VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Provoz ŠD : Školní družina je otevřena denně od pondělí do pátku od 6,30 hodin do 7,45 hod. kdy
vychovatelka odvede žáky do chodby školy, odkud se rozejdou do svých tříd . Odpoledne od 11.40
do 15,30 hodin .
Umístění : ŠD je umístěna v přízemí školy. Při odpočinkové a sportovní činnosti využívá ŠD školní
hřiště . K tématickým vycházkám jsou vhodné obecní cesty, hřiště Jiskry Kovářská a lesy v okolí
obce.
Přihlášky : ŠD je přístupna žákům, kteří vyplnili Zápisový lístek do ŠD do 10.9. Nutně se lze
přihlásit nebo odhlásit i v průběhu školního roku dle naplněnosti družiny. Počet žáků v ŠD je
omezen počtem a prostorem na žáka, stanovený vyhláškou a to 2 m čtverečné /vyhl.č.87/92 Sb.o
školních družinách a školních klubech. Při zvýšeném počtu žádostí nad 30 žáků rozhoduje o přijetí
ředitel. Přednost je dána žákům nižších ročníků, dojíždějící žáci pak mají možnost vyčkat
nejbližšího spoje . ŠD plní kromě rekreační a vzdělávací funkce též svou sociální funkci –
výchovnou, dozor do příchodu rodičů žáka ze zaměstnání. Odhlášení žáka ze ŠD podají rodiče
ústně nebo písemně. Vyloučení žáka ze ŠD je krajním řešením při porušování kázně, pořádku a při
ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních žáků. Rodičům se sděluje písemnou formou.
Docházka do ŠD : Docházka do ŠD je stanovena dobou, určenou rodiči na Zápisovém lístku do
ŠD, případně je možné ji v průběhu roku písemně změnit. Žák svůj příchod a odchod ve družině
hlásí vychovatelce nebo dozoru, bez svolení neopouští družinu. V daném čase odchodu opouští ŠD
a šatnu ZŠ sám nebo s rodiči. Dřívější odchody jsou povoleny jen na základě samostatného
písemného požadavku nebo telefonické dohodě s rodiči. Dočasně mohou být do ŠD umístěni žáci,
kteří do ní nejsou přihlášeni – např. při mimořádné žádosti rodičů, při neplánovaně přerušené
výuce. Nepřítomnost, nemoc nebo změnu odchodu ze ŠD hlásí rodiče. Nevyzvednutého žáka ve
stanovené době ponechá vychovatelka v ŠD do příchodu rodičů nebo do 15,45 hodin. Rodiče
uvedou v Zápisovém lístku do ŠD telefonický kontakt, na který je možno v případě nutnosti rodiče
informovat. Po ukončení vyučování převezme vychovatelka žáky po 4. a 5. vyučovací hodině. Žáci
končící 6. vyučovací hodinou dochází do ŠD po obědě sami.
Činnost ŠD : Činnost družiny se řídí Školním vzdělávacím programem ŠD, skladbou zaměstnání a
týdenními plány. Vliv na činnost je dána prostorem a počasím. ŠD slouží převážně k odpočinku a k
rekreaci žáka po vyučování, vyžití v přírodě a na školním hřišti, k rozvíjení dovedností žáka a k
přípravě na vyučování nebo ke sebevzdělávání. Žáci se ve školní družině mají možnost podílet na
přípravě vystoupení pro veřejnost a své výtvarné práce vystavovat v prostorách ZŠ . Žákům je
umožněno využívat inventář ŠD. V případě úmyslného poškození jej však musí nahradit. Pomůcky
na činnost si hradí žáci samostatně, výrobky zhotovené v ŠD náleží žákům. Vzhledem k
plánovaným činnostem je čas odchodu ze ŠD od 14.00 hodin.
Styk s rodiči nebo zákonnými zástupci : Vychovatelky jsou rodičům a zákonným zástupcům
kdykoliv k dispozici . Vývěska ŠD slouží rodičům a žákům k prezentaci, termínům akcí a dalším
informacím. Informace o ŠD, plánovaných akcích , chování žáků aj. sděluje vychovatelka na
schůzkách Školské rady na vyžádání.
´
Bezpečnost : Žáci jsou o chování a bezpečnosti poučeni vždy na začátku školního roku, nebo
následně v důsledku nevhodného chování či úrazu. Dbají též na bezpečnost v silničním provozu a
při příchodu a odchodu ze školy. Zranění nebo úraz v ŠD okamžitě hlásí vychovatelce pro ošetření
či přivolání lékaře. Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů a sděleny rodičům písemně.
Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou rodičům ihned sděleny telefonicky. Během pandemie

Koronaviru žáci důsledně dbají na dodržování hygienických opatření. Vychovatelka nesmí podávat
žákům žádné léky bez předešlého písemného souhlasu rodičů.
Chování žáka v ŠD : Žák svůj příchod hlásí vychovatelce po příchodu z vyučování do školní
jídelny nebo ŠD. Na odpolední činnost se může převléknout v šatně do sportovního oblečení a
zapojí se do činnosti v ŠD. Na vycházky a školní zahradu nosí oblečení k tomu určené podle
ročního období a podle počasí. Účastní se činnosti spolu s ostatními žáky – např. vycházka, hry, či
zájmová činnost. K ostatním žákům ve družině se chová kamarádsky, bez vyvolávání konfliktů. Se
svými problémy, ubližováním či potížemi se může kdykoliv svěřit vychovatelce. Svěřené hry,
hračky a pomůcky vrací v pořádku a bez znehodnocení. Při styku s ostatními dospělými v budově
školy i na veřejnosti zachovává pravidla slušného chování. Při pobytu v pracovně se chová
ukázněně a dodržuje pravidla bezpečnosti (keramická pec a elektrická kamna).Při odchodu ze ŠD se
žák převlékne a následně odchází sám nebo s doprovodem ze ZŠ. Žáci jsou poučeni - pokud mají u
sebe větší finanční obnos (placení obědů , lyžařský výcvik , plavání atd.), mobily či jiné cennosti ,
uloží si je u vychovatelky.

