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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 tento vnitřní řád školní družiny.  
Tento řád určuje pravidla provozu a režim školní družiny. 
 
       
 

3. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým 
     chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí, ochrana citlivých údajů. 

 
3.5 Povinnosti pedagogických pracovníků v návaznosti na vnitřní Směrnici pro ochranu a zpracování 
osobních údajů:  
Každý pedagogický pracovník je kromě povinností stanovených školským zákonem zachovávat ve 
smyslu evropského nařízení ke GDPR mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje 
zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské 
pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nímž přišel do styku , 
shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před 
neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, 
nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat. 
      

5. Závěrečná ustanovení 
 

5.1 Kontrolou provádění ustanovení tohoto řádu je statutárním orgánem školy pověřen     
      zaměstnanec: vedoucí vychovatelka ŠD. 
5.2  Zrušuje se předchozí znění tohoto dokumentu. Uložení vnitřního řádu ŠD v archivu školy 
      se řídí Spisovým řádem školy. 
5.3  Vnitřní řád ŠD nabývá platnosti dnem podpisu ředitele školy a zveřejněním. 
5.4  Zrušuje se předchozí znění dokumentu z 1. 9. 2016. 
5.5  Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti dnem: 4. 9. 2017. 
5.6 Dodatek č. 1 Vnitřního řádu nabývá účinnosti dnem: 25.5.2018. 
 
V Plzni dne 25. 5. 2018                                               
                                                                                  PaedDr. Antonín Herrmann 
                                                                                     ředitel školy 
 


