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Vnitřní směrnice školy       č.j.: 232/2016 ZŠ 

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 

 

Poslání školní družiny 

Školní družina (dále jen ŠD) na škole vzdělávající žáky s autismem v kombinaci s různým stupněm 

mentálního postižení má částečně jinou organizaci a systém práce než je zvykem na běžných základních 

školách. S žáky se pracuje hlavně individuálně a metodou strukturovaného učení. Činnost ve ŠD se prolíná 

s vyučováním, doplňuje je o výchovné a relaxační činnosti. Veškerá činnost od hygieny, sebeobsluhy, 

stravování, hry, relaxaci, až po výchovně vzdělávací, je pečlivě plánována a vychází z komplexní 

pedagogické péče. Všechny činnosti jsou chápány jako zdroj učení a výchovy a musí být domýšleny do 

nejmenších detailů.  

Cílem je rozvíjet v maximálně možné míře samostatnost, sebeobslužnost a komunikativnost žáků. Naučit je 

smysluplně trávit volný čas a posilovat sociální dovednosti. 

 

Organizace školní družiny  

Při každé třídě je zřízeno oddělení školní družiny. Má jednoho vychovatele, který doplňuje pedagogický tým 

třídy. 

Ve třídě probíhá dopolední činnost ŠD – vychovatelé pracují s žáky v herně (hry, relaxační činnosti, 

výchovy) a zajišťují dozor nad žáky, kteří jsou na přestávce (při jejich nestrukturovaném volném čase). 

Vychovatelé se účastní akcí třídy (vycházky, výlety, návštěvy kulturních akcí, plavání, bruslení apod.) a 

zajišťují činnosti dětí v době mimo výuku a případně během svačin a obědů. 

Na odpolední činnost se žáci slučují do kombinovaných oddělení.  Jejich počet vyplyne podle aktuální 

situace v daném školním roce. 

Činnost ŠD koordinuje pověřený vychovatel. 

Činnost družiny je určena pro žáky 1. a 2. stupně. Vzhledem k počtu vychovatelů, organizaci práce ve škole 

a zajištění bezpečnosti, je školní družina v provozu v době od 9.00 do 15.00 hodin. 

 

Činnost ŠD je rozdělena na dva časové úseky – dopolední a odpolední. 

 Dopolední  9.00 - 13.30 – vychovatel je přítomen ve třídě a přebírá dozor nad žáky v době mimo 

jejich vyučování a při volnočasových aktivitách (kteří nemají individuální výuku nebo samostatnou 

práci), připravuje žákům „hry u stolu“ a v „herně“, které slouží k relaxaci, sociálním nácvikům, 

sebeobsluze – svačina, oběd, převlékání, hygiena aj., rozvoji komunikace apod. 
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 Odpolední 13.30 - 15.00 – žáci jsou sloučeni z více tříd do kombinovaných oddělení. 

 Počet žáků v odpoledních odděleních je omezen vzhledem k bezpečnosti. Musí být zachován 

optimální poměr mezi počtem žáků a pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna bezpečnost 

žáků a zároveň byl naplňován ŠVP ŠD. 

 V odpolední družině je prostor pro provádění individuálních a skupinových zájmových činností, 

odpočinek a relaxaci po vyučování pod dozorem vychovatelů. Vychovatelé vedou žáky ke 

smysluplnému trávení volného času.  

 

Provoz školní družiny 

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 9.00 do 15.00 hod. 

 

Přihlašování a odhlašování žáků: 

Přihlášky do ŠD jsou k dispozici u vychovatelů v jednotlivých třídách nebo jsou ke stažení na webu školy. 

Odhlašování žáků z odpoledního provozu ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. 

