žáků za přítomnosti zástupce vedení školy, popř. třídního učitele - z jednání se pořizuje zápis. 
5)   V případě, že zákonný zástupce nebude po předchozím projednání a dohodě spolupracovat v zájmu   
       žáka a jeho pobytu v ŠD v souladu s Vnitřním řádem ŠD, může být žák z družiny vyloučen.   

 
 

c)    Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany 
před rizikovým chováním a před projevy diskriminace,  nepřátelství 
nebo násilí 

 
1) Pokud ŠD pro svoji činnost využívá i učebny a jiné prostory školy, řídí se příslušnými řády pro tyto 

prostory školy. 
2) Žáci přihlášení do ŠD jsou poučeni o BOZ, PO, hygienických předpisech a chování  
       a záznam o poučení je uveden v třídní knize oddělení ŠD s datem poučení a  

              podpisem vychovatelky.   
3)    Poučeni jsou žáci vždy ještě před odchodem z budovy školy (např. vycházky – přecházení a chování na 

komunikacích apod.) 
4)   V případě úrazu postupuje vychovatelka dle nařízení Postup při úrazu žáků. 
5)   Žáci mohou opustit prostory ŠD, popř. místo, kde družina právě pobývá, pouze se  souhlasem              
       vychovatelky (odchody na WC, do šatní skříňky, odchody domů apod.)        
6)   Stravování - vychovatelka vede žáky k dodržování hygieny před jídlem, zajistí ukázněný nástup a    
       odchod celého oddělení do jídelny i při odchodu z jídelny, vede žáky ke kultuře stolování a pomáhá     
       s utužováním správných stravovacích návyků žáků. 
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d)    Činnosti, provoz a vnitřní režim školní družiny  
 
  Činnosti školní družiny 

  
1) Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména činností 

pravidelnou – zájmovou, výchovnou, rekreační, vzdělávací včetně možnosti přípravy na vyučování 
příležitostnou – zájmovou, výchovnou, rekreační, vzdělávací včetně možnosti přípravy na vyučování   
( bez vazby na místo konání )  
táborovou -  ( bez vazby na místo konání ) 
osvětovou – vedoucí k prevenci rizikového chování, výchova k dobrovolnictví 
individuální – nadaní žáci 
otevřená nabídka spontánních činností 

2)   Školní družina se řídí  vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání. 
3)   Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a  výchovou v 
 rodině.  Není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního  
 vyučování.  

       4)   Denní provoz ŠD, jeho rozsah a rozvrh činností  je koordinován s ročním plánem. 
       5)   Způsob evidence účastníků pro jednotlivé činnosti je stanoven zápisem do třídní knihy. 
              Činnosti v ŠD: 
        Výchovné a vzdělávací činnosti -  jsou realizovány formou tří ročních plánů, kdy je v jednotlivých  
                                             měsících vždy pevně stanovené téma, které je plněno: besedou, výtvarnou i  
                                             sportovní aktivitou, hrou a poznávací vycházkou   

rekreační činnosti  - mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, 
                                             popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají, a dále dle potřeby  
                                             kdykoliv během dne, slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek  
                                             pasivní i aktivní s náročnějšími pohybovými prvky, hry a spontánní činnosti  
                                             mohou být rušnější 

zájmové činnosti      - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i  
                                            kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj  
                                            pohybových dovedností a poznání, jde o řízenou  
                                            kolektivní nebo individuální činnost nebo činnost formou zájmových kroužků 

příprava na vyučování - zahrnuje okruh činností související s plněním školních 
                                             povinností, není to však povinná činnost ŠD, může jít o  
                                             vypracovávání domácích úkolů (vychovatel žákům úkoly  
                                             neopravuje) nebo zábavné procvičování učiva formou  
                                             didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a  
                                             upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách,  
                                             exkurzích a dalších činností; získávání dalších doplňujících 
                                             poznatků při průběžné činnosti ŠD (např. vycházky,  
                                             poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy) 

6)    Činnost ŠD může probíhat v těchto prostorách: 
a) učebny ŠD 
b) tělocvična školy 
c) areál školy 
d) jiné prostory 

7)    Zástupkyni ředitelky je přímo podřízena práce ŠD, schvaluje podpisem na přehledu výchovně  
           vzdělávací práce týdenní skladbu zaměstnání, která obsahuje činnosti odpočinkové, zájmové a   
            rekreační, pobyt venku a další aktivity. 
            ŠD může v rámci své běžné činnosti zřizovat zájmové kroužky, jejichž členy mohou být i  
            žáci, kteří nejsou přihlášeni do školní družiny k pravidelné docházce, i žáci z jiných škol. 

8)    Školní družina může organizovat i další činnosti (jako např. výlety, exkurze, sportovní a  
           kulturní akce atp.),  které jsou uskutečňovány mimo stanovenou provozní dobu ŠD,  
           účast v těchto aktivitách není vázána na zápis do ŠD.  
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Provoz a vnitřní režim školní družiny 
 

1) Školní budova je otevřena od pondělí do pátku od 6:00 do 16:00 hodin  
              Provozní doba ŠD je od 6:00 do 16:00 hodin. 1 krát za 14 dní při tzv. prodloužených  
              středách do 17:00 hodin. 

