ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, VELKÉ SVATOŇOVICE, OKRES TRUTNOV

Vnitřní řád školní družiny
1.

Hlavním posláním školní družiny (ŠD) je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku
a rekreace žáků.

2.

Činnost školní družiny je vymezena dobou bezprostředně po školním vyučování a odchodem žáků
domů nebo za jinými mimoškolními aktivitami.

3.

Do ŠD se žáci přihlašují na základě přihlášky vyplněné a podepsané rodiči. Odhlásit žáka ze ŠD
lze písemnou formou.

4.

Žáci mohou být vyloučeni ze ŠD za porušování Řádu školní družiny i Řádu školy.

5.

Žáci jsou přihlášeni do ŠD zpravidla k pravidelné docházce. Dodržují dobu pobytu ve ŠD a způsob
odchodu ze ŠD podle záznamu rodičů.

6.

Do ŠD lze dočasně umístit žáky, kteří nejsou do ní přihlášeni, v době, kdy je z různých důvodů cíleně
či neplánovaně přerušena výuka, nebo na základě písemné žádosti rodičů.

7.

Uvolnění žáka ze ŠD lze pouze na písemnou žádost rodičů, která musí obsahovat datum nepřítomnosti
žáka, hodinu odchodu žáka a podpis rodičů.

8.

Stane-li se, že rodiče nevyzvednou žáka do stanovené doby, vychovatelka se telefonicky spojí s rodiči
a domluví se na způsobu předání dítěte.

9.

S inventářem her a zařízením zacházejí žáci opatrně, aby nic nepoškodili. Vypůjčené hry před vrácením
urovnají a překontrolují. Jejich případné poškození ihned nahlásí vychovatelce.

10. Úmyslně způsobené škody uhradí rodiče.
11. ŠD využívá pro svou činnost vlastní prostor v přízemí školy, nebo po dohodě s ředitelkou
či s vyučujícími i učebny školy.
12. Žáci dodržují ve ŠD pravidla bezpečnosti. Nesmí nikomu způsobit zranění. Nevolnost nebo poranění
hlásí ihned vychovatelce, která zajistí ošetření.
13. Žáci nenosí do ŠD cenné předměty nebo větší částky peněz. Také nesmí nosit věci, které by mohly
ohrozit zdraví žáků nebo způsobit úraz.
14. Rodiče žáků mají právo informovat se na chování svého dítěte u vychovatelky.
15. Rodiče žáků mají právo vznášet připomínky a podněty k práci ŠD u vychovatelky nebo u ředitelky školy.
16. Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod., kterých
by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám jsou
přísně zakázány a jsou považovány za hrubý přestupek proti řádu školy.
(Dodatek k Řádu ŠD od 1. 9. 2009)
17. Žák má právo ohlásit vychovatelce podezření projevů kyberšikany.
(Dodatek k Řádu ŠD od 1. 9. 2010)

Režim školní družiny
1.

Po skončení vyučování žáci s učitelem odcházejí do šatny, kde učitel předá žáky
vychovatelce ŠD.

2.

Provoz ranní ŠD začíná v 6,30 hodin a končí v 7,30 hodin. (Dodatek k Řádu ŠD od 1. 9. 2016)
Provoz odpolední ŠD začíná v 11,35 hodin a končí v 15,00 hodin.

3.

Je nutné dodržovat odchody žáků, aby nebyl narušen program činnosti ŠD:
1. skupina žáků odchází ze ŠD v 12,40 hodin
2. skupina žáků ve14,30 hodin
3. skupina žáků v 15 hodin

4.

Ve výjimečných případech mohou žáci odcházet v jinou dobu na základě písemné žádosti
rodičů.

5.

Při příchodu do ŠD a odchodu ze ŠD žák pozdraví. Ze ŠD neodchází bez předchozího
ohlášení vychovatelce.

6.

Příspěvek rodičů na pomůcky ŠD činí 250 Kč na žáka za jedno pololetí.
(Dodatek k Řádu ŠD od 1. 9. 2018)

7.

Škola realizuje v rámci činnosti školní družiny Pokusné ověřování MŠMT k realizaci
programu „Hodina pohybu navíc“ v rozsahu (1–2 hodin týdně) pro žáky 1. – 3. ročníků.
(Dodatek k Řádu ŠD od 1. 9. 2016)
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