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Poznámky

1.Práva žáků ve školní družině, žáci mají právo:
- na zdravé prostředí k zájmovému vzdělávání (teplo, světlo, hygiena)
- na věku odpovídající nabídku bezpečných pomůcek, her, nábytku a dalšího vybavení
- na informace o průběhu svého vzdělávání
- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání
přičemž musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
- na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před sociálně patologickými jevy,
před projevy nepřátelství a násilí
- dodržování pitného režimu
- na seznámení se všemi předpisy vztahujícími se k činnosti školní družiny
- poskytnutí první pomoci při případném zranění

2. Povinnosti žáků- žáci jsou povinni:
- řádně docházet do školní družiny
- dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školského zařízení k ochraně
zdraví s nimiž byl seznámen
- plnit pokyny pedagogických pracovníků školy a školní družiny v souladu s vnitřním
řádem ŠD
- ve školní družině se chovat slušně k dospělým, ke spolužákům, rovněž k provozním
zaměstnancům
- chodit vhodně oblečen a upraven
- z bezpečnostních důvodů neopouštět třídu ŠD, ani další místa při provozu školní družiny
bez vědomí vychovatelky
- šetrně zacházet se společným majetkem
- pokud žák soustavně narušuje činnost školní družiny, ohrožuje bezpečnost svou, ostatních
žáků, může být na návrh vychovatelky ředitelem školy vyloučen

3. Práva zákonných zástupců- z. zástupci mají právo:
- být seznámeni s řádem školní družiny, s ŠVP
- dostat 2 dny před akcí ŠD informace (účast na závodech, výlet,..)
- být bezprostředně informováni o případném zhoršení zdravotního stavu, úrazu dítěte
- znát kontakty na školní družinu (telefon, e-mail,..)
- na informace, vysvětlení při případných problémech

4. Povinnosti zákonných zástupců- z.zástupci jsou povinni:
- zajistit, aby žák docházel řádně do družiny
- na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednávání případných problémů žáka
v ŠD
- informovat vychovatelku o případné změně zdravotní způsobilosti žáka
- odchod před stanovenou dobou v přihlášce dokládat písemně, krajně telefonicky
- dbát na včasné uhrazení poplatků za pobyt žáka v ŠD
- vyzvednout žáka do doby uvedené na přihlášce, případné zpoždění hlásit telefonicky
vychovatelce

5. Provozní doba školní družiny:
Ranní družina: 6:00 – 7:30 v budově ZŠ
Odpolední družina: 11:30 – 15:40 v budově ZŠ

Docházka dětí do školní družiny
Na ranní provoz přichází žáci samostatně, za jejich případnou absenci nezodpovídá
vychovatelka.
- Žáky zapsané do ŠD přebírá v 11:30 vychovatelka od vyučujících, které vychovatelku
informují o případném zhoršeném zdravotním stavu žáka. Tito potom přechází do
budovy ŠJ na oběd. Další žáci zapsaní do ŠD odchází na oběd ve 12:30, případně ve
13:20 v doprovodu pověřených učitelů, kteří po návratu předávají děti vychovatelce
s informací o žácích ŠD, kteří odešli domů.
- Příchodům a odchodům žáků pro ŠD slouží zásadně hlavní vchod, školní družina
má samostatný zvonek.
- Školní družina se bude naplňovat do počtu 30 žáků z 1. stupně (kritéria: věk,
zaměstnanost rodičů, bydliště).

6. Ustanovení o platbách za pobyt dítěte ve školní družině
Za pobyt dítěte ve ŠD jsou zákonní zástupci povinni dle vyhlášky č.74/2005 Sb. o
zájmovém vzdělávání, § 14, uhradit poplatek 80,-Kč zaplatit i více měsíců. V případě
opakovaného neplacení na základě pokynu ředitele školy může být požadována platba
předem. Pokud rodiče i po druhé výzvě nezaplatí, může být dítě vyřazeno z docházky
do školní družiny.

7. Různé:
- K hodnocení chování a aktivity žáka ve školní družině může vychovatelka využít vyhlášku
o základní škole, tj. udělování pochval, napomenutí, apod..
- Vychovatelka spolupracuje s pedagogickými pracovníky školy ( zajímá se o prospěch
chování žáků ve škole, informuje o chování a aktivitě žáků v ŠD, rozvíjí a upevňuje přátelské
vztahy v kolektivu, v případě potřeby pomáhá při akcích školy, podílí se na výzdobě školyz akcí školní družiny).

5. Závěrečná ustanovení
a) Vnitřní řád ŠD je navazujícím ustanovením řádu školy.
b) Žáci navštěvující ŠD respektují a dodržují řád školy i vnitřní řád ŠD.

V Hartmanicích 28.8.2015

Mgr. Jaroslava Hrušovská,
osoba pověřená řízením školy

