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Sb. o předškolním,zíkladním,středním,vyšším
V souladuse zněnímzil<onač,.56112004
odbornémajiném vzdě|ávini (školskýzíkon),$ 30, odst.1,vydávrímřád školnídruŽiny:

obsďr:

I. Všeobecné
ustanovení
III. Orgarizace a provoz školnídružiny
m. Dokumentace

I. vŠEoBEcNÉUsTANovENÍ
l. Činnostdružiny
l .1. Družinaposkytrrje zájmovév zdělávéníŽrákůškoly.
se zřizovatelem
|.2. Drvžinavykonává činnostve dnech školníhovnrěování.Po projednrání
můžeředitel školynaffditčinnostdruŽinyi v době školníchprázdnin.
přihlrášené
k pravidelné
1.3 DruŽina organizujezájmovévzdélávánipředevšímpro úěastníky
dennídochánce.
l.4 Činnostdružinyse uskutečňuje
- pffležitostnou
rekreační
činností
nespojenou
výchovou,vzdělávací,zájmovoua tématickou
s pobytemmimo místo,kde právnická osoba(škola)vykonává činnostškolskéhozaÍizeni
pro zájmovév zdě|ávéni,
- pravidelnouvýchovnou,vzdělávacíazájmovoučinností,
. vyrrŽitímotevřenénabídkyspontiínních
ěinností.

II. oRGANIZACEA PRovoz ŠrolxÍ pnuŽINy
do školní druŽiny přihlďuje zákonrý zístupce předrínímřádně vyplněného
zápisového lístku s uvedením rozsďtu dochrázky a způsobu odchodu Žáka z druŽiny přihlráškyeviduje vychovatelka.Do ŠD se Žáci přihlďují l. den školníhoroku a den
následující.Přednostnějsou přijímánížáci |. - 3. třídy,v případěvolnékapacity žáci4. _ 5.
v plnémreŽimu.
třídy.Upřednostrrěnijsou žácidocházející
l.2. o přijetí žikakčinnosti školď druŽinyrozhodujeředitel školy na zríkladěvyplněných
náležitostív písemnépřihlašcea v případěnutnostisplněnýchkritériípro přijetí, s ohledem na
kritéria,budou zveřejněna
kapacitu školnídruŽiny, která je 25 žÁkn.Pokud budou vyhlríšena
na webornýchstránkáchškoly.
prvního sfupně, kpravidelné
l.3. Činnost školnídružinyje určenapřednostně pro žiů<y
dochrázcevšakmohoubýt přijati i ŽÁcidruhéhostupně,pokud oddělenínedosáhlolimitujícího
poěfuŽáků.
1.4. odhlášen žáka zdochávky do činnostíškolnídruŽiny (dále jen Šo; oznrírnírodiče
písemnouformouvedoucívychovatelceŠD.

