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Poznámky

1. Školní družinu mohou navštěvovat žáci 1, 2. a 3. ročníku; dojíždějící žáci 4. a 5. ročníku
a další žáci v případě volných míst na základě řádně vyplněného zápisního lístku a
zaplaceného poplatku 50 Kč měsíčně. Přednost pro přijetí mají děti zaměstnaných rodičů
a rodičů, kteří nejsou na mateřské dovolené.
2. Školní družina je v provozu ráno před zahájením vyučování od 6.30 hod. do 8.00 hod.,
odpoledne po vyučování od 11.40 hod. do 16.30 hod. V době vedlejších prázdnin je
provoz ŠD koordinován podle počtu přihlášených žáků a je upraven na dobu od 6.30 hod.
do 16.00 hod.
3. Docházka pro zapsané žáky je povinná, nepřítomnost ve ŠD musí být rodiči vždy řádně
omluvena.
4. Ze ŠD lze uvolnit žáky na základě písemné žádosti rodičů.
5. Děti do ŠD přejímá vychovatelka v jídelně od třídní učitelky, při ranní službě od rodičů.
Po vyučování přecházejí žáci ze školy do ŠD. Za přechod odpovídají vychovatelky a
učitelky.
6. Děti ze ŠD přebírají rodiče či jiné oprávněné osoby od vychovatelky (nebo děti mohou
odcházet samy na základě předchozí písemné žádosti rodičů) v době od 14.20 hod do
16.30 hod.
7. Rodiče jsou povinni si vyzvednout dítě nejpozději do 16.30 hod. V případě nevyzvednutí
dítěte do stanovené doby, bude vychovatelka kontaktovat telefonicky zákonného zástupce,
v krajním případě pracovníka OSVZ MÚ Kraslice nebo Policie ČR.
8. Rodiče jsou prokazatelně seznámeni s vnitřním řádem školní družiny.
9. Rodiče mají právo se informovat na chování svého dítěte u vychovatelky ŠD, mají právo
vznášet připomínky a podněty k práci ŠD u vychovatelky nebo u ředitele školy.
10. Ze ŠD žák nikdy neodchází bez vědomí vychovatelky. Před odchodem ze ŠD po sobě
uklidí a rozloučí se.
11. ŠD využívá v prostorách školy tělocvičnu.
12. Žáci musí mít zajištěn dostatečný pitný režim. Tekutiny si nosí z domova.
13. Žáci nesmí v žádném případě v průběhu pobytu ve ŠD opustit areál ŠD či školy bez
doprovodu vychovatelky ŠD.
14. Žák nenosí do ŠD předměty, které nesouvisí se vzděláváním a mohly by ohrozit zdraví a
bezpečnost jeho nebo jiných osob. Rovněž nepřináší cenné věci (šperky, elektroniku
apod.), za které škola při ztrátě nenese zodpovědnost.
15. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo na
vzdělání, odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek. ŠD vytváří
prostor pro zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

16. Úmyslné poškození inventáře žákem hradí v plném rozsahu rodiče.
17. Při hrách ve ŠD nesmí žáci ohrožovat bezpečnost spolužáků a musí se vyvarovat
konfliktních situací.
18. Každý úraz, poranění nebo nehodu, k níž dojde v souvislosti s činností družiny, žák
okamžitě hlásí vychovatelce ŠD.
19. Všechny děti ŠD musí být poučeny o zásadách bezpečnosti, které musí dodržovat.
20. Za porušování pravidel řádu ŠD může být žák ze ŠD vyloučen. O vyloučení žáka
rozhoduje ředitel školy na písemně zdůvodněný návrh vychovatelky.

Právní předpisy:
• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon)
• Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
• Metodický pokyn č.
družin.
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