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V souladu se zněním zil<onač,.56112004 Sb. o předškolním, zíkladním, středním, vyšším
odborném ajiném vzdě|ávini (školský zíkon), $ 30, odst.1, vydávrím řád školní druŽiny:
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I. vŠEoBEcNÉ UsTANovENÍ

l. Činnost družiny

l . 1 . Družina poskytrrj e zájmov é v zděláv éní Žráků školy.
|.2. Drvžina vykonává činnost ve dnech školního vnrěování .Po projednrání se zřizovatelem
může ředitel školy naffdit činnost druŽiny i v době školních prázdnin.
1.3 DruŽina organizuje zájmové vzdéláváni především pro úěastníky přihlrášené k pravidelné
denní dochánce.
l.4 Činnost družiny se uskutečňuje
- pffležitostnou výchovou, vzdělávací, zájmovou a tématickou rekreační činností nespojenou
s pobytem mimo místo, kde právnická osoba (škola) vykonává činnost školského zaÍizeni
pro záj mov é v zdě|áv éni,
- pravidelnou výchovnou, vzdělávací azájmovou činností,
. vyrrŽitím otevřené nabídky spontiínních ěinností.

II. oRGANIZACEA PRovoz ŠrolxÍ pnuŽINy

do školní druŽiny přihlďuje zákonrý zístupce předríním řádně vyplněného
zápisového lístku s uvedením rozsďtu dochrázky a způsobu odchodu Žáka z druŽiny -
přihlrášky eviduje vychovatelka. Do ŠD se Žáci přihlďují l. den školního roku a den
následující. Přednostně jsou přijímání žáci |. - 3. třídy, v případě volné kapacity žáci 4. _ 5.
třídy. Upřednostrrěni jsou žáci docházející v plném reŽimu.
l.2. o přijetí žikakčinnosti školď druŽiny rozhoduje ředitel školy na zríkladě vyplněných
náležitostí v písemné přihlašce a v případě nutnosti splněných kritérií pro přijetí, s ohledem na
kapacitu školní druŽiny, která je 25 žÁkn. Pokud budou vyhlríšena kritéria, budou zveřejněna
na weborných stránkách školy.
l.3. Činnost školní družiny je určena přednostně pro žiů<y prvního sfupně, kpravidelné
dochrázce však mohou být přijati i ŽÁci druhého stupně, pokud oddělení nedosáhlo limitujícího
poěfu Žáků.
1.4. odhlášen žáka zdochávky do činností školní druŽiny (dále jen Šo; oznrírní rodiče
písemnou formou vedoucí vychovatelce ŠD.



l.5. o vyloučení zdocttázky do ŠD rozhodne ředitel školy na zíkladě návrhu vychovatelky
Šo a po projednálrí vpedagogické radě. Roďrodnutí o vyloučenize Šn saeti ředitel školý
rodičům žiíka písemně s patřiěným zdůvodněním.

2. Provoz školní druŽiny

2.l. Provozní doba ŠD : viz Provozní řád druŽiny
2.2. Yýchovně vzdělávací pníce a další činnosti ve školní druŽině probíhají podle rozwhu
činností a reŽimu, kter'ý schvaluje ředitel školy.
2.3. Místnosti ŠD je učebna v přízemí školy č. 55
2.4.Kčinnosti Šo3e moŽné po dohodě s vedením školy vyuŽívat tělocvičnu, školní hřiště
a uvolněné učebny.
2.5. Počet oddělení : 1
2.6. Naplňoviíní oddělení: Počet účastníků na 1 pedagogického pracovníka je 25 žÉkn denně
přítomných . limit pro počet je dán velikostí učebny a mírou bezpeěnosti žáka v provozu
oddělení.

