ŠKOLNÍ DRUŽINA
Doba provozu ŠD
Provoz ŠD je stanoven ve dnech školního vyučování
V pondělí - pátek od 6.30 -7.30 hodin (ranní provoz)
V pondělí – čtvrtek do 15.45 hodin (odpolední provoz)
V pátek do 15 hodin (odpolední provoz)

Přihlašování a odhlašování
a) Ve školní družině je určena ředitelem školy vychovatelka jako vedoucí pracovník,
která zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků, vybírání poplatků, předávání
informací rodičům, vyřizování námětů a stížností.
b) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí
rodičů žáka.
c) O zařazení dětí do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
d) Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce sdělí
družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou
zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky do
docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou, než je obvyklé
a je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.
Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně
nebo telefonicky.
e) V docházkovém sešitě (třídní knize,...) je zaznamenáván příchod žáka do ŠD, odchod
jen pokud se údaj liší od zápisního lístku a písemných omluvenek.
f) Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí
rodičů žáka.

Podmínky úplaty
a) Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až
prosinec a leden až červen.
b) Pokud za dítě není zaplacen poplatek, vychovatelka ŠD o tom uvědomí ředitele školy
nejpozději do jednoho měsíce. Ředitel školy může rozhodnout o případném vyloučení
ze ŠD.
c) Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje.
d) Výše úplaty zůstává stejná i v měsících, kdy jsou prázdniny.
e) Úplata za první pololetí v ŠD je 300Kč,za druhé pololetí v ŠD je 450Kč,-

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
2. Provoz ŠD je od 6.30hodin a po skončení vyučování do 15.45hodin, v pátek do
15.00hodin.
3. Na ranní činnost ŠD přicházejí žáci sami. Po skončení vyučování žáky ŠD vychovatelce
předává učitelka.
4. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné
k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo
v určenou hodinu. Rodiče do šatny nevstupují a čekají na své děti před šatnou.
5. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě nejpozději v 15.45 hodin. V případě, že tak
neučiní, vychovatelka zatelefonuje rodičům žáka a vyčká s ním do jejich příchodu.
6. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně
omluvit.
7. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat
datum, hodinu odchodu a podpis rodičů. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
8. Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní
aktivity (ZUŠ, kroužky aj.) Za cestu do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka
zodpovědnost.
9. Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují k povinné školní docházce a 1. Týden v září spolu se
žáky ostatních ročníků. Dítě je možno odhlásit kdykoliv během školního roku
(písemná žádost rodičů)
10. Žáci ŠD se řídí pravidly řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli
seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých
spolužáků. Bez dovolení neopouštějí oddělení.
11. Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny
v družině.

12. ŠD pravidelně využívá i jiné prostory školy. Knihovnu, tělocvičnu, počítačovou
učebnu, školní dvůr a sportovní areál. Za přechody žáků je vždy zodpovědná
vychovatelka.
13. Po dohodě s vychovatelkou se mohou činností ŠD zúčastnit i žáci, kteří nejsou
přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).
14. Obědy si zákonní zástupci žáka zajišťují samostatně v kanceláři školní jídelny, stejně
tak i odhlašování žáků z obědů a placení. Žák musí mít předem zaplacené obědy.
15. Zákonní zástupci žáků musí být seznámeni s řádem školy. S vychovatelkou řeší vzniklé
problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou ( využijí školní notýsek
pro sdělení). Rodiče jsou zváni na významné akce ŠD.
16. Do ŠD se zapisuje do 25 žáků na pravidelnou docházku(kapacita ŠD)

