Základní škola a mateřská škola Hovorčovice, příspěvková organizace

Řád školní družiny (dále jen ŠD)
platný na školní rok 2016/2017
1. PROVOZNÍ DOBA ŠKOLNÍ DRUŽINY: 12:00 – 17:00 hodin
Přihlašování do ŠD
Žák je do družiny přijatý na základě vyplněné přihlášky, potvrzení od zaměstnavatele obou
rodičů a zápisního lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka z družiny.
O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje na základě na základě vyplněných náležitostí v
písemné přihlášce a splněných kritérií pro přijetí. Na docházku do školní družiny není právní
nárok. Činnost družiny je určena přednostně pro žáky 1. a 2. třídy základní školy obou
pracujících rodičů.
Odhlášení ze ŠD
Odhlášení v písemné formě odevzdají zákonní zástupci vychovatelce.
Vyloučení ze ŠD
Při opakovaném porušování Řádu školní družiny nebo v případě nevhodného chování a
chování, kterým žák ohrožuje zdraví a bezpečnost sebe i ostatních, může být ze ŠD bez
náhrady vyloučen.
Dále může být žák ze ŠD vyloučen, pokud zákonní zástupci včas nezaplatí úplatu za
docházku do ŠD a pokud v důsledku změn v průběhu školního roku nesplní kritéria
stanovená pro přijetí.
Platby ve ŠD
Úplata je stanovena na ………….. Kč za kalendářní měsíc, hradí se pololetně (………. Kč)
bezhotovostním převodem na účet školy, vždy do termínu 15.9. a 15.2. (cena bude
stanovena na základě přesného počtu přihlášených dětí, nejpozději do 30.6.2016)
Podmínky docházky do ŠD
Žák do družiny dochází pravidelně min. 4x týdně. Podmínky a doba odchodu či vyzvedávání
žáků se budou řídit dle informací ze zápisního lístku žáka, za dodržení předepsané
organizace v družině – viz bod 2. V jiných případech je nutný písemný souhlas zákonných
zástupců dítěte.
Pokud dítě odchází z družiny samostatně na základě písemného souhlasu zákonného
zástupce, musí respektovat následující časy odchodů z družiny:
1) v 15:00 hodin
2) v 16:00 hodin.
Vychovatelky odpovídají za žáka v době pobytu ve ŠD.
Žáci mají zajištěný pitný režim.
Na akce ŠD jsou využívány vyčleněné prostory ve škole a i jiné prostory dle potřeby.
2. DRUŽINA – ORGANIZACE ČINNOSTÍ:
Žáci jsou v družině rozděleni do oddělení podle tříd a ročníků.
Organizace družiny pro žáky 1. tříd:
· od 12:00 hodin do 12:30 hodin – oběd
· od 12:30 hodin do 13:00 hodin – komunitní kruh v kmenových třídách družiny,
seznámení s odpoledním programem
· od 13:00 hodin do 14:50 hodin – venkovní činnosti, pouze v případě extrémně
nepříznivého počasí bude zajištěn alternativní program v budově školy
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·
·

od 15:00 hodin do 17:00 hodin – svačina, výchovně vzdělávací činnost dle přání dětí
v budově školy a na školním pozemku
vyzvedávání dětí z družiny je možné pouze od 15:00 hodin. Pokud si rodič dítě
potřebuje výjimečně vyzvednout dříve, vyzvedává ho již po obědě přímo od
vyučujícího učitele. Dítě v tomto případě do družiny vůbec nenastoupí.

Organizace družiny pro žáky 2. tříd:
· od 12:35 hodin do 13:00 hodin – oběd
· od 13:00 hodin do 13:30 hodin – komunitní kruh v kmenových třídách družiny,
seznámení s odpoledním programem
· od 13:30 hodin do 15:00 hodin – venkovní činnosti, pouze v případě extrémně
nepříznivého počasí bude zajištěn alternativní program v budově školy
· od 15:00 hodin do 17:00 hodin – svačina, výchovně vzdělávací činnost dle přání dětí
v budově školy a na školním pozemku
· vyzvedávání dětí z družiny je možné pouze od 15:00 hodin. Pokud si rodič dítě
potřebuje výjimečně vyzvednout dříve, vyzvedává ho již po obědě přímo od
vyučujícího učitele. Dítě v tomto případě do družiny vůbec nenastoupí.
Vyzvedávání dětí z družiny: pouze od 15.00 – 17.00 hodin.
3. POSTUP VYCHOVATELKY PŘI NEVYZVEDNUTÍ ŽÁKA DO 17:00 hodin:
1. Telefonická domluva s rodiči.
2. Pokud nelze rodiče zkontaktovat do 17:10 hodiny, zanechá vychovatelka pro rodiče
zprávu na dveřích ŠD, kde si dítě mají vyzvednout, popřípadě telefonický kontakt.
3. Po 17:15 hodině předá vychovatelka dítě policii ČR.
4. DOČASNÉ UMISŤOVÁNÍ ŽÁKŮ DO ŠD
Žáka nelze přihlásit i na dobu kratší než na celý školní rok.
5. ZÁVĚR
Družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům. Družina vykonává činnost ve dnech školního
vyučování.
Družina umožňuje účastníkům odpočinkové činnosti. Přípravu na vyučování zajišťuje jen
výjimečně, a to na žádost rodičů.
Rodiče a další návštěvníci do učeben ŠD nevstupují.
Rodiče zajistí, aby byl žák na pobyt ve ŠD vybaven vhodným náhradním oblečením
pro venkovní aktivity, případně i náhradní obuví, které odpovídají počasí a ročnímu
období. Nevhodné oblečení nemůže být důvodem neúčasti žáka na aktivitách družiny.
Současně rodiče zajistí dětem dostatečnou odpolední svačinu.
Pokud žák soustavně porušuje řád školní družiny a činnost školní družiny, svým chováním
ohrožuje zdraví a bezpečnost sebe i ostatních žáků, může být rozhodnutím ředitelky školy
vyloučen.
Řád školní družiny je stanoven na základě vyhlášky č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.
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Klub Měšice (bude využitý v případě přečerpané kapacity ŠD):
Výchovně -vzdělávací činnost družiny doplňuje pobyt v klubu v CVČ Měšice. Oddělení
družiny se v klubu střídají dle pevně stanoveného harmonogramu vždy na 1 den v týdnu.
Program a výchovně vzdělávací činnost v klubu navazuje na činnosti školní družiny i na
školní výuku.
Doprava žáků do klubu a zpět je zajištěna zvláštním autobusem, odjezd od budovy školy
ve 12.30 (1. třídy) a ve 13.15 (2. třídy). Příjezd zpět v 17.00 hodin k budově školy.
Rodiče si mohou své dítě vyzvednout i přímo v klubu CVČ Měšice, a to ve stejném režimu
jako ve školní družině, tedy od 15.00 do 16.50 hodin.
Do klubu odjíždějí dle stanoveného harmonogramu všichni žáci z daného oddělení, kteří jsou
přítomni. Výjimky nejsou možné.

Aktualizace ze dne: 27.5.2016
Podpis vedoucí školní družiny: Jana Bartošová, DiS.
Podpis ředitelky a razítko školy: Mgr. Jana Hirková
Účinnost od: 1.9.2016
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