3. Dochazka do ŠD

3.l. Budova školy je zpřístupněna žííkům k docházce do činností ŠD v ranním provozu
od 6.15 do 7.30 hod.
3.2.v odpoledním provozu vstupují žáci do provozu Šo oa 11.30 do 12.45 hod..
33. Žákvstupuje do činností ŠD v nahlášeném reŽimu, ktery je uveden zákonným zástupcem
na ápisovém lístku. Bez písemné omluvy od rodičů je úěast v zaměstniáních Šo povinná.
3.4. Nepřítomnost žil<a v Šo ie omluvena nepřítomností ži/rta ve škole (posfup dle školního
řádu), pokud je žik' vyzvednut rodiči z vnrčování, ohlásí vychovatelce futo skutečnost třídní
(předávající) učitel. omluva je písemná nebo telefonická.
3.s.odhlášku ze stravoválrí v případě nepfftomnosti Žríka provádí rodiče sami.
3.6. Uvolnění z denní činnosti Šo ie jen na zák|adě písemného sdělení zíkonného
ztísfupce,které musí obsahovat hodinu odchodu, dafum a způsob odchodu a podpis.
3.7. Režim vyzledávání žÉkaz činností Šo . po ukončení vyučoviíní do |2,45 hod. a dále od
14,30 do 15,00 hod. z důvodu nenarušení plárrovaných činností v době mezi 12,45.-14,30
hodinou.
3.8. Do odpoledního provozu ŠD ;sou žÉtci přihlrášeni k činnosti ve Šo předávríni
vychovatelce školní dru:Žiny přímo vyučujícím po ukoněení řádné vyuky či jiné činnosti
organizované školou. Předrívající při předríní sdělí počet předávaných žáků a ozněnni důvod
nepřítomnosti zapsaných žtí,ků ŠD.
Žáci, kterym končí vyučování 5. vyrěovací hodinou, jdou na oběd se svou třídou, pak se
samostatně přesunou do SD.
3.8. Žáci, které nevyzvedávaji zák. zistupci (nebo osoby uvedené v ápisním lístku), odcházi
samostatně do šatny, řádně se přezují abezzbytečného zdňováni opustí budovu školy.
3.l0. Při nevyzvednuti žikaníkonným zísfupcem z činnosti Šo ao konce stanovené provozní
doby ŠD má vychovatelka pfisfup k telefonu. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žiíkem
až do příchodu rodičů či daného zístupce. Není.li nikdo ze zikonrtých zastupců či uvedených
kontaktrrích osob k zastižení, sdělí situaci ředitelce školy a ta řeší situaci s Policii ČR.
Škola si vyhrazuje právo vyžadovat v tomto pffpadě na rodičích nríhradu nezbytných
neinvestičních nríkladů spojených s prodloúením provozu Šo.
opakované nevyzvednutí žÉka je důvodem k vyloučeni Žákaze ŠD.



4. Pravidla chovríď Žriků při činnostech ŠD

q:. Žaci se ffdí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitřního řádu ŠD a školního řádu.
4.2. Bez vědomí vychovatelky žÁk neopouští oddělení ŠD.
4.3. Doba pobytu ve školní druŽině se ffdí údaji na ápisovém lístku.
4.4. Na oběd jsou žÁci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.
4.5. osobní věci má každý žik oznaéeny pffjmením. Pffpadnou ztráfu či zíměnu hlásí Žák
nebo zíkonný zástupce ihned pí. vychovatelce.
4.6. KhIám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození
nebo zničení herního zázemiči vybavení nďlradí, event. opraví rodiče.
4.7. Do hodnocení a klasifikace chování Žáka se zapoěitávají i projevy chovríní v činnostech
ŠD - plati i zde ustarrovení vyhlášky o základní školé.
4.8. Pokud ák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní
řád, můŽe býzrozhodnutí ředitele školy zdocházky do Šo vylouěen.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví Žiíků ŠD

5.l. Bezpečnost a ochranu zdtaví áků při činnostech zajišťuje vychovatelka ve svém
oddělení metodicky správným a plrínovifým výběrem činností v jednotliých zaměstnríních.
5.2. Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelka okamŽitě nďrlásí vedení školy.
5.3. Při úrazu žikanáži vychovatelka situaci - ošetří sama' zavolá rodiče, event. lékďskou
pomoc.
s.+. Žt* je povinen okamžitě hlásit vychovatelce kaŽdé zranění při činnostech.
Pedagogičtí zaměstnanci Šo i žáci ŠD se dále fidí ve svém chóvríní, povinnostech a právech
ustanoveními školního řádu.

6. Pitný reŽim

6.l. Pitný reŽim _ žáci si nosí své pití zdomov4 nebo mají možnost si jej zakoupit
v automafu nebo u pí. uklizeček.

III. DOKUMENTACE

l. Dokumentace vedená v oddělení školní dru:žiny
Zápisoý lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné dochrázce.
Přehled výchovně vzdělávací prace.
Docháakový sešit.

Ing. Jitka Holasová
ředitelka školy

V Prachovnicích dne 17.4.20|2


