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VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO ORGANIZACI ZÁJMOVÉ ČINNOSTI-KROUŽKŮ-

V RÁMCI ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

Cíl: 

 

Zájmové vzdělávání formou kroužku v oddělení nebo vytvořením skupiny přihlášených účastníků školní družiny 

rozvíjí individuální schopnosti, dovednosti a vědomosti přihlášených účastníků. 

Nenavazuje na školní vzdělávání, není součástí ŠVP. Řídí se individuálním plánem činností v kroužku. 

 

Podmínky pro organizaci zájmových útvarů  

 

• Základní podmínkou provozování zájmového útvaru – dále jen kroužku – je, že nesmí svojí činností 

narušovat chod školní družiny. 

• Nabídka kroužku platí pro všechny účastníky školní družiny, může být omezena věkovým zařazením 

(mladší, starší). Řídí se nabídkou a poptávkou a provozními a organizačními možnostmi školy. V 

případě zájmu dětí mimo-družinových a volné kapacitě, mohou tyto děti kroužek navštěvovat. 

• Nabídka a zápis probíhá v září, v individuálních případech i během školního roku. 

• Kroužky jsou v provozu od října do května školního roku, ve dnech školního provozu. Během dnů 

volna a prázdnin se kroužky nekonají. 

• Účastník je řádně přihlášen vyplněním přihlášky zákonným zástupcem, který o tom zároveň informuje 

pedagoga (vychovatelku) v základním oddělení školní družiny a uvolnění do kroužku a způsob návratu 

uvede v přihlášce do ŠD (ZL). 

•  Účastník kroužku (jeho zástupce) bere na vědomí, že je přihlášen na celý školní rok a platby za 

jednotlivá pololetí se zavazuje uhradit na začátku každého pololetí a je informován, že poplatek se 

během pololetí nevrací. 

• Odhlášení probíhá písemnou formou do konce prvního pololetí. 

• Vedoucí kroužku vede evidenci docházky účastníků. Zákonný zástupce je povinen omlouvat 

nepřítomnost dítěte v kroužku. Pokud je dítě přítomno ve školní družině, je jeho povinností kroužek 

navštívit. Je možné dítě z kroužku omluvit, ale jen na základě písemné žádosti. 

• Vychovatel školní družiny přebírá zodpovědnost jen za osobně předané děti vedoucím kroužku. 

• Vedoucí kroužku odpovídá za bezpečnost dětí od chvíle převzetí ze základního nebo spojovacího 

oddělení do návratu, předání zpět do oddělení školní družiny.  

• Po třetí hodině odpolední se všichni účastníci kroužků vrací do spojovacího oddělení školní družiny. 

Vedoucí kroužku je povinen předat účastníky zájmového kroužku osobně přítomnému pedagogovi –

vychovateli s případnou informací o změně způsobu odchodu ze školní družiny. 

• Pokud se v průběhu kroužku účastník zraní, či proběhne nestandartní událost, je vedoucí kroužku 

povinen toto neprodleně řešit se zákonným zástupcem dítěte (telefon, osobní jednání) a o události 

vyhotovit zápis do deníčku dítěte a současně informovat i pedagoga školní družiny. Pokud se jedná o 

úraz je povinen provést zápis do Knihy úrazů. 

• V případě, že se kroužek nekoná, účastník zůstává v oddělení a odchází dle údajů v zápisním lístku 

školní družiny. 

• Výše zápisného, které je pouze příspěvkem na provozní náklady (materiální vybavení) spojené 

s činností kroužku, je stanovena v individuální nabídce kroužků. Platbu lze provést na účet školy, 

informace získáte přes Edookit. O využití financí rozhoduje a evidenci vede vedoucí kroužku.  

Evidence je k nahlédnutí všem zúčastněným a jejich zákonným zástupcům u vedoucího kroužku.  

 

 

Platnost i účinnost od 1. 9. 2021 

 

V Brně dne 31. 8. 2021 
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Mgr. Martin Janás 
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