2)    Ranní činnost od 6:00 hod. do 7:45 hod. - jedno oddělení pro všechny příchozí žáky. Po ranní družině 
 odcházejí žáci do kmenových tříd v 7:45 hod. Odpolední činnost je členěna do jednotlivých oddělení. 
3)    Do odpolední školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitele, kde si je    
        vychovatelka od něho přebírá. Při značném provozu v jídelně nestojí s žáky před jídelnou, ale posečkají     
        ve družině.  
4)    Pokud ostatní třídy končí později, předá žáky vychovatelce do školní družiny vyučující, který       

vyučoval poslední hodinu. Žáci odcházejí na oběd do jídelny s dozorem, naobědvají se a vrátí do svého  
oddělení ŠD. 

       5)    Příchod a odchod  žáka – každý žák, případně rodič žáka, po vstupu do vestibulu školy použije   
               telefon u dveří. Po telefonickém spojení a kontrole pomocí kamerového systému s vychovatelkou  
               se žák představí a odchází samostatně do šatny. Po přezutí v šatně je žák povinen přijít ráno do školní     
               družiny, odpoledne s doprovodem domů. Je zakázáno zdržovat se v prostorách šaten. 
               Pokud rodič v nezbytném případě potřebuje jít s dítětem do šatny, popřípadě zařídit nutné     
               záležitosti  v ŠD, nahlásí tento svůj úmysl přes domácí telefon vychovatelce, která musí být o pohybu     
               cizích osob v budově informována. 

6)    Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.  Při odchodu je vydán žák pouze       
        osobě, která je uvedena na zápisním lístku, popř. odchází sám.  

  7)    Mimořádné uvolnění je možné pouze písemnou formou, s datem a podpisem zákonného  
        zástupce žáka. Odchody žáků na základě telefonické žádosti nejsou umožňovány. 

        8)    Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá. 
        9)   Aby nebyly narušovány jednotlivé zájmové činnosti, jsou pro odchody dětí stanoveny po   
               domluvě s rodiči tyto doby pro vyzvedávání žáků:  od 11:40  do 13:15 a od 14:45 do 16:00  

 hod. V době od 13:15 do 14:45  probíhá ve ŠD přímá zájmová, výchovná a vzdělávací  činnost.        
 V této době nebudou půjčovány žákům ani zák. zástupcům klíče od školních družin z důvodu  
 zaznamenaných ztrát družinového majetku a ponechání dveří nezamčených. 
 Vyzvedávání dětí ze ŠD bez předchozí domluvy mimo areál školy není možné.  

      10)    Žáci při pobytu ve školní družině nebudou používat mobilní telefony ani notebooky. Budou je mít  
                vypnuté a uložené v aktovkách. 
      11)   Ve školní družině je zajištěn pitný režim. 
      12)   Vychovatelky jednotlivých oddělení zajišťují přihlašování a odhlašování žáků, předávání  

 informací rodičům, vyřizování námětů a stížností (viz pracovní náplň).  
      13)   Vychovatelka  při výběru zaměstnání přihlíží k počasí, může přihlédnout i k zájmu žáků  
               v oddělení. Vždy však především vychází ze školního vzdělávacího programu a z jeho rozpracování do  
               konkrétních vzdělávacích plánů. 
      14)   Ředitelka může po projednání se zákonnými zástupci a po projednání v pedagogické radě vyloučit   
               žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a   
               pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo   
               z jiných zvláště závažných důvodů. 
 
 Kritéria pro přijetí žáka do školní družiny 
 
           1)  Přihlašování a odhlašování žáků je prováděno na základě písemných žádostí rodičů    
  žáka. Rozhodné datum pro přihlášení žáka do školní družiny od 1. 9.  následujícího školního roku je   

20. 6. předchozího školního rok. Přihlášky podané po tomto datu budou zařazeny do seznamu 

nepřijatých žáků a uplatní se u nich kritérium věkové. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje na 
základě písemné přihlášky ředitelka školy.     

               Součástí přihlášky je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o formě docházky a způsobu   
               odchodu účastníka z družiny. Přihlašování na základě odevzdání zápisního lístku nepodléhá správnímu  
               řízení. Rodičům se nevydává rozhodnutí o přijetí. 
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1) Při přijímání žáků do ŠD se posuzuje forma docházky (přednostní přijetí v níže uvedeném pořadí) a věk 

žáka. V každé formě docházky mají přednost mladší žáci před staršími.  
To znamená, že žák přihlášený do pravidelné denní docházky má přednost před žákem přihlášeným do 
pravidelné docházky (popř. nepravidelné či příležitostné). Pokud se rozhoduje o přijetí mezi žáky 
přihlášenými do stejné formy docházky, přednost bude mít žák mladší.  

