Základní škola a Mateřská škola
České Velenice
Vnitřní řád školní družiny
1. Účel ŠD
Školní družina je zřízena jako součást školy, slouží k výchově, vzdělání, odpočinku, rekreaci
a kvalitnímu využití volného času žáků.
2. Provoz ŠD
Provoz ŠD je v období školního vyučování v době od 6:30 do 7:45 hod. a od 11:40 do 16:00
hod.
Po ukončení vyučování žáky 1. a 2. ročníku přivádí do družiny vychovatelka, která přebírá
děti od vyučujícího. Žáci 3. 4. a 5. ročníku přicházejí do družiny samostatně po ukončení
vyučování.
3. Zařazování žáků do ŠD
Do ŠD je žák zařazen na základě řádně vyplněné přihlášky podepsané rodiči žáka. O přijetí
žáka do školní družiny rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií pro přijímání žáků do
školní družiny až do naplnění kapacity školní družiny. Kapacita školní družiny je 110 žáků.
V případě opakovaného narušování činnosti školní družiny a nerespektování pokynů
vychovatelky nebo včasném neuhrazení úplaty za školní družinu mohou být žáci na návrh
vychovatelky ze ŠD vyřazeni. Na tuto možnost upozorní vychovatelka rodiče předem
písemně. O vyřazení žáka ze školní družiny rozhoduje ředitel školy.
4. Docházka do ŠD
Rodiče žáka přihlášeného do družiny sdělí písemně vychovatelce na zápisním lístku dobu
docházky a způsob odchodu žáka z družiny. Nepřítomnost žáka v družině nebo odchod
z družiny v jinou dobu, než je stanovena na zápisním lístku, ohlásí rodiče písemně
vychovatelce.
Pokud rodiče žáka nevyzvednou v předem domluvenou dobu, zůstává žák v družině do
konce provozu družiny. Poté se spojí vychovatelka telefonicky s rodiči. Pokud rodiče
nebudou zastiženi na žádném z uvedených telefonních čísel v zápisním lístku, oznámí tuto
skutečnost vedení školy.
Žáky odcházející na zájmové kroužky vyzvedne vedoucí kroužku v družině a po skončení
předá vychovatelce.
5. Práva a povinnosti žáků
Žák má právo aktivně se účastnit práce školní družiny, podílet se na organizování činnosti a
jejím hodnocení, užívat prostory a zařízení školní družiny. Zvát na akce družiny určené
zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky.
Žák je povinen dbát všech pokynů vychovatelky. V žádném případě nesmí opustit místnost
ŠD ani budovu školy bez svolení vychovatelky.
6. Práva a povinnosti zákonných zástupců
Zákonní zástupci žáků mají právo být informováni o chování žáka ve školní družině, o akcích
družiny, zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, podávat připomínky k činnosti družiny.
Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas ohlásit
změny v údajích. Seznámit se s vnitřním řádem družiny a respektovat ho. Včas uhradit
úplatu za pobyt dítěte v družině. Vyzvedávat dítě ve stanovené době.

7. Bezpečnost žáků
Bezpečnost žáka v družině zajišťuje vychovatelka. Žáci jsou na začátku školního roku
seznámeni s bezpečnostními předpisy, které jsou povinni dodržovat.
a) chovají se v družině tak, aby neohrozili zdraví své a ani svých spolužáků
b) každý úraz, k němuž dojde během pobytu žáka v družině, jsou povinni ihned nahlásit
vychovatelce
c) v družině se chovají žáci ukázněně, udržují pořádek a neničí majetek spolužáků ani
družiny
d) pokud žák bude mít v družině zdravotní problémy, nebo utrpí úraz, vychovatelka
uvědomí telefonicky rodiče a domluví s nimi další postup
8. Nezařazení žáci
Činnosti ŠD se mohou zúčastnit i žáci, kteří nejsou řádně přihlášeni k docházce, ale
zůstávají ve škole na některý z odpoledních zájmových kroužků či nepovinných předmětů.
Počet žáků v oddělení však nesmí přesáhnout 30.
9. Úplata za školní družinu
Poplatek za družinu hradí rodiče vedoucí vychovatelce nebo hospodářce ve škole. Poplatek
činí 80 Kč měsíčně. Na první pololetí je poplatek splatný do 31. 10. na druhé pololetí do 28.
2. Peníze vybrané za pobyt ve školní družině jsou využívány na spotřební materiál, hry a
hračky do družiny.
Výši úplaty za školní družinu může ředitel školy snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci
v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona
o sociálních službách, nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
podle zákona o státní sociální podpoře
a tuto skutečnost prokáže řediteli.
10. Pitný režim
Pitný režim je pro děti zajištěn nápojovým automatem umístěném ve školní družině.
11. Platnost Školního řádu
V činnostech neupřesněných tímto vnitřním řádem platí v plném rozsahu Školní řád Základní
školy a Mateřské školy České Velenice.
Tento řád školní družiny je platný a účinný od 1. 9. 2017.

V Českých Velenicích 28. 8. 2017

Ing. Oldřich Kučera
Ředitel ZŠ a MŠ České Velenice

