Základní škola a mateřská škola Drnholec, Svatoplukova 277/2, okres Břeclav, příspěvková
organizace
Výpis z vnitřního řádu školní družiny pro rodiče
tel. kontakt ZŠ: 519 519 281
tel. kontakt ŠD: 601 367 248
Poslání školní družiny
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.
Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není
pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD
je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. Činnost družiny je
určena přednostně pro žáky prvního stupně základní školy.
1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní družině a podrobnosti o
pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
1.1 Žáci jsou povinni
a) řádně docházet do školní družiny,
b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných
skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.
1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a
provozních pracovníků.
1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v
čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.
1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé
(např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).
1.5 Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠD, odchylky od docházky žáka než je uvedeno na zápisním lístku, sdělí rodiče
písemně do deníčku, který přihlášený žák obdrží od vychovatelky ŠD. Písemná omluvenka musí obsahovat datum,
hodinu a podpis rodičů, případně jméno osoby, která má žáka vyzvednout
1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení,
projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má
právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody,
ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.
1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo
jiných osob. Za mobilní telefony, hračky ani jiné cenné věci, které si žák přinese do ŠD, vychovatelka neručí.
1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné
zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.
2. Provoz a vnitřní režim ŠD
2.1 O přijetí účastníka k činnosti družiny ve formě pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmovou činnosti, táborové
činnosti a další podobné činností spojenou s pobytem mimo školu se rozhoduje na základě písemné přihlášky.
Součástí přihlášky k pravidelné výchovné, vzdělávací a zájmové činností je písemné sdělení zákonných zástupců
účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
2.2 Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen.
Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok.
Doba pobytu žáka ve ŠD stanoví výši úplaty:
1 hod. – 35,- za měsíc
2 hod. – 70,- za měsíc
3 hod. – 105,- za měsíc
4 hod. – 140,- za měsíc
Po dobu nepřítomnosti kalendářního měsíce (např. 1. – 31. 10.) bude úplata vrácena.

2.3 Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o
pomoci v hmotné nouzi,
b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách,
nebo
c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální
podpoře
a tuto skutečnost prokáže řediteli.
2.4 Pokud za dítě není uhrazena úplata, ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.
3. Organizace činnosti
3.1 Provozní doba ŠD je od 6.30 do 7.20 a od 11.15 do 16.00 hodin.
3.2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky
rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,
a) na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
b) na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
c) požádá o pomoc Policii ČR,
3.3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.
3.4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní
družiny.
3.5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
4. Podmínky zajištění bezpečnosti
4.1 Žák se řídí pokyny pedagogických pracovníků, respektují všechna bezpečnostní opatření, svým chováním
neohrožují spolužáky, v prostorách ŠD dbá na čistotu a pořádek, nepoškozuje zařízení a vybavení ani osobní věci
spolužáků.
4.2 Na kroužky pořádané školou odchází žák v doprovodu učitelky, která kroužek vede a přebírá za něj
odpovědnost.
4.3 Žák bez vědomí vychovatelky školní družinu neopouští, za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil,
vychovatelka neodpovídá, bude telefonicky kontaktovat rodiče.
5. Podmínky zacházení s majetkem
5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka,
který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody
hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.
5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně vychovatelce ŠD.
Pokud žák narušuje soustavně vnitřní školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny
vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným
projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD
nebo z jiných zvláště závažných důvodů.
Řád ŠD je závazný pro pedagogické pracovníky a žáky ŠD, v případě potřeby bude doplňován a upravován
písemnými dodatky.
Vnitřní řád školní družiny je k nahlédnutí ve ŠD při ZŠ a MŠ Drnholec.
V Drnholci dne 1. 9. 2020
Vychovatelka: Renáta Stašová

Ředitelka školy: Mgr. Hana Vlková

