Základní škola Na rovině

Vnitřní řád školní družiny

Ředitel Základní školy Na rovině, Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč vydává
v souladu s § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), tento vnitřní řád.

1. Provoz školní družiny
V pracovní dny v pondělí až pátek od 7:15 do 8:55 a od 12:30 do 15:30
2. Podmínky pro přijetí do školní družiny
(1) Činnost školní družiny je určena přednostně pro žáky 1. stupně základní školy. Součástí je
školní klub pro žáky druhého stupně.
(2) O přijetí žáka k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností do školní
družiny se rozhoduje na základě písemné přihlášky.
(3) Přihláška do školní družiny obsahuje:
・ jméno a příjmení, rodné číslo žáka, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu
žák;
・ údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen nebo má zdravotní obtíže, které by mohly mít vliv
na průběh jeho vzdělávání;
・ jméno a příjmení zákonného zástupce žáka, místo trvalého pobytu a adresu pro doručování
písemností, telefonické spojení;
・ písemné sdělení zákonných zástupců žáka o rozsahu docházky a způsobu odchodu žáka ze
školní družiny.
(4) Při zařazení žáka do školní družiny je brán zřetel na věk žáka a zaměstnanost jeho
zákonných zástupců.
Podmínky úplaty
(1) Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je obsažena v platbě za návštěvu školy, tzv.
školném.
3. Odhlášení žáka ze školní družiny
V průběhu školního roku může zákonný zástupce žáka ze školní družiny odhlásit.
Odhlášení musí být provedeno písemnou formou.
4. Podmínky pro vyloučení žáka ze školní družiny
(1) Žák může být v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským
zákonem nebo tímto vnitřním řádem podmíněně vyloučen nebo vyloučen ze školní družiny.
(2) Důvody pro podmínečné vyloučení nebo vyloučení mohou být zejména:
・ žák svým chováním opakovaně narušuje výchovně vzdělávací proces;
・ žák svým chováním ohrožuje zdraví spolužáků;
・ zákonný zástupce žáka nehradí úplatu za vzdělávání ve školní družině;
・ zákonný zástupce žáka opakovaně nezajistí odchod žáka do ukončení provozu
školní družiny.
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5. Odchod ze školní družiny
(1) Žák odchází ze školní družiny samostatně v pravidelném čase, který je písemně dohodnut
mezi zákonným zástupcem a školní družinou nebo je předáván vychovatelkou školní družiny
zákonnému zástupci nebo osobě písemně pověřené zákonným zástupcem.
(2) Odchod žáků probíhá v časech uvedených zákonnými zástupci.
(3) Mimořádný odchod ze školní družiny je možný pouze na základě písemné žádosti zákonného
zástupce žáka.
6. Organizace a režim školní družiny
(1) Žáci navštěvující školní družinu jsou zařazováni do oddělení. Jednotlivá oddělení mají nejvýše
30 žáků.
(2) Činnosti je organizovány tak, aby plně vyhovovaly principům výchovy mimo vyučování a
potřebám a požadavkům všech přítomných věkových kategorií žáků. Pro žáky jsou připraveny
pestré zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti.
(3) V ranní družině jsou zařazovány klidné a nenáročné činnosti odpočinkového zaměření, které
probíhají spíše individuální formou.
(4) Po vyučování a po obědě jsou zařazovány fyzicky i psychicky nenáročné odpočinkové
činnosti. Doba i způsob odpočinku se řídí potřebami žáků.
(5) Po době odpočinku následují rekreační činnosti zaměřené na pohybovou aktivitu.
Pohybové aktivity jsou spontánní i organizované (týmové aktivity, společné kreativní hry,
sportovní hry či jednotlivé oblasti zájmových činností atd.).
7. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců
Žáci mají právo:
・ smysluplně trávit volný čas
・ vybírat si svobodně aktivity i místo v rámci prostor určených pro ŠD
・ kdykoli požádat o pomoc
・ vyjadřovat vhodným způsobem své názory a připomínky
Povinnosti žáků:
・ Žáci dodržují zásady slušného chování k dospělým i ke spolužákům.
・ Žáci vědomě nenarušují průběh školní družiny. Při všech školních činnostech plně
respektují pokyny pedagogů.
・ Žáci udržují čistotu a pořádek, nepoškozují majetek školy a spolužáků. V případě
způsobené škody je žák povinen zajistit nápravu.
・ Žáci nenosí bezdůvodně do školní družiny cenné předměty např. mobilní telefony, větší
peněžní částky.
・ Žákům je zakázáno držení, distribuce a zneužívání návykových látek.
・ V průběhu činnosti školní družiny mohou žáci opustit třídu nebo budovu školy jen se
souhlasem učitele.
・ Vnitřní řád jsou žáci povinni dodržovat i na všech školních akcích pořádaných mimo budovu
školy --- výukové semináře, exkurze, výlety, vycházky a další podobné akce.
・ Žáci dodržují bezpečnostní pravidla předcházející úrazům a jakýkoliv úraz nebo náhlé
onemocnění hlásí okamžitě nejbližšímu vychovateli.
Zákonní zástupci žáků jsou povinni:
・ zajistit, aby dítě a žák docházel řádně do školní družiny
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・ na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání
závažných otázek týkajících se výchovy dítěte nebo žáka,
・ informovat školu a školní družinu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích
dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na
průběh vzdělávání
・ dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka
Zákonní zástupci mají práva:
・ Být informován činnosti dítěte a jeho výsledcích ve školní družině
・ Volně a tiše vstupovat do průběhu činnosti školní družiny a účastnit se akcí pořádaných
školou (nejlépe po předchozí domluvě).
8. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví
(1) Žáci školní družiny jsou pravidelně seznamováni s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví a s
postupy, které zvyšují jejich bezpečnost.
(2) Školní družina zajišťuje vhodnou strukturu režimu žáků s dostatkem relaxace a aktivního
pohybu, vhodný stravovací a pitný režim (podle věkových a individuálních potřeb žáků), ochranu
žáků před úrazy.
(3) Školní družina vytváří podmínky ochrany žáků před násilím, šikanou a dalšími patologickými
jevy a pro spoluúčast žáků na životě školy a školní družiny.
(4) Za bezpečnost žáků a ochranu jejich zdraví během pobytu ve školní družině a na akcích, které
pořádá, odpovídá školní družina.
(5) Žák se ve školní družině chová tak, aby nenarušoval výchovně vzdělávací proces a
neohrožoval zdraví své a svých spolužáků.
9. Podmínky zacházení s majetkem školní družiny

(1) Žáci udržují ve třídách čistotu a pořádek.
(2) Poškození majetku hlásí žáci vychovatelce školní družiny.
(3) Poškodí-li žák úmyslně nebo z nedbalosti majetek školní družiny, hradí škodu zákonní
zástupci žáka.
10. Evidence docházky
Evidence žáků navštěvujících školní družinu je vedena ve třídních knihách.
11. Platnost
Vnitřní řád byl projednán na provozní poradě dne 20. 5. 2014 a k témuž dni nabývá platnosti.

V Lázních Bohdaneč 20. 5. 2014 Mgr. Jan Sýkora --- ředitel školy

Aktualizace k 1. říjnu 2015
V Třebosicích 1. října 2015
Mgr. Pavlína Václavíková, ředitelka školy
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