ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Vnitřní řád školní družiny (dále jen ŠD) byl zpracován v souladu s ustanovením zák. č. 561/2004
Sb. v platném znění a ustanovením vyhlášky 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v platném znění.
Vnitřní řád ŠD je platný pro všechny přihlášené žáky do ŠD.

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Základní školy a Mateřské školy Mníšek, okres Liberec, příspěvková organizace,
Oldřichovská 198, Mníšek, 463 31
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Žáka lze přihlásit do ŠD na základě vyplněné přihlášky a zplnomocnění podepsaného z
zákonným zástupcem žáka.
ŠD je určena přednostně žákům 1. a 2.ročníku. O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitelka
školy na základě stanovených kritérií.
Jednotlivá oddělení ŠD se naplňují do maximálního počtu 30 žáků. Při činnostech mimo
areál školy je stanoven počet účastníků na jednoho pedagoga maximálně 25 žáků.
Maximální kapacita ŠD je 60 míst.
Podmínky úplaty ŠD stanoví ředitelka školy v samostatné vnitřní směrnici.

PRAVIDLA PRO ŽÁKY
1.
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3.

4.
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Vztahy v ŠD jsou založeny na vzájemném respektu.
Máš právo na bezpečí a slušné zacházení. Ani ty neubližuj, nikoho nezesměšňuj a nešikanuj.
V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených školským zákonem nebo
vnitřním řádem ŠD (např.: opakované hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči
ostatním spolužákům či pracovníkům školy) můžeš být vyloučen z ŠD.
Máš právo prožívat činnost v ŠD bez strachu, v příjemné atmosféře. Spolupracuj s ostatními
žáky a respektuj pokyny vychovatelky, nenarušuj činnost ostatních.
Máš právo využívat veškeré zájmové činnosti v rámci ŠD. Dále užívat vybavení ŠD.

PRAVIDLA PRO RODIČE
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Máte právo svobodné volby školní družiny pro vaše dítě. Pokud se rozhodnete pro naši ŠD,
očekáváme, že se budete řídit stanovenými pravidly.
Máte právo, využít plně provozu ŠD za předpokladu, že včas uhradíte pravidelný poplatek
za ŠD.
Máte právo určit osoby, které budou vyzvedávat vaše dítě na základě vyplnění přihlášky a
zplnomocnění ŠD.
Máte právo být informováni o činnosti dítěte v ŠD, navštěvovat akce pro vás určené.
Máte možnost podávat připomínky a podněty k činnosti ŠD. Pro výměnu informací vám
nabízíme třídní schůzky nebo konzultační hodiny. Vychovatelky se vám nemohou věnovat v
provozní době ŠD.
Vaší povinností je vyzvednout dítě do 17:00, kdy končí provoz ŠD.
Máte právo vyzvednout dítě v jiný čas, než je uveden v přihlášce, na základě písemné
žádosti.

ORGANIZACE A PROVOZ ŠD
V době ranní družiny je v provozu jedno oddělení v čase 6:30 do 7:30 hodin.
Vstup do ranní družiny je umožněn do 7.00 hodin.
V době od 7.00 hodin do 7.30 hodin se objekt uzamyká.
Žáci vstupují do objektu školy samostatně, pomocí zvonku (bzučáku). Převléknou se,
pokračují do družiny a nahlásí se vychovatelce. V 7:30 odcházejí žáci do tříd.
5.
V době odpolední družiny jsou v provozu dvě oddělení, a to od skončení vyučování do
16:00 hodin. Učitelka předává vychovatelce žáky ve školní družině. Od 16:00 do 17:00
hodin je v provozu jedno oddělení. Rodiče vyzvedávají žáka pomocí zvonku (bzučáku).
Vychovatelka odešle žáka do šatny, kde se sám převlékne a vyjde ven z budovy školy.
Žáci, navštěvující zájmové kroužky ve škole, jsou vyzvedáváni vedoucím kroužku, který je
po skončení odvede zpět do družiny, pokud je ještě v provozu.
6.
Žáka je možno uvolnit před stanovenou dobou pouze v doprovodu zákonného zástupce,
zplnomocněné osoby nebo na písemnou žádost, která musí obsahovat jméno žáka, datum,
hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.
Telefonické žádosti nelze akceptovat.
7.
Uvolňování žáků z družiny v době mezi 13:00 až 15:00 hodin bude povolováno pouze
ve výjimečných případech, aby nebyla narušována plánovaná činnost obou oddělení.
8
Denní režim školní družiny (může být vychovatelkami upraven podle aktuální potřeby):
6:30 –7:30 ranní - individuální hry
7:35
odchod žáků do výuky
7:35 –7:50
pomoc při dozoru u tříd a šaten v přízemí školy, konzultační hodiny
11:30 –13:00 polední - hygiena, oběd, odpočinkové činnosti
13:00 –16:00 odpolední - zájmové činnosti - vycházky, sportovní, výtvarné,
hudebně pohybové aktivity
16:00 –16:15 hygiena, svačina
16:30 –17:00 rekreační a odpočinkové činnosti, individuální nebo společenské hry
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ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ ŽÁKŮ
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2.
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Všichni žáci se chovají při pobytu v ŠD i mimo školu tak, aby neohrozili své zdraví i zdraví
druhých, a nezpůsobili škodu na majetku. Úmyslné poškození vybavení a zařízení je řešeno
se zákonným zástupcem.
Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků v ŠD nebo mimo budovu
při akci pořádané ŠD žáci hlásí ihned vychovatelce.
Vychovatelka poskytne zraněnému 1.pomoc, v případě nutnosti zajistí lékařské ošetření.
Neodkladně o úrazu informuje rodiče a vedení školy. Provede zápis do knihy úrazů.
Při pobytu v tělocvičně, hřišti, na pozemcích školy se žáci řídí vnitřními bezpečnostními
předpisy.
Z důvodu bezpečnosti žáků je dalším osobám pohyb po škole bez udání důvodu zakázán.
Bez vědomí vychovatelky žák neopustí oddělení ŠD.
Osobní věci má každý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu či záměnu hlásí ihned
vychovatelce.
Za elektronická zařízení, mobilní telefony a hračky, které si přinese žák do ŠD, vychovatelka
neručí.

V Mníšku 1. 9. 2018

Mgr. Věra Rosenbergová
ředitelka školy

