ZÁKLADNÍ

Školní 234, 356 01 Lomnice

Š K O L A L O M N I C E,
okres Sokolov

č. tel.: 352 600 231

e-mail:info@lomnicezs.cz

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
(je doplňujícím dokumentem Školního řádu Základní školy Lomnice, okres Sokolov)

Vnitřní řád školní družiny je vydáván v souladu ustanovením § 30 odst. 1 zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ve znění pozdějších předpisů.
Poslání školní družiny:




I.

ve dnech školního vyučování tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině
prováděné činnosti vycházejí z požadavků a zásad pedagogiky volného času
zabezpečuje zájmovou činnost, odpočinek a rekreaci žáků
činnost družiny je určena pro žáky prvního stupně základní školy

PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ A JEJICH ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Žák má právo:













na vzdělávání a školské služby podle školského zákona
na účast na výchovných, vzdělávacích a zájmových akcích zajišťovaných ŠD
vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jeho výchovy
a vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho
věku a stupni vývoje
seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, které jsou
nabízeny zejména formou her
na odpočinek, na hru a činnosti odpovídající jeho věku, na svobodnou účast v řízených
zájmových činnostech
trávit odpoledne v klidné, pohodové a přátelské atmosféře
požádat vychovatelku ŠD o pomoc při řešení problémů
sdělit svůj názor vychovatelce ŠD nebo ředitelce školy; svůj názor musí vyjádřit
přiměřenou formou, která neodporuje zásadám slušnosti
na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, před sociálně patologickými jevy,
před tělesným či duševním násilím, urážením a zneužíváním
využívat zařízení a vybavení ŠD za stanovených podmínek
být seznámen se všemi směrnicemi se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve školní
družině

Žák má povinnost:


dodržovat vnitřní řád ŠD, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti,
s nimiž byl seznámen







plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy
a vnitřním řádem ŠD, dbát pokynů provozních pracovníků, chovat se tak, aby neohrozil
zdraví své ani jiných osob
své chování a jednání ve školní družině a na akcích družinou pořádaných usměrňovat
tak, aby nesnižoval důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí,
se kterými přijde do styku
zacházet s vybavením ŠD šetrně, udržovat své místo i ostatní prostory ŠD v čistotě
a pořádku, chránit majetek před poškozením
zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost neprodleně ohlásí vychovatelce
ŠD v ten den, kdy ke ztrátě či poškození došlo
cítí-li se nemocen, nebo zraní-li se, ihned to ohlásí vychovatelce

Žák nesmí:








nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností a s výukou a mohly by ohrozit zdraví
a bezpečnost jeho nebo jiných osob
nosit do ŠD cenné věci; peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách
pořizovat nahrávky (video, audio, foto) bez svolení nahrávané osoby před ukončením
pobytu v ŠD
z důvodů bezpečnosti opouštět školu a školní areál bez vědomí vychovatelky ŠD
používat vůči dětem i dospělým osobám hrubých slov, urážek, psychického a fyzického
násilí; hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči
pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto
řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD vyloučen
v prostorách ŠD a při akcích souvisejících s činností ŠD žák nesmí požívat alkoholické
nápoje, kouřit, vyrábět, distribuovat, přechovávat, šířit, propagovat a užívat omamné
psychotropní látky; nesmí se dostavit do ŠD pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných
látek; porušení tohoto zákazu je vždy závažným porušením vnitřního řádu ŠD a žák bude
za toto provinění ze ŠD vyloučen
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy
považují za závažné porušení povinností.
V případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených tímto řádem může
ředitelka školy rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení ze ŠD.

Zákonný zástupce má právo:






přihlásit své dítě do ŠD předáním vyplněného a podepsaného zápisního lístku
odhlásit své dítě ze ŠD, a to i v průběhu školního roku
být informován o činnosti ŠD, obracet se na vychovatelky se svými náměty a podněty,
vznášet připomínky, stížnosti
být vychovatelkou informován o činnosti žáka v ŠD, jeho chování v době pobytu ve ŠD
v případě nespokojenosti se obrátit na ředitelku školy

Zákonný zástupce má povinnost:





zajistit, aby přihlášený žák řádně docházel do ŠD
včas písemně omlouvat absenci žáka ve ŠD (tzn. předem nebo nejpozději v den, kdy do
ŠD nepůjde)
nahlásit změny kontaktních telefonních čísel
informovat vychovatelku o změně zdravotní způsobilosti žáka, o jeho zdravotních
potížích nebo o jiných závažných skutečnostech (např.: užívaní léků), které by mohly mít
vliv na průběh vzdělávání či chování žáka ve ŠD

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM ŠD

II.




žáci se při činnostech ve školní družině řídí vnitřním řádem školní družiny, při společném
stravování ve školní jídelně také vnitřním řádem školní jídelny
přihlašování a odhlašování žáků zajišťuje vychovatelka ŠD, o zařazení žáků do ŠD
rozhoduje ředitelka školy

Vymezení doby činnosti školní družiny:



od září do června školního roku
bezprostředně před nebo po skončení vyučování a před odchodem žáků ze školy

Provozní doba ŠD:

ranní
odpolední

6.00 - 7.45 hod.
11.30 - 16.00 hod.