Ukončení denního provozu školní družiny:  

Provoz končí v 15.00. Při nevyzvednutí žáka do doby stanovené zákonným zástupcem, vychovatel nejdříve 

dle možností informuje telefonicky zákonného zástupce (případně osoby oprávněné k vyzvedávání dítěte a 

uvedené na přihlášce do školní družiny). Pokud i přes tento postup nedojde k vyzvednutí dítěte, seznámí 

vychovatel se situací vedoucího pracovníka a situace bude řešena v součinnosti s orgány sociální péče 

(OSPOD), případně PČR. 

Opakované pozdní vyzvedávání dítěte ze školní družiny v době po ukončení jejího provozu, tj. po 15.00 

hod., bude považováno za porušení školního řádu a může vést v krajním případě k vyloučení dítěte ze školní 

družiny. 

1. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost v těchto oblastech: odpočinková činnost, rekreační 

činnost, zájmová činnost, příprava na vyučování. 

2. Pokud jsou využívány v době činnosti školní družiny i další odborné učebny, řídí se provoz v nich 

jejich řády. 

3. BOZP pro činnost ve škole i školní družině platí dle školního řádu. Pokud ŠD pro svoji činnost 

využívá odborné učebny / tělocvičnu, kuchyňku, dílny, PC učebnu atd. - řídí se příslušnými řády pro 

tyto učebny. 

4. V případě problémového chování žáka během činnosti ve ŠD dopoledne řeší vychovatel toto chování 

ve spolupráci s třídním učitelem, ostatními pedagogy v týmu, případně s výchovným poradcem. 

Během odpolední činnosti ve ŠD (13.30-15.00) řeší problémové chování žáků vychovatel pověřený 
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dozorem nad konkrétním žákem ve spolupráci s ostatními vychovateli ve skupině, následně s třídním 

učitelem žáka a zákonným zástupcem žáka, případně s výchovným poradcem nebo vedením školy. 

Vychovatelé vedou záznam o problémovém chování žáka a řídí se krizovým plánem. 

Krizový plán je sestaven ve spolupráci – vychovatel, výchovný poradce, třídní učitel, případně 

pracovník SPC a zákonný zástupce. 

 

Dokumentace ŠD: 

 Písemné přihlášky dětí 

 Plná moc k vyzvedávání dětí 

 Třídní kniha – přehled výchovně vzdělávací práce 

 Roční plán činnosti jednotlivých oddělení 

 ŠVP školní družiny 

 Dokumentace o problémovém chování žáka ve ŠD - pokud je potřeba 

 Krizový plán – pokud je potřeba 

 

Řád školní družiny: 

 Školní družinu navštěvuje dítě na základě řádně vyplněné přihlášky. 

 Provozní doba je od 9.00 do 15.00 hodin. 

 Dopolední provoz probíhá v příslušné kmenové třídě, odpolední provoz probíhá v určených 

prostorách. 

 Na odpolední činnost školní družiny odvádí žáky jejich vyučující po poslední vyučovací hodině. 

 Děti dodržují i během pobytu ve ŠD platný školní řád. 

 Děti ze školní družiny vyzvedávají jen zákonní zástupci anebo osoby jimi zmocněné - určené na 

přihlášce a zmocněné k vyzvedávání, popř. písemném sdělení rodičů s určením data, jména 

vyzvedávajícího a hodiny odchodu dítěte domů. Jiným osobám nesmí být žák vydán. 

 Zákonní zástupci jsou odpovědni za to, že je žák vyzvedáván ze ŠD podle dohodnutých časů 

odchodu ze ŠD (nejdéle do 15.00 hodin) a pouze zmocněnými osobami. 

 V případě neplánovaného zdržení – zákonný zástupce ihned informuje příslušné pracovníky ŠD 

telefonicky - do 13.30 přímo do příslušné třídy, po 13.30 do příslušného oddělení ŠD (telefonní 

kontakty budou dány k dispozici na začátku školního roku), nebo na tel. čísle kanceláře školy: 

548 424 061. 

 

 

                                                                                                            Mgr. Tomáš Musil 

V Brně 31. 8. 2016                   ředitel školy 