               
              Forma docházky :  
              1.Pravidelná denní  PD – přihlášení nejméně 4 dny v týdnu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců 
              2.Pravidelná  P – přihlášení nejméně 1 x za 2 týdny nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců   
              3.Nepravidelná  NP 
              4.Příležitostná    PŘ  
 

Oddělení ŠD se naplňuje nejvýše do počtu 30 žáků.    
 

 3)  Do školní družiny nebude přijat žák, jehož poplatky za ŠD nebyly v minulých letech řádně a včas       
              placeny. 
         4)  Do školní družiny nebude přijat žák, který zásadním způsobem v minulých letech porušoval vnitřní řád  
              ŠD. 
         5)  V případě, že se uvolní kapacita školní družiny v průběhu školního roku, volné místo bude nabídnuto  
               žákům, kteří mají řádně podanou přihlášku a nebyli přijati, a to v pořadí, které bylo stanoveno na  
                základě věku. O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. 
         6)   Kritérium pro přijetí žáků do školní družiny je v souladu s vyhláškou MŠMT č. 74/2005 v platném                    
               znění. Na docházku do ŠD není zákonný nárok. 

 

e)   Podmínky zacházení s majetkem školského zařízení ze strany žáků 
 

1) Žáci jsou povinni zacházet s vybavením školní družiny  šetrně. 
2) Místnost školní družiny i své místo udržovat v čistotě a pořádku. 
3) Majetek školní družiny chrání před poškozením. 
4) Majetek školní družiny nesmějí žáci odnášet domů. 
5) V případě úmyslného poškození majetku školní družiny (zařízení, hračky, knihy, apod.) budou rodiče 

vyzváni k jednání o náhradě způsobené škody v plné výši. 
6) Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, a Vnitřním řádem školní družiny, který je vyvěšen  

v učebně a o kterém je náležitě a doložitelně poučen vždy na začátku šk. roku nebo při každé  
              změně.  

7) Za mobily, hračky, peníze a jiné věci donesené z domova ŠD nezodpovídá.      
 
      

 f)    Platba za školní družinu 
 
        1)   Poplatek na pobyt žáka ve školní družině je stanoven v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb.o   
              zájmovém vzdělávání v platném znění na 100 Kč měsíčně, výši stanovuje ředitelka školy.  

Poplatek se vybírá předem – v jedné splátce 1000,- Kč za období září – červen.  
Pokud žák chodí jen do ranní družiny, činí poplatek 500,- Kč za období září – červen. 

       Úplata je splatná předem, nejpozději do 30 dnů od nástupu žáka do školní družiny.  
Tato částka platí i pro každého dalšího žáka v případě docházky sourozenců do  
školní družiny. Příspěvek se nevrací. Výjimkou je situace, kdy se žák celý kalendářní měsíc neúčastní ani 
školního vyučování.  

 2)   V případě, že poplatek nebude zaplacen včas, může být navýšen o penále 50,-Kč za každý  
dlužný měsíc. V závažném případě může ředitelka školy rozhodnout o případném vyloučení  
žáka ze školní družiny od prvního dne dalšího měsíce.  

        3)    Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje. Výše úplaty zůstává stejná i     
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               v měsících, kdy jsou prázdniny. 
        4)    Úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud je zákonný zástupce příjemce dávek  
  v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, nebo mu náleží zvýšení příspěvku na péči  
 podle zákona o sociálních službách, nebo žák svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na  
 úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce  
 školy.   
 

g)    Dokumentace ve školní družině 
   

V družině se vede tato dokumentace: 
1) zápisové lístky pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce 
     (jsou vedeny jako interní dokumentace ŠD) 
2) přehled výchovně vzdělávací práce (TK) – zápis formy docházky a evidence účastníků 

 pro jednotlivé činnosti 
3) docházkový sešit (ranní družina)  
4) plán činností (měsíční, týdenní, roční) 

 
 

h)    Pokyn ředitelky pro školní družinu 
 

1) Činnost školní družiny a práce vychovatelek je dle organizačního řádu školy z 30. 8. 2005  
       přímo podřízena zástupkyni ředitelky. 
2) Od 1. 9. 2005 je stanoven příspěvek na částečnou úhradu neinvestičních nákladů  
       ve školní družině. 
3) V případě, že zák.zástupce nevyzvedne žáka ze ŠD do konce provozní doby družiny, vychovatelka 

kontaktuje zák.zástupce telefonicky, popř. další osoby uvedené v evidenci žáka. Pokud není kontakt  
dostupný, vychovatelka je povinna uvědomit vedení školy, kontaktovat Městskou policii ve 
Svitavách a odbor péče o dítě MěÚ Svitavy, které zajistí umístění žáka do příchodu zák.zástupce.  

 

5) Tímto je v plném rozsahu zrušen Vnitřní řád školní družiny ze dne 1. 9. 2018 

 

        Ve Svitavách dne 24. 6. 2019                                Krčmářová Makovská Hana 

                                                                                                vedoucí vychovatelka 

                                                                                                                                                                                     

Mgr. Baťková Milena 

                                                                                                       ředitelka školy      

 

 

                                                                          


