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VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Č.j.: V- 68/2018

Účinnost od: 1.9.2019

Spisový znak: 1.4

Skartační znak: V 5

Změny:
V souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním , základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), § 30, odst.1, vydávám řád školní družiny:

1.Školní družina (dále jen ŠD) zahrnuje :
a) pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činnost
b) odpočinkové činnosti
c) tématické, rekreační a spontánní činnosti
d) příprava na vyučování prováděná formou didaktických her. Domácí úkoly píší děti ve ŠD se
souhlasem rodičů. Vychovatel(ka) žákům úkoly neopravuje, pouze upozorní na chyby a vyzve
k opravení.
2. O přijímání žáků na základě písemných přihlášek rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií pokud zájem převyšuje kapacitu.
Rodiče přihlašují dítě do ŠD řádně vyplněným zápisním lístkem. Jakoukoli změnu (odhlášení, změnu
odchodů) oznámí rodiče co nejdříve vychovateli/ce.
Evidenci docházky zaznamenává vychovatelka do Přehledu výchovně vzdělávací práce.
ŠD mohou navštěvovat děti z 1.-5. ročníku dle stanovených kritérií, max. však v počtu 25 dětí.
3. Provozní doba ŠD je ve dnech školního vyučování od 11.15 do 16.00 hodin, o prázdninách od 7.30
do 12.30 hodin (popř. dle dohody) po posouzení počtu přihlášených a po konzultaci se zřizovatelem.
4. ŠD je umístěna v přízemí budovy MŠ, kde využívá ke své činnosti hernu, pracovní místa na
výtvarné a jiné činnosti, popř. kuchyňku a její vybavení. Děti odcházejí z budovy ZŠ v doprovodu
vychovatele/ky nebo vyučujících.
ŠD využívá také tělocvičnu ZŠ, fotbalové hřiště pro sportovní činnosti, zahradu ZŠ i MŠ a blízké okolí
k vycházkám.
5.Do ŠD je dítě vybaveno přezůvkami. Ze svého vybavení na vyučování využívá sportovní oděv,
psací potřeby a jiné pomůcky.
6. Bezpečnost dětí :
Ve ŠD má každý žák stejná práva i povinnosti. Pomáhá svým kamarádům, slabším a mladším dětem.
Bezpečnost dětí ve ŠD je zajištěna přítomností vychovatele(ky) nebo zastupujícím pedagogickým
pracovníkem a pravidly chování dětí, v souladu se školním řádem.
Jestliže žák svým chováním narušuje činnost školní družiny, nebo bez omluvy přeruší docházku je
možné ho vyloučit.
Kontakt s rodiči probíhá podle potřeby ústní i písemnou formou, telefonicky na číslo 604 686 511
(během provozu), SMS.
7. Žák bez vědomí vychovatele/ky oddělení ŠD neopouští, odchod ze ŠD vychovateli/ce ohlásí. Za
žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatel/ka neodpovídá. Pro přihlášené dítě je
docházka povinná. Mimořádné odchody a nepřítomnost rodiče omluví písemně.
8. Žáci dodržují hygienické zásady, nevolnost nebo poranění hlásí vychovateli/ce, chovají se ukázněně
a zacházejí šetrně se školním majetkem. S vybavením ŠD zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil.
Vypůjčené hry před vrácením překontroluje a v pořádku vrátí na své místo. Svévolné poškození
vybavení ŠD dítětem po dohodě se zákonnými zástupci napraví. Po sobě zanechá pořádek.
9. Žáci dodržují zásady kulturního chování.
Do ŠD není povoleno nosit cenné předměty a větší částky peněz.
Děti docházejí samy bez dozoru do zájmových kroužků a zpět, přicházejí-li z odpoledního vyučování.
10. Za pobyt ve ŠD se hradí úplata za zájmové vzdělávání ve výši stanovené ředitelkou školy.
11. Pitný režim je zajištěn částečně školní jídelnou.
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