
Základní škola a Mateřská škola, Otnice, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny

1. Školní  družina  realizuje  výchovně-vzdělávací  činnost  mimo vyučování
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Družina má tři
oddělení  s maximálním počtem 75  žáků,  kteří  pravidelně  docházejí,  a
setrvávají zde nejvýše do 16,00 hod. Do družiny se zařazují žáci I. stupně,
v případě velkého zájmu mají přednost žáci 1. až 3. třídy.

2. Družina  je  součástí  ZŠ,  k relaxaci  žáci  využívají  sál  školy,  tělocvičnu
nebo sportovní areál v blízkosti školy.

3. Činnost ŠD je realizována ve školním roce, v době vedlejších a hlavních
prázdnin je ŠD mimo provoz.

4. Rodiče  přihlašují  žáka  k pravidelné  docházce  (formou zápisního  lístku
vyplněného ve všech bodech), který slouží jako doklad o přihlášení žáka.
Změny  v docházce  a  další  omluvy  oznámí  rodič  vychovatelce  vždy
písemně.  Omluveni  jsou pouze nemocní  žáci,  kteří  nebyli  přítomni  ve
školním vyučování. Jinak omlouvá nepřítomnost žáka zákonný zástupce,
a  to  vždy  osobně  nebo písemně  (žák  předloží  vychovatelce  písemnou
omluvu  od  zákonného  zástupce  bezprostředně  po  skončení  školního
vyučování).  Telefonické omluvy nebudou akceptovány. Toto činíme pro
bezpečnost  dětí.  O  zařazení  žáka  do  školní  družiny  rozhoduje  ředitel
Základní školy a Mateřské školy Otnice, příspěvkové organizace. 

5. Za  bezpečnost  žáků  ve  ŠD  od  příchodu  do  odchodu  odpovídá
vychovatelka.  Žák opouští družinu dle podmínek uvedených zákonnými
zástupci v zápisním lístku. Pokud přijde pro dítě jiná než uvedená osoba,
musí  předložit  písemné  oprávnění  od  zákonných  zástupců  žáka.  Žák
nesmí v žádném případě bez vědomí vychovatele/lky opustit prostory, ve
kterých činnost školní družiny probíhá, s výjimkou zájmových kroužků a
oborů ZUŠ. Vychovatelka děti do kroužků a oborů ZUŠ nedoprovází. Po
odchodu  žáka  ze  školní  družiny  vychovatelka  nezodpovídá  za  jeho
bezpečnost.  Do  školní  družiny  se  nedoporučují  nosit  cenné  předměty,
mobilní  telefony a  větší  částky  peněz.  Pokud žák  tak  neučiní,  nenese
vychovatelka  zodpovědnost  za  jejich  případnou  ztrátu.   V průběhu
činnosti  mohou  žáci  ze  ŠD samostatně  (bez  doprovodu vychovatelky)
odcházet  do  zájmových  kroužků  a  oborů  ZUŠ,  a  případně  se  vracet,
pouze  na  základě  písemného  záznamu zákonného  zástupce  uvedeného
v zápisovém  lístku.  Odchody  žáků  jsou  zaznamenány  v docházkovém
sešitě. Denní provoz ŠD je od 11,15 do 16,00 hod.



6. Ustanovení o platbách: měsíční poplatek 50,- Kč platí rodiče v měsíci září
a lednu, vždy na dobu jednoho pololetí.  Vychovatelka odevzdá peníze
hospodářce školy.

7. Pitný režim je realizován v ŠD ze sirupů, které kupuje vychovatelka.
8. Konzultace vychovatelky s rodiči:

Konzultace rodičů  jsou individuální,  na základě předběžného ohlášení.
Možnost hovořit s vychovatelkou mají zákonní zástupci i v den třídních
schůzek.

V Otnicích 3. 9. 2018


