Vnitřní řád školní družiny
Obecná ustanovení
Řád školní družiny určuje pravidla provozu, stanoví režim školní družiny, je závazný pro
pedagogické pracovníky a má informativní funkci pro rodiče. Prokazatelné seznámení s tímto
dokumentem provádějí vychovatelky školní družiny.
Povinnosti žáků
1. Bez svolení paní vychovatelky nemůžeš opustit prostory školní družiny.
2. Se svolením rodičů můžeš v pondělí, úterý a v pátek navštívit knihovnu.
3. Zacházej s hračkami tak, aby je mohly používat i jiné děti. Mysli na to, že i ostatní děti
chtějí čas trávit v příjemném prostředí a hrát si s nepoškozenými hračkami.
4. Hračky uklízí vždy ten, kdo si s nimi hraje poslední.
5. Na oběd chodíme s paní vychovatelkou.
6. Do tělocvičny nosíš sportovní obuv.
7. Do školní družiny nenos cenné věci.
8. Nepohybuj se sám v prostorách kolem šaten, tělocvičny, školní jídelny, schodiště.
9. Používej jen WC vedle školní družiny.
10. Během pobytu ve školní družině platí pro tebe vnitřní řád školy i s dalšími pokyny, které
mají zajistit tvou bezpečnost i bezpečnost ostatních dětí.
11. Řád školní družiny platí také pro všechny, kteří se v těchto prostorách pohybují – ať už v
dělených hodinách nebo při neplánované výuce.
12. Pamatuj, že nikdo nemá právo někomu ubližovat ani se posmívat- pokud se ti nelíbí, jak
se k tobě nebo k jiným dětem někdo chová a dotyčný na to nedbá, měl by ses s důvěrou
obrátit na paní vychovatelku.
13. Chováš se k ostatním dětem kamarádsky- oslovuješ je křestním jménem, dokážeš se
omluvit, poděkovat, poprosit.
14. Sám (sama) buď dobrým příkladem druhým.
Práva žáků
1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových akcích zajišťovaných školní družinou.
2. Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku.
3. Žáci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém
životním prostředí, na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí

Práva a povinnosti zákonných zástupců
1. Do školní družiny přihlásíte své dítě písemnou přihláškou na celý školní rok.
2. Ze školní družiny může být vaše dítě uvolněno pouze na základě písemné omluvenky.
3. Za školní družinu platíte poplatek 30,- Kč za měsíc. Platí se ve dvou splátkách - za období
září až prosinec do konce měsíce září, za leden až červen do konce měsíce ledna.
4. Zákonný zástupce žáků má možnost v případě potřeby možnost kontaktovat vychovatelky
ŠD.
Provoz ŠD
1. Provoz školní družiny se v době všech prázdnin přerušuje.
2. Provoz ranní družiny je 6.30-7.20, odpolední provoz je v době od 11.15 hod do 15.45
hodin.
3. Nevyzvednutí žáka do stanovené doby řeší vychovatelka telefonicky.
4. Odchody ze školní družiny: 13.15 – první možný odchod, 14.15, 14.30, 15.00,15.15, 15.30,
15.45.
5. Volné odchody se týkají pouze žáků 5. třídy, a to až od 13.15 hod.
Bezpečnost a ochrana zdraví
1. Po skončení vyučování (dle rozvrhu hodin) předá učitelka vychovatelce žáky ŠD. Žáci jsou
neustále pod dohledem vychovatelek. Na začátku školního roku a před mimořádnými akcemi
jsou poučeni o pravidlech BOZ.
2. Docházka přihlášených žáků je povinná. Nepřítomnost žáka zapíše vychovatelka do
Přehledu výchovně vzdělávací práce.
3. Denně je vedena docházka s přehledem přítomných žáků a čas jejich odchodu .
4. Pobyt v tělocvičně nebo odborných učebnách se řídí řády těchto učeben.
5. Je-li dítě svědkem úrazu u jiného dítěte, neprodleně nahlásí tuto skutečnost vychovatelce
nebo jiné dospělé osobě, která je nejblíže.
Zacházení se školním majetkem
1. Žák nepoškozuje zařízení školní družiny a udržuje v pořádku zapůjčené předměty.
Neplýtvá vodou, energií ani spotřebním materiálem.
2. Svévolné poškození majetku, hraček a pomůcek zákonní zástupci žáka uhradí nebo zajistí
opravu uvedením do původního stavu.

…………………………………………..
Hana Bartošová, vedoucí vychovatelka ŠD
Ve Štítné nad Vláří 1. 9. 2019
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