
Základní škola a Mateřská škola, Předklášteří, okres Brno-venkov

Vnitřní řád školní družiny

1. Zájmové vzdělávání v ŠD je poskytováno za úplatu. Výše úplaty je stanovena na 100Kč za měsíc. 
Splatnost úplaty je ve dvou splátkách, o termínu budou rodiče informováni. O prominutí úplaty 
rozhoduje ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů (zákonných zástupců) žáka a doložení 
dalších písemných dokladů (potvrzení o pobírání soc. dávek apod.). Na pomůcky bude zvlášť 
vybíráno 200Kč na celý šk. rok.
2. ŠD je v provozu od 6:00hod. do začátku vyučování a hned po vyučování od 11:25 do 16:30hod.    
s tím, že v 16:30 se škola zamyká a je tedy nutno opustit budovu. Provoz probíhá v místnostech 
ŠD. Ta může využívat i další prostory ve škole, např. tělocvičnu, hřiště, apod.. 
3.Žáci se přihlašují do ŠD na základě zápisního lístku 1. září. Zde je uvedena doba, po kterou je žák 
přítomen v ŠD a musí být vypsán na každý den! Zvláště odchody! Změna pobytu žáka musí být 
rodiči písemně oznámena. 
4. Žák je ze ŠD uvolněn pouze na písemnou žádost rodičů na samostatném lístku. Omluvenka musí
obsahovat: datum, sdělení a podpis rodičů. Na telefonické vzkazy nebude brán zřetel! Vychovatelka
odpovídá pouze za žáky, kteří jí byli předáni pí. učitelkou do ŠD. 

      Žáci jsou povinni řídit se v ŠD školním řádem a vnitřním řádem ŠD.
5. Žák může být ředitelem vyloučen, pokud soustavně nebo významným způsobem porušuje kázeň a
pořádek, vnitřní řád ŠD a ohrožuje zdraví a bezpečnost spolužáků. Pokud poškodí svévolně hračky,
na jejich úhradě se podílí zákonný zástupce dítěte!
6. Žáci, kteří navštěvují ŠD, se pravidelně stravují ve školní jídelně; pokud ne, musí mít na dobu
oběda svačinku.
7. Do ŠD si žáci přinesou podepsané převlečení v látkové tašce. V době pobytu v ŠD žáci dodržují
pravidla bezpečnosti dle Směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ZŠ, se kterými jsou
seznámeni  na začátku školního roku a před každou akcí. Pí. vychovatelka svým přístupem k žákům
předchází šikaně, pokud se vyskytne bezprostředně ji řeší. 
8. Žáci odchází ze ŠD po obědě do 13:00 a pak dále od 14:00 do 16:30 hod. kdykoli. V době od
13:00 do 14:00 hod. odchází ŠD na pobytovou činnost venku, a proto prosíme rodiče, aby v tuto
dobu děti nevyzvedávali.
9.  Ze  ŠD  odchází  žáci  dle  sdělení  rodičů  na  přihlášce.  Pokud  si  rodiče  žáka  nevyzvednou,
vychovatelka se s nimi pokusí spojit. Bude-li pokus neúspěšný, může být dítě umístěno v náhradním
dětském zařízení po předchozí konzultaci s Policií ČR.
10. Žáci, kteří nejsou do ŠD přihlášeni, zde mohou po domluvě s vychovatelkou pobývat dočasně
v době, kdy čekají na odpolední vyučování nebo na začátek kroužku.
11. Oddělení ŠD jsou spojována při ranním provozu, při pobytu venku a po 14 hodině.
12. Činnosti organizované ŠD jsou zahrnuty v ŠVP ŠD a zapsány v Přehledu výchovně vzdělávací
práce.
13.V ŠD je zakázáno používat mobilní telefony. Po dobu výchovné činnosti jsou vypnuté.
14. Žáci mají právo užívat zařízení ŠD, zúčastňovat se jejích akcí, podílet se na tvorbě týdenních
plánů akcí družiny a denních hodnocení své činnosti.  Podle pitného režimu mohou užívat nápoje
zajištěné pro žáky v družině.
15.Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování žáka v ŠD a o akcích družiny. To vše
v době od 6:00 – 7:45 nebo 14:00 – 16:30 hod..
16. Žáci, kteří opustí ŠD (např. do zájmových kroužků mimo budovu školy), se již nemohou vracet
zpět do družiny.

      Vypracovala vychovatelka ŠD: M. Šebková
                                                         
      V platnosti od 1. 9. 2017                                                  Ředitelka školy: Mgr. Ilona Krausová  


