Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková
organizace

Vnitřní řád školní družiny
1. ORGANIZACE ČINNOSTI DRUŽINY
•
•
•
•
•
•
•
•

Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům 1. – 5. tříd v době mimo vyučování
Činnost družiny je vykonávána ve dnech školního vyučování
Družina organizuje zájmové vzdělávání účastníkům odpočinkové činnosti a přípravu na vyučování
Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí
Oddělení školní družiny jsou umístěny v areálu ZŠ
Ke své činnosti využívá družina kromě tříd také, školní dvůr, školní hřiště, tělocvičnu
Činnost školní družiny se řídí Školním vzdělávacím programem pro školní družinu
Školní družina je zpoplatněna a to částkou 50kč/měsíčně

2. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY
•

Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování v době od 11:40 – 15:30.

3. PŘIHLAŠOVÁNÍ, ODHLAŠOVÁNÍ A ZAŘAZENÍ
ŽÁKA DO DRUŽINY
•
•
•
•
•

Do školní družiny přihlašují rodiče žáka písemnou přihláškou (zápisním lístkem)
O zařazení žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy
Pro přihlášeného žáka je docházka do školní družiny povinná
Na zápisním lístku upřesní rodiče rozsah docházky
Odhlášení žáka ze školní družiny se provádí písemnou formou

4. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI
•
•

Nepřítomnost žáka v družině, příp. odchylky od pravidelné docházky sdělí rodiče příslušné
vychovatelce zápisem do deníčku k tomuto účelu určeném, příp. jinou písemnou formou
Stejným způsobem rodiče žádají o umožnění odchodu žáka v doprovodu jiné osoby

5. DALŠÍ USTANOVENÍ A DOPORUČENÍ
•
•
•
•
•

Do školní družiny přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením učitelky nebo vychovatelky,
pokud ostatní třídy končí později, předá děti vychovatelce do školní družiny učitelka, která
vyučovala poslední hodinu.
Rodičům žáků, kteří zůstávají v družině po 15:00 hod., je vhodné doporučit, aby vybavili žáka
odpolední svačinou
Po různé zájmové činnosti (výtvarné, sportovní, pobyt venku apod.) je vhodné děti vybavit
převlečením
Pitný režim ve školní družině je denně zajištěn v dostatečném množství
Zákonní zástupci žáka, který úmyslně poškodí vybavení školní družiny, jsou povinni uhradit
způsobenou škodu

•

Ztrátu osobních věcí žák ihned hlásí vychovatelce školní družiny; na pozdní upozornění (druhý
den) nebude brát zřetel

6. BEZPEČNOST ŽÁKŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
•
•
•
•

Při pobytu ve školní družině dodržuje žák vnitřní řád školní družiny a řídí se pokyny vychovatelky
Bez vědomí vychovatelky nesmí žák opustit školní družinu
Žáci jsou poučeni o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při pobytu ve školní družině.
Děti nemohou bezdůvodně přecházet do tříd a šaten. Chce-li dítě opustit hernu, požádá o dovolení
vychovatelku.

7. VYLOUČENÍ ŽÁKA ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY
•

Žáka je možno ze školní družiny vyloučit při hrubé nekázni nebo jestliže soustavně a opakovaně
nedodržuje vnitřní řád školní družiny a ohrožuje tím zdraví a bezpečnost svoji nebo ostatních žáků

8. ZMĚNY VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ DRUŽINY
•
•

Případné změny vnitřního řádu školní družiny provádí ŘŠ na základě návrhu vedoucí
vychovatelky, popř. na základě provozních potřeb; datum účinnosti změny bude uvedeno v záhlaví
vnitřního řádu ŠD
Změny budou provedeny formou opravy stávajícího vnitřního řádu ŠD s tím, že opravený vnitřní
řád bude vložen do ŠVP jako příloha při jeho aktualizaci a bude zveřejněn ve všech odděleních ŠD

Ve Starých Hamrech dne 28.8.2017

Mgr. Dana Petriková
Ředitelka školy

