
Základní škola Pelhřimov, Krásovy domky 989, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny

1. Základní 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.

Školní družina se při své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č.74/2005

Sb. o zájmovém vzdělávání.

2. Poslání školní družiny

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není

pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD

je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

3. Přihlašování a odhlašování

a) Do školní družiny mohou být přihlášeni žáci na základě vyplněného zápisního lístku.

b) V případě většího zájmu o zařazení žáka do ŠD nežli umožňuje kapacita zařízení se bude rozhodovat na

základě kritérií o přijetí žáků do školní družiny.

c) Odhlášení žáka ze školní družiny provedou rodiče písemnou formou.

d) Žák může být ze školní družiny vyloučen pokud se opakovaně dopouští zvláště hrubého porušování řádu

školní družiny. Rodiče žáka budou předem upozorněni vychovatelkou školní družiny na nepřípustné

chování žáka a na možnou variantu vyloučení.

e) Při nevyzvednutí žáka do konce provozní doby ŠD vychovatelka nejdříve telefonicky kontaktuje

zákonného zástupce žáka. Pokud se vychovatelce nepodaří telefonicky se spojit se zákonným zástupcem

žáka, informuje vedení školy, v krajním případě kontaktuje a požádá o pomoc Policii ČR.

4. Organizace činnosti

a) Provoz školní družiny je od 6.15 do 16.15hodin – v pracovní dny, mimo státem uznávané svátky a školní

prázdniny.

b) Provoz školní družiny v době vyhlášení ředitelského volna bude zajištěn v případě, že se přihlásí více jak

10 žáků.

c) Pokud je žák uvolňován jinak než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná omluvenka v Edookitu nebo

písemná informace od rodičů. Musí obsahovat – datum, jméno žáka, hodinu odchodu, zda jde sám nebo

v doprovodu, podpis rodičů.

Odchody žáků na základě telefonické žádosti nejsou umožňovány.

Odchody s jinou osobou budou umožněny na základě písemného prohlášení rodičů.

Žákům je umožněn odchod do zájmových kroužků mimo ŠD podle jejich přihlášek (zodpovědnost

přebírají rodiče).

d) Vychovatelky konají nad žáky dozor i v době polední přestávky v jídelně. Dbají na dodržování pravidel

bezpečnosti při stolování i na zachování společenských pravidel. Obědy nemocných žáků si odhlašují

rodiče.

e) Vychovatelka přebírá po vyučování žáky od třídních učitelů 1.a 2. tříd. Starší žáci 3. a 4. tříd docházejí

do ŠD sami, vychovatelka provádí kontrolu jejich přítomnosti.

Za žáka, který do družiny nepřišel, vychovatelka nezodpovídá.

f) Žáci, kteří tráví odpoledne ve školní družině, by měli mít malou svačinu a dostatečné množství tekutin,

aby byl dodržen jejich pitný režim.

g) Při pobytu na hřišti je doporučeno nosit vhodné oblečení a obuv.



5. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

a) Všichni žáci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných

osob. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu ve školní družině nebo při akci

pořádané ŠD, žáci hlásí ihned vychovatelce.

b) Vychovatelky školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a

dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli.

c) Pro činnosti ŠD platí stejná ustanovení o BOZP jako ve školním řádu. Pokud ŠD pro svoji činnosti využívá

odborné učebny (např. tělocvičnu, keramickou dílnu, cvičnou kuchyňku, hřiště) řídí se příslušným řádem

pro tyto učebny.

6. Chování žáka

a) Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky ŠD.

b) Žáci nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického

násilí. Hrubé slovní a úmyslné psychické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy

považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem.

c) Žáci šetří hry, hračky, stavebnice, svévolně je nepoškozují. Při úmyslném poškození bude na rodičích

požadována oprava, případně zakoupení nové.

d) Mobilní telefon a jiné přístroje nejsou nezbytně nutné k výchovné práci ve ŠD. Používání mobilního

telefonu je dovoleno pouze v naléhavých případech a to jen se souhlasem vychovatelky. Žáci nesmějí

pořizovat nahrávky bez svolení vychovatelky.

7. Úplata rodičů za pobyt dítěte ve školní družině

a) Rodiče přihlášených žáků jsou povinni zaplatit školné ve výši 100,-Kč/měsíc.Platby jsou hrazeny ve dvou

částkách přes školní on-line pokladnu.

1. platba za září – prosinec 400,-Kč  splatnost k 30.9. 2022

2. platba za leden – červen 600,-Kč  splatnost k 31.1. 2023

Ranní družina je bezúplatná.

b) Úplata může být snížena nebo prominuta, pokud zákonný zástupce prokáže, že má nárok na sociální

příplatek, dítě v pěstounské péči, jiné doklady a zdůvodnění.

8. Závěrečná ustanovení

a) Tento řád ŠD nabývá účinností dnem 1. září 2022. Řád je umístěn na webu školy a na nástěnce školní družiny.

Blanka Zadražilová                                                              Mgr. Jan Jůzl

vedoucí vychovatelka                                                           ředitel školy


