
Základní škola a Mateřská škola Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace

Směrnice č. 4

ORGANIZAČNÍ  ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY  A  ŠKOLNÍHO  KLUBU

Č. j.: ZŠ/SM/4/Lé

Vypracoval: Mgr. Alena Lévová, ředitelka školy

Schválil: Eva Rimlová, vedoucí vychovatelka

Směrnice nabývá platnosti dnem 1.9.2016

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných dodatků. 

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vydávám jako statutární orgán školy
pro školské zařízení školní družinu, školní klub tuto směrnici.  Organizační řád zabezpečuje realizaci
zákona č. 561/2005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon) a vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.

Školní  družina  při  Základní  škole  a  Mateřské  škole  Leoše  Janáčka  Hukvaldy,  příspěvková
organizace je školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Podle zřizovací listiny má ŠD kapacitu 100
dětí. Poskytuje zájmové vzdělávání žákům jedné, výše uvedené školy.

Školní klub při Základní škole a Mateřské škole Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvková organizace
je  školské  zařízení  pro  zájmové  vzdělávání.  Poskytuje  zájmové  vzdělávání  žákům jedné,  výše
uvedené školy nebo ze škol jiných, např. víceletých gymnázií.
Školní klub vykonává svou činnost v prostorách školy a ve Společenském centru pro volnočasové
aktivity dětí a mládeže v Rychalticích.Společenské centrum v Rychalticích má vlastní provozní řád.

Zájmové  vzdělávání  v  ŠD  provádí  vychovatelky  .  Vedoucí  vychovatelka  Eva  Rimlová  má
1.oddělení ŠD, ve 2.oddělení ŠD je Mgr.Jitka Janošková, ve 3.oddělení ŠD je Kateřina Hrušková a
ve 4.oddělení ŠD je Radmila Janšová. Ranní družinu zajišťují vychovatelky ŠD. 

Zájmové vzdělávání ŠK provádí vedoucí kroužků dle rozpisu na jednotlivé školní roky. Vedoucí
školního klubu je vedoucí  vychovatelka ŠD. Ostatní  vedoucí kroužků tuto činnost  provádějí  na
dohody o provedení práce.  Výkazy práce odevzdávají  vždy předposlední pracovní den v měsíci
zástupci ředitelky školy.

Vychovatelky  školní  družiny  a  vedoucí  kroužků  se  řídí  pokyny  ředitelky  školy  a  výše
uvedenými správními předpisy: 

 dodržují pracovní kázeň a plně využívají pracovní dobu,
 dodržují předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví,
 chrání majetek školy,
 jsou seznámeny s organizačním řádem, školním řádem, vnitřním řádem školní družiny (ŠK)

a vyhláškou o zájmovém vzdělávání.
Kompetence jednotlivých vychovatelek jsou stanoveny v pracovních náplních.  Ve styku s rodiči
žáků jednají jménem školní družiny vychovatelky, jménem ŠK vedoucí školního klubu.



Vedoucí vychovatelka a vedoucí ŠK
 rozděluje úkoly mezi sebe, ostatní vychovatelky a vedoucí kroužků
 koordinuje zájmové vzdělávání,
 spolupracuje s třídními učiteli
 spolupracuje s metodikem prevence,
 účastní se jednání pedagogické rady, 
 odpovídá za vedení pedagogické dokumentace. 

Dokumentace ŠD a ŠK
 školní vzdělávací program pro ŠD a ŠK
 školní matrika ŠD a ŠK, 
 vnitřní řád, 
 doklady o přijímání dětí, písemná přihláška,
 přehledy o zájmovém vzdělávání, 
 organizace zájmového vzdělávání – týdenní rozvrh zájmových činností,
 kniha úrazů a záznamy o úrazech dětí,

Práva a povinnosti pracovníků jsou dány
 zákoníkem práce,
 školským zákonem,
 vyhláškou o zájmovém vzdělávání,
 pracovním  řádem  pro  pedagogické  pracovníky  a  ostatní  pracovníky  škol  a  školských

zařízení,
 školním řádem a vnitřním řádem ŠD, ŠK
 dalšími obecně závaznými právními předpisy.

Závěrečná ustanovení

1. Zaměstnaci byli se směrnicí seznámeni 25.8.2016.
2. Kontrolou  provádění  ustanovení  této  směrnice  je  statutárním  orgánem  školy  pověřen

zaměstnanec: statutární zástupce ŘŠ.
3. Uložení směrnice v archivu školy se řídí spisovým řádem školy. 
4. Směrnice nabývá účinnosti dnem :.1.9.2016.

V Hukvaldech dne 1.9.2016.
…......................................

Mgr. Alena Lévová, 
ředitel školy

           ….........................................
Eva Rimlová,
vedoucí vychovatelka

                                                                                   
                                                                                                      
                                                                                                      


