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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 
Č. j.: 403/2021-ZŠ 

Spisový a skartační znak: A.1.4.- A 10 

Vypracovali: Mgr. David Drápela,  

Mgr. Silvie Skýpalová 

Schválil: Mgr. Tomáš Musil 

Směrnice nabývá platnosti dne: 30. srpna 2021 

Směrnice nabývá účinnosti dne: 1. září 2021   

 

 

Poslání školní družiny 

Školní družina (dále jen ŠD) na škole vzdělávající pouze 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 doplňuje vyučovací proces, například o výchovné a  relaxační činnosti. 

Veškerá činnost od zvládání hygieny, výkonu sebeobsluhy, stravování, hru, 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, sebeobsluhu a komunikaci žáků. Naučit 

je smysluplně trávit volný čas a posilovat sociální dovednosti. 

 

Organizace školní družiny  

Při každé třídě je zřízeno oddělení školní družiny. Vychovatelé a asistenti pedagoga v ŠD úzce 

spolupracují s pedagogickým týmem třídy. 

Ve třídě probíhá ranní a odpolední činnost ŠD – vychovatelé a asistenti pedagoga zajišťují herní 

aktivity, rekreační, odpočinkové činnosti a činnosti zájmové, pobyty venku, vycházky; 

individuálně připravují žáky na vyučování a zajišťují dozor na obědech a akcích školy.  

Činnost ŠD koordinuje pověřený zástupce ředitele. 

Činnost družiny je určena pro žáky 1. a 2. stupně základní školy a základní školy speciální. 

Vzhledem k počtu vychovatelů a asistentů, organizaci práce ve škole a zajištění bezpečnosti, je 

školní družina v provozu v době od 7:00 do 8:00 a od 11:30 do 15:00 hodin. 
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Činnost ŠD je rozdělena na dva časové úseky – ranní a odpolední. 

 Ranní 7.00 - 8.00 – dozor nad žáky v šatně a na přestávce, příprava na vyučování a 

volnočasové aktivity.  

 Odpolední 11.30 - 15.00 – příprava jídelny na oběd, přebírání žáků po vyučování, dozor 

nad žáky při obědě, nácvik sebeobsluhy, komunikace a hygieny při stolování, kultura 

stolování, relaxační činnosti, volnočasové aktivity, hry, zájmové činnosti, vycházky, pobyt 

na zahradě, příprava na vyučování, relaxace, dozor nad žáky při odchodu – šatna, nácvik 

převlékání. 

 Počet žáků v odděleních je regulován tak, aby byla zajištěna bezpečnost žáků. Musí být 

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

zajištěna bezpečnost žáků a zároveň byl naplňován ŠVP ŠD. 

 Vychovatelé a asistenti pedagoga vedou žáky ke smysluplnému trávení volného času.  

 

Provoz školní družiny 

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 7.00 do 8.00 a od 11.30 

do 15.00 hod. Ve dnech distančního vzdělávání je prezenční provoz školní družiny přerušen. 

Přihlašování a odhlašování žáků: 

Přihlášky do ŠD jsou k dispozici u vychovatelů, v jednotlivých třídách, případně u pověřeného 

zástupce ředitele, nebo jsou ke stažení na www.autistickaskola.cz 

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

žáka. 

Zahájení denního provozu školní družiny: provoz začíná v 7.00. V případě, že žák při příchodu do 

školy vykazuje známky infekčního onemocnění (rýma, kašel, teplota, zvracení, průjem apod.), 

nesmí pedagog žáka převzít (u žáka, který je do školy doprovázen zákonným zástupcem). 

V případě žáka, který dochází do školy samostatně, pedagog žáka izoluje do pro tyto účely 

vyčleněné místnosti a ihned informuje zákonného zástupce o dané skutečnosti. Zákonný zástupce 

(příp. osoba zmocněná k vyzvedávání žáka) je povinen si v co nejkratší době žáka vyzvednout. 

Ukončení denního provozu školní družiny: provoz končí v 15.00. Vzhledem k zajištění 

bezpečnosti žáka je nutné, aby žák do 15:00 opustil prostory školy, proto je vhodné zvonit na 

oddělení školní družiny cca 10 minut před koncem provozu, aby si dítě stihlo sbalit své věci, 

převléci se a opustit budovu do 15:00. Při nevyzvednutí žáka do doby stanovené zákonným 

zástupcem, pedagog nejdříve dle možností informuje telefonicky zákonného zástupce (případně 

osoby oprávněné k vyzvedávání žáka uvedené na přihlášce do školní družiny). Pokud i přes tento 
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postup nedojde k vyzvednutí žáka, seznámí pedagog se situací vedoucího pracovníka a situace 

bude řešena v součinnosti s orgány sociální péče (OSPOD), případně PČR. 

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

15:00, bude považováno za porušení Vnitřního řádu školní družiny a může vést v krajním případě 

k vyloučení žáka ze školní družiny. 

 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost v těchto oblastech: odpočinková činnost, 

rekreační činnost, zájmová činnost, příprava na vyučování. 

 BOZ - pokud ŠD pro svoji činnost využívá odborné učebny / tělocvičnu, kuchyňku, dílny, 

PC učebnu atd./, řídí se příslušnými řády pro tyto učebny. 

 V případě problémového chování žáka během činnosti ve ŠD řeší vychovatel nebo asistent 

pedagoga toto chování ve spolupráci s ostatními pedagogy ve skupině, s třídním učitelem 

žáka, s pověřeným zástupcem ředitele, s výchovným poradcem a následně zákonným 

zástupcem žáka. 

• Pedagogové ve ŠD vedou záznam o problémovém chování žáka a řídí se krizovým 

plánem (pokud je vypracován). 

• Krizový plán je sestaven ve spolupráci – pedagogové ve ŠD, pracovník ŠPP, třídní 

učitel, zákonný zástupce, zástupce ředitele, případně pracovník SPC. 

 

Dokumentace ŠD 

 Písemné přihlášky žáků 

 Plná moc k vyzvedávání žáka 

 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 žák na základě řádně vyplněné přihlášky. 

 Provozní doba je od 7.00 do 8.00 a od 11.30 do 15.00 hod. 

 Provoz probíhá v příslušné třídě a dalších určených prostorách. 

 Vychovatelé a asistenti pedagoga ve ŠD přebírají žáky po dopoledním vyučování, případně 

vykonávají dozor nad žáky během oběda. 
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 Žáci dodržují i během pobytu ve ŠD platný Školní řád. 

 Žáky ze školní družiny vyzvedávají jen zákonní zástupci anebo osoby jimi zmocněné – 

uvedené na přihlášce (popř. písemném sdělení rodičů na příslušném tiskopise s určením 

data, jména kdo vyzvedává a hodiny odchodu žáka 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 příslušného oddělení ŠD (telefonní kontakty obdrží 

zákonný zástupce na začátku školního roku). 

 

 

 

V Brně   30. 8. 2021                             ------------------------------------ 

                                                                                                          Mgr. Tomáš Musil 

                                                                                                                 ředitel školy 
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