Základní škola Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov

Řád školní družiny
Vypracoval:

Mgr. Ludvík Bartyzal, ředitel školy
Romana Bouchalová, vedoucí vychovatelka

Řád nabývá platnosti dne: od 1.9.2016

I. Práva a povinnosti
✦ Práva účastníků školní družiny:
1. Žáci jsou do školní družiny přijímáni na základě písemné přihlášky od zákonných zástupců.
2. Mají právo využívat školní družinu k naplnění odpoledního volného času, hrám, přípravě na
školní práci. Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se úmyslně nedostaví, vychovatelka nezodpovídá, o
jeho nepřítomnosti informuje rodiče.
3. Mají právo využívat zapůjčené hry a hračky.
4. Školní družinu mohou navštěvovat i žáci nepřihlášeni k pravidelné docházce, a to v době
dělených hodin, neplánovaného přerušení vyučování a v době prázdnin.
✦ Povinnosti účastníků školní družiny:
5. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své i ostatních dětí, dbají pokynů vychovatelek,
nevzdalují se bez vědomí a souhlasu vychovatelky.
6. Ve školní jídelně se chovají ukázněně, dodržují pravidla stolování, řídí se pokyny dozoru.
7. Respektují denní režim, který vychází z rozvrh zaměstnání, bez vědomí a souhlasu
vychovatelky oddělení družiny neopouští.
8. Udržují čistotu a pořádek, šetří zařízení a vybavení družiny. Zapůjčené hry a pomůcky v
pořádku uklidí na určené místo. Úmyslné poškození nebo ztrátu je nutné uhradit.
9. Zdravotní problémy (např. nevolnost, bolesti, případně poranění nebo úraz) oznámí
neprodleně vychovatelce, která zajistí nezbytné ošetření a informuje rodiče.
10. Žák, který navštěvuje zájmový útvar v objektu školy, jde po jeho ukončení s vyučujícím na
oběd a poté samostatně do školní družiny.
✦ Práva rodičů nebo zákonných zástupců:
11. Rodiče nebo zákonní zástupci mají právo přihlásit své dítě k pravidelné docházce,
odevzdáním zápisního lístku, který obdrží v prvním týdnu školního roku. O zařazení dítěte do školní
družiny rozhodne ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky.
12. V zápisním lístku stanoví zákonní zástupci rozsah docházky a způsob odchodu ze ŠD.
13. Zákonní zástupci mohou ze ŠD své dítě odhlásit, a to písemnou formou.
✦ Povinnosti rodičů nebo zákonných zástupců:
14. Vyplněním a odevzdáním zápisního lístku je pro dítě docházka do ŠD povinná.
15. Docházka dítěte do školní družiny je zpoplatněna, úplata se řídí Metodickým pokynem
ředitele školy k poskytování úplatyza vzdělávání ve školní družině.
16. Zákonní zástupci dítěte oznamují ŠD případnou nepřítomnost s udáním důvodu.
17. Zákonní zástupci si vyzvednou dítě do konce provozní doby. Pokud tomu tak není,
upozorní je vychovatelka telefonicky. Při opakování této skutečnosti bude kontaktovat příslušného
sociálního pracovníka.
18. Odchylky příchodu nebo odchodu žáka ze ŠD sdělí zákonní zástupci vychovatelce

písemně nebo si dítě osobně vyzvednou.
19. V době nepřítomnosti dítěte odhlašují rodiče dítěti obědy v kanceláři školní jídelny.
20. Školní družina respektuje soudní rozhodnutí o úpravě poměrů rodičů k dítěti pouze v
případě, že rodiče předloží vydané aktuální soudní rozhodnutí.

II. Provoz a vnitřní režim školní družiny
1. Ranní provoz je v době od 6.00 do 7.45 hod., při dělených hodinách do 8.50 hod.
Odpolední provoz od 11.40 - 16.30 hod.
2. Školní družina zabezpečuje provoz pro žáky ZŠ Kaplice Školní.
3. Školní družina využívá ke své činnosti vyhrazené prostory v ZŠ Školní - učebny č. 18., 19
a 21, ve kterých je zajištěn i ranní provoz.
4. Školní družina je určena především žákům 1. stupně, žákům 2. stupně pouze výjimečně.
5. Jednotlivá oddělení jsou vzhledem ke klesajícímu počtu od 14.30 hod. spojována.
6. O vyloučení žáka na návrh vychovatelky rozhoduje ředitel školy. K tomuto krajnímu
opatření se přistupuje, pokud žák soustavně porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost
ostatních dětí, nebo z jiných závažných důvodů. Toto rozhodnutí bude předem projednáno se
zákonnými zástupci žáka a stvrzeno písemným zápisem.

III. Bezpečnost a ochrana zdraví
Problematika bezpečnosti a ochrany zdraví je v plném rozsahu řešena ve školním řádu a
dodatku Pravidla bezpečného chování ve školní družině.

IV. Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
Problematika ochrany žáků před sociálně patologickými jevy a projevy diskriminace,
nepřátelství nebo násilí je plném rozsahu řešena ve školním řádu.

V. Zacházení s majetkem
Problematika zacházení s majetkem v plném rozsahu řešena ve školním řádu.

V Kaplici, 30.8. 2016

................................................
Mgr. Ludvík Bartyzal

.................................................
Romana Bouchalová

ředitel školy

vedoucí vychovatelka ŠD

