Základní škola a Mateřská škola Žirovnice
Komenského 47, PSČ 394 68
IČO 70992614

Vnitřní řád školní družiny
Činnost školní družiny navazuje na vzdělávací činnost základní školy. Rozvrh činností je
sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny – střídání klidových a pohybově
náročnějších činností, práce a odpočinku organizovaných a spontánních činností. Režim musí
vytvářet dobré podmínky pro uskutečňování výchovných záměrů pedagogů. Přitom je
nezbytné, aby vyhovoval i potřebám a zájmům dětí a respektoval jejich věkové zvláštnosti.
Ve školní družině se uskutečňují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné,
společensky prospěšné a probíhá příprava na vyučování. Veškerá činnost ŠD se řídí
vyhláškou MŠMT ČR č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání.

I.
Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
ve školní družině, podrobnosti o pravidlech
vzájemných vztahů se zaměstnanci ve školní družině

1. Žáci mají právo:
a) na rozvrh činností ve školní družině (dále ŠD) tak, aby vyhovoval požadavkům
duševní hygieny, tzn. střídání klidových a pohybově náročných činností, práce a
odpočinku, organizovaných a spontánních činností,
b) na režim vyhovující jejich potřebám a zájmům, který respektuje věkové zvláštnosti,
c) na účast v činnostech odpočinkových, rekreačních, zájmových, sebeobslužných,
společensky prospěšných a popřípadě i v přípravě na vyučování.

2. Žáci jsou povinni:
a) dodržovat vnitřní řád ŠD, pokyny vychovatelky, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví
a slušného chování,
b) před odchodem ze ŠD uvést do pořádku své pracovní místo, uklidit používané věci na
své místo a oznámit svůj odchod vychovatelce,
c) neprodleně hlásit každé poranění nebo úraz vychovatelce.

3. Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
a) přihlásit k pravidelné docházce žáka z 1. – 5. třídy (ve výjimečných případech i
žáci z druhého stupně),
b) zajistit příchod žáka do ŠD a odchod žáka ze ŠD, dále jsou povinni vyzvednout žáka
v termínu uvedeném na přihlášce,
c) předložit písemnou žádost, pokud žádají uvolnit žáka jinak, než je uvedeno
v zápisovém lístku (žádost musí obsahovat datum, jméno a příjmení žáka, hodinu
odchodu, informaci zda odejde sám nebo v doprovodu, a podpis zákonného zástupce),
odchod s jinou osobou než se zákonným zástupcem je možný pouze na základě
písemného zmocnění zákonných zástupců,
d) uhradit za docházku žáka do ŠD úplatu 100,- Kč/měsíc. Tato částka platí i pro každé
další dítě v případě docházky sourozenců do ŠD. Úplata se hradí na pololetí, nebo celý
školní rok.

4. Zákonní zástupci žáků mají právo:
a) odhlásit žáka z docházky do ŠD v průběhu celého školního roku, a to písemnou
formou (úplata za započatý měsíc docházky se nevrací),
b) řešit osobně dotazy s vychovatelkou příslušného oddělení.

II.
Provoz a vnitřní režim školní družiny
Školní družina:
a) je zajištěna v pracovní dny, mimo státem uznávané svátky a hlavní školní prázdniny

6:15 – 8: 00h.

11:30 – 16:00h

V době od 13:00 do 14:00 jsou žáci ŠD mimo areál školy. Zákonní zástupci, kteří si chtějí
vyzvednout své dítě, musí tak učinit v čase do 13:00h, nebo až po 14.hodině /v případě
potřeby je možné zajistit dozor nad žákem jiným pedagogickým pracovníkem/,
b) je zajištěna v případě, že zákonní zástupci na dobu jednodenních, dvoudenních a
jiných prázdnin přihlásí k docházce nejméně osm žáků, tehdy bude provoz ŠD zajištěn.
Nárok na oběd ve školní jídelně není.
c)pro činnost ŠD využívá své prostory, tělocvičnu, halu, víceúčelové hřiště,
d) žákům umožňuje odchod do zájmových kroužků na základě jejich přihlášek,
e) neručí za žákem přinesené věci a cenné předměty (mobilní telefony, šperky, hračky a
podobně).

III.
Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a
jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před
projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
a) do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování samostatně, pouze žáky 1. ročníku předá
vychovatelce třídní učitelka,
b) odchod z oddělení ŠD (šatna, WC) je možný jen se souhlasem vychovatelky,
c) při veškeré činnosti zabezpečují vychovatelky bezpečnost a ochranu zdraví žáků a
plně za žáky zodpovídají, dodržují platné předpisy bezpečnosti a zdraví při činnosti
žáků, též před každou činností, vycházkou a sportovní akcí upozorňují na případná
nebezpečí,
d) v případě poranění nebo úrazu žáka zajistí vychovatelka poskytnutí první pomoci,
u vážného poranění nebo úrazu vše oznámí zákonnému zástupci žáka a zajistí lékařské
ošetření, zapíše jej do knihy úrazů a vyplní záznam o úrazu,
e) při soustavném nebo významným způsobem kázeň a pořádek porušujícím chování,
při chování ohrožujícím zdraví a bezpečnost vlastní nebo ostatních účastníků zájmového
vzdělávání, bude žák vyloučen ze ŠD (o tomto opatření rozhoduje ředitel školy po
předchozím projednání se zákonným zástupcem žáka).

IV.
Podmínky zacházení s majetkem ŠD ze strany žáků
Žáci šetří vybavení ŠD, zejména hry a hračky, úmyslně je nepoškozují. Při úmyslném
poškození majetku ŠD žákem bude po jeho zákonných zástupcích požadována oprava,
plnohodnotná náhrada nebo finanční úhrada v plné výši.

Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2018

Účinnost od 03. 09. 2018
S účinností tohoto dokumentu zaniká Vnitřní řád školní družiny ZŠ a MŠ Žirovnice
s účinností od 1. 9. 2015.

……………………………………………………..
Mgr. Dagmar Brýnová
ředitelka ZŠ a MŠ Žirovnice