l.5. o vyloučenízdocttázky do ŠDrozhodneředitel školyna zíkladě návrhu vychovatelky
Šo a po projednálrívpedagogickéradě. Roďrodnutío vyloučenize Šn saeti ředitel školý
rodičům
žiíkapísemněs patřiěnýmzdůvodněním.
2. Provoz školnídruŽiny
2.l. Provoznídoba ŠD: viz Provoznířád druŽiny
2.2. Yýchovně vzdělávacípnícea dalšíčinnostive školnídruŽiněprobíhajípodle rozwhu
činností
a reŽimu,kter'ýschvalujeředitel školy.
2.3.MístnostiŠDje učebna
v přízemíškolyč.55
2.4.KčinnostiŠo3emoŽnépo dohoděs vedenímškolyvyuŽívattělocvičnu,
školníhřiště
a uvolněnéučebny.
2.5.Početoddělení: 1
2.6. Naplňoviíníoddělení:Početúčastníků
pracovníkaje 25 žÉkn
na 1 pedagogického
denně
přítomných. limit pro početje dán velikostíučebnya míroubezpeěnostižákav provozu
oddělení.
3. Dochazkado ŠD
žííkům
k docházcedo činností
3.l. Budova školyje zpřístupněna
ŠDv rannímprovozu
od 6.15do 7.30hod.
provozuvstupujížácido provozuŠooa 11.30do 12.45hod..
3.2.v odpoledním
ŠDv nahlášeném
reŽimu,kteryje uvedenzákonnýmzástupcem
33. Žákvstupuje do činností
je úěastv zaměstniáních
písemné
rodičů
omluvy od
na ápisovém lístku.Bez
Šopovinná.
ve škole(posfupdle školního
ži/rta
3.4. Nepřítomnostžil<av Šoie omluvenanepřítomností
řádu), pokud je žik' vyzvednutrodičiz vnrčování,ohlásívychovatelcefuto skutečnost
třídní
(předávající)
učitel.omluva je písemnánebotelefonická.
3.s.odhláškuze stravoválrív případěnepfftomnostiŽríkaprovádírodičesami.
3.6. Uvolnění z denní činnosti Šo ie jen na zák|adě písemnéhosdělení zíkonného
musíobsahovathodinuodchodu,dafuma způsobodchodua podpis.
ztísfupce,které
vyučoviíní
Šo. po ukončení
do |2,45 hod. a dále od
3.7. Režim vyzledávánížÉkazčinností
plárrovanýchčinnostív době mezi 12,45.-14,30
14,30 do 15,00 hod. z důvodunenarušení
hodinou.
přihlrášenik činnosti ve Šo předávríni
3.8. Do odpoledního provozu ŠD ;sou žÉtci
přímo
po
vyučujícím ukoněenířádnévyuky či jiné činnosti
vychovatelce školnídru:Žiny
při předrínísdělípočetpředávanýchžákůa ozněnnidůvod
organizovanéškolou.Předrívající
ŠD.
nepřítomnostizapsanýchžtí,ků
Žáci, kterym končívyučování5. vyrěovací hodinou,jdou na oběd se svou třídou,pak se
samostatněpřesunoudo SD.
3.8. Žáci, kterénevyzvedávajizák. zistupci (neboosoby uvedenév ápisním lístku),odcházi
zdňováni opustíbudovuškoly.
samostatnědo šatny,řádně se přezujíabezzbytečného
provozní
3.l0. Při nevyzvednutižikaníkonnýmzísfupcemz činnostiŠoao konce stanovené
doby ŠDmá vychovatelkapfisfupk telefonu.Dle telefonickédomluvy s rodičivyčkás žiíkem
aždo příchodurodičůčidanéhozístupce.Není.li nikdo ze zikonrtýchzastupcůčiuvedených
sdělísituaciředitelceškolya ta řešísituacis Policii ČR.
osob k zastižení,
kontaktrrích
Škola si vyhrazuje právo vyžadovatv tomto pffpadě na rodičíchnríhradunezbytných
nríkladů
spojenýchs prodloúenímprovozuŠo.
neinvestičních
je důvodemk vyloučeniŽákaze ŠD.
opakovanénevyzvednutížÉka

4. Pravidla chovríďŽrikůpři činnostech
ŠD
q:. Žaci se ffdípokyny vychovatelkyŠD,pravidly vnitřníhořádu ŠDa
školníhořádu.
4.2. Bez vědomívychovatelkyžÁkneopouští
odděleníŠD.
4.3. Doba pobytuve školnídruŽiněse ffdíúdajina ápisovém lístku.
4.4.Na obědjsou žÁciodváděniv doprovoduvychovatelekŠD.
4.5. osobní věci má každý žik oznaéenypffjmením.Pffpadnou ztráfu či zíměnu hlásí Žák
nebozíkonnýzástupceihnedpí.vychovatelce.
4.6. KhIám, hračkám,knihám atd. se žáci chovajíohleduplněa šetrně.Úmyslné poškození
nebo zničeníherníhozázemiči vybavenínďlradí, event.opravírodiče.
4.7. Do hodnocenía klasifikace chováníŽáka se zapoěitávajíi projevy chovrínív činnostech
ŠD- plati i zde ustarrovenívyhláškyo základníškolé.
4.8. Pokud ák soustavněnarušuječinnostiŠD,opakovaněporušujevnitřnířád ŠDa školní
řád, můŽebýzrozhodnutí řediteleškolyzdocházky do Šovylouěen.
5. Bezpečnosta ochranazdravíŽiíkůŠD
5.l. Bezpečnosta ochranu zdtaví áků při činnostechzajišťujevychovatelka ve svém
oddělenímetodickysprávnýma plrínovifýmvýběremčinností
v jednotliých zaměstnríních.
5.2.Veškerézjištěné
nedostatkyvychovatelkaokamŽitěnďrlásívedeníškoly.
5.3. Při úrazužikanáži vychovatelkasituaci - ošetřísama' zavolá rodiče,event.lékďskou
pomoc.
s.+.Žt* je povinenokamžitěhlásit vychovatelcekaŽdézraněnípři činnostech.
Pedagogičtí
zaměstnanciŠoi žáciŠDse dále fidí ve svémchóvríní,povinnostecha právech
ustanovenímiškolníhořádu.
6. Pitný reŽim
6.l. Pitný reŽim _ žáci si nosí své pití zdomov4 nebo mají možnostsi jej zakoupit
v automafunebou pí.uklizeček.

III. DOKUMENTACE
l. Dokumentacevedenáv odděleníškolnídru:žiny
Zápisoý lístekpro žáky,kteříjsou přihlášenik pravidelnédochrázce.
Přehledvýchovněvzdělávacíprace.
Docháakovýsešit.

V Prachovnicíchdne 17.4.20|2

Ing.Jitka Holasová
ředitelkaškoly