Zákonný zástupce sdělí ŠD rozsah docházky dítěte a způsob odchodu ze ŠD. Tyto údaje
jsou zaznamenány v zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti dítěte ve ŠD, změnu
v docházce, změnu v doprovodu a každou jinou změnu sdělí zákonní zástupci ŠD písemně.
Pokud dítě dochází ze ŠD na zájmové kroužky, zákonní zástupci sdělí písemně rozsah
docházky do těchto aktivit. Uvolnění dítěte ze ŠD na základě telefonního pokynu není
možné.
Ze ŠD mohou děti odcházet do 13.30 hod, dále pak od 14.30 do 16.00 hod. V době od 13.30
hod do 14.30 hod nelze děti vyzvedávat. V této době probíhá předem naplánovaná zájmová
činnost. Pokud dítě zůstane ve ŠD po 16.00 hod, vychovatelka kontaktuje zákonné zástupce
a vyčká jejich příchodu. V případě nevyzvednutí dítěte kontaktuje PČR.
Režim dne:






RÁNO: klidové činnosti, četba a poslech, stolní hry, společenské hry, TV chvilka, činnosti
dle výběru dětí



Odpoledne:
o hygiena, sebeobslužné činnosti, oběd
o odpočinkové a relaxační činnosti, četba, vyprávění, kolektivní hry
o 13,45 – 15,00 sportovní a tělovýchovné činnosti, rukodělné, pracovní, výtvarné,
estetické, hudební, literární a dramatické činnosti, vycházka, pobyt venku
o 15,00 – 16,00 příprava na vyučování, hry, didaktické hry, psaní DÚ (žáci
1. ročníku nepíší), individuální zájmová činnosti, rekreační odpoledne

Užívání místností:
1. oddělení – Jitka Denglerová
2. oddělení – Petra Vášová
Mohou být využívány i další prostory školy (odborné učebny, tělocvična, dílny, atd.).
Podmínkou je řádné a prokazatelné seznámení dětí s riziky činností, s bezpečnostními
předpisy a provozními řády.
V době řádných prázdnin během školního roku není provoz ŠD zajištěn.
Dítě bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení ŠD. Za žáka, který byl ve škole na
vyučování a do ŠD se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
Ve školní družině se vede tato dokumentace:
a) zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce do školní družiny
b) přehled výchovně vzdělávací činnosti
c) docházkové listy

III.

PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ MEZI ŽÁKY, ZÁKONNÝMI ZÁSTUPCI ŽÁKŮ A
PRACOVNÍKY ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ
Ustanovení o platbách zákonných zástupců za pobyt žáka ve ŠD:



za pobyt žáků ve ŠD je vybírán poplatek a 50,- Kč za 1 měsíc
vychovatelka určí 2 dny, ve kterých bude příspěvek vybírat, zákonní zástupci mohou
platit i bezhotovostním převodem

Převzetí žáků docházejících do ŠD od vyučujících:
Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování v doprovodu vychovatelky. Pokud ostatní třídy
končí s vyučováním později, předá žáky do ŠD dohlížející pedagog.
Harmonogram dohledů a předávání žáků je upravován na začátku každého školního roku
zástupkyní ŘŠ a je vyvěšen ve sborovně.
Podmínky spojování jednotlivých oddělení:
Oddělení jsou spojována každý den v 15 hod.
Styk se zákonnými zástupci:
 při zahájení nového školního roku jsou zákonní zástupci prokazatelně seznámeni
s vnitřním řádem ŠD
 na třídních schůzkách mají zákonní zástupci možnost ústních informací o svém dítěti,
náhlé aktuality či změny je možno denně konzultovat osobně s vychovatelkou při
vyzvedávání dítěte či si telefonicky domluvit schůzku
 vnitřní řád ŠD je k nahlédnutí v prostorách ŠD nebo na webových stránkách školy
IV.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY
PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE,
NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ.











žáci se chovají ve ŠD tak, aby neohrozili zdraví své ani nikoho jiného
k činnosti se žáky lze využívat pouze vybavení a zařízení, které neohrožuje bezpečnost
a zdraví všech přítomných
všichni žáci jsou na začátku docházky do ŠD poučeni o základních bezpečnostních
pravidlech, která v době pobytu ve ŠD dodržují (vnitřní řád ŠD)
pohyb žáků mimo prostor školní družiny je povolen pouze se souhlasem příslušné
vychovatelky (přecházení do jiných oddělení, k činnostem – tělocvična, učebna PC, při
odchodu do šatny)
pokud žák zjistí nějakou závadu či nedostatek, jež by mohly ohrozit zdraví či bezpečnost
osob, informuje o této skutečnosti vychovatelku
každý úraz nebo poranění je nutné ihned hlásit vychovatelce, která zajistí ošetření žáka
a informuje zákonného zástupce, zapíše do knihy úrazů
ve všech prostorách ŠD platí přísný zákaz kouření, požívání alkoholu a dalších
návykových látek
žáci mají zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, elektrickým zařízením, otevírat
okna
žáci nenosí do ŠD nebezpečné předměty a cennosti
za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostaví, vychovatelka nezodpovídá

V.

PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY NEBO ŠKOLNÍ DRUŽINY ZE STRANY
DĚTÍ, ŽÁKŮ






žák šetří zařízení, hry a pomůcky školní družiny, svévolně nepoškozuje školní majetek
pečuje o čistotu ŠD a zachovává všude pořádek
ztráty věcí hlásí žák neprodleně svému vychovateli
žák dbá na dostatečné zajištění svých věcí –
uzamykání šaten a oddělení zajišťují vychovatelky ŠD

V Lomnici dne 12. 11. 2016

Jitka Denglerová
vychovatelka ŠD

