Základní škola a Mateřská škola Golčův Jeníkov, příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny
2015/2016
Školní družina tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není
pokračováním školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení
zájmové činnosti, rekreace a odpočinku žáků.
Místní školní družina sídlí v pavilonu, má dvě oddělení v samostatně propojených
místnostech.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

- 6.00 - 7.15
- 11.05 - 16.30

od 7.15 - 7.30 konzultace se zákonnými zástupci

Žáci přichází do ranní družiny předním vchodem a to od 6.00 - 7.00.
Pro později příchozí slouží do 7.15 zadní vchod.
Zákonní zástupci a osoby jimi pověřené si mohou vyzvedávat žáky v dobu uvedenou
zákonnými zástupci v zápisním lístku. K tomu slouží zadní vchod, kde je umístěn
zvonek s automatickým telefonem.
V době 13:15 - 14:30 nelze žáky z ŠD vyzvednout, neboť většinou pobývají
mimo budovu.

ÚPLATA ZA ŠKOLNÍ DRUŽINU:
- poplatek za celý školní rok se vybírá ve dvou částkách
- poplatek za jedno pololetí je 350,-Kč (tj. měsíčně 70,-Kč)
- děti, které navštěvují pouze ranní družinu, platí za jedno pololetí 60,-Kč
PLATBA ZA 1. POLOLETÍ MUSÍ BÝT UHRAZENA DO 19. 9. 2015
PLATBA ZA 2. POLOLETÍ MUSÍ BÝT UHRAZENA DO 20. 2. 2016
Platby se provádí hotově oproti příjmovému pokladnímu dokladu ve školní družině
vychovatelce pí. R. Liškové.

STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ:
- děti z prvních tříd odvádí po vyučování na oběd vychovatelka, po obědě si děti vede
do školní družiny
- děti z ostatních tříd po vyučování převádí na oběd vyučující učitelka, po obědě
přivádí zapsané děti do školní družiny
- v jídelně se dbá na dodržování pravidel bezpečnosti při stolování i na zachování
společenských pravidel

ORGANIZACE PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY:
- DOCHÁZKA
- ráno za příchod dětí odpovídají rodiče
- odpolední školní družina – viz zápisní lístek, po vyučování si děti z prvních
tříd přebírají vychovatelky od učitelek
- docházka přihlášených žáků je povinná
- UVOLŇOVÁNÍ jinak než je uvedeno na zápisním lístku: písemná informace od
rodičů = omluvenka – zápis do žákova sešitu pro školní družinu
– musí obsahovat: datum, hodinu odchodu, zda jde domů sám nebo v doprovodu
(jméno pověřené osoby) a podpis zákonného zástupce.
Žák předloží sešit vychovatelce.
- PŘIHLÁŠENÍ žáka je vázáno na naplněnost (kapacita školní družiny).
- ODHLÁŠENÍ žáka je možné během celého školního roku písemnou formou
- VYLOUČENÍ ŽÁKA – rozhoduje ředitelka školy po předchozím projednání se
zákonným zástupcem v případě, že žák soustavně nebo nějakým významným
způsobem porušuje kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost svoji a nebo
ostatních.
- ZÁKLADNÍ KROKY (MOŽNOSTI) ŘEŠENÍ KÁZEŇSKÝCH PROBLÉMŮ V ŠD:
A) Řešení prohřešků v oblasti porušování pravidel slušného chování
1x – domluva a zápis do sešitu školní družiny
2 – 3x – zápis do osobního listu + pozvání rodičů
4x – zápis do osobního listu + pozvání rodičů + informování třídní
učitelky a vedení školy (udělí napomenutí, důtku dle závažnosti)
5x – zápis do osobního listu + pozvání rodičů + informování třídní
učitelky a vedení školy (řešení dle závažnosti, návrh na vyloučení ze ŠD)
B) Řešení prohřešků v oblasti chování
1x – zápis do osobního listu + pozvání rodičů
2x – zápis do osobního listu + pozvání rodičů + informování třídní
učitelky (udělí napomenutí, důtku dle závažnosti)
3x – zápis do osobního listu + pozvání rodičů + informování třídní
učitelky a vedení školy + návrh na vyloučení ze školní družiny

Prohřešky v oblasti chování jsou posuzovány vždy individuálně dle
závažnosti!!!
Osobní list žáka je veden ve školní družině. Součet prohřešků u žáka a následný
postih se uděluje zvlášť za 1. pololetí a zvlášť za 2. pololetí, to znamená, že žák
začíná každé pololetí s čistým štítem. Pokud byl žák vyloučen, do školní družiny se
může přihlásit v příštím školním roce.
- POSTUP PŘI NEVYZVEDNUTÍ DÍTĚTE: Rodiče jsou povinni vyzvednout si dítě
v dohodnutém termínu, pokud tak neučiní, vychovatelka je informuje telefonicky.
V případě selhání informuje ředitelku školy.
- ZA DĚTI ODPOVÍDÁ ŠKOLNÍ DRUŽINA až po jejich příchodu do školní družiny.
Opouštět místnost školní družiny bez svolení vychovatelek není dovoleno.
Žák je povinen řídit se pokyny vychovatelek a plnit jejich nařízení.
Každý žák se řídí řádem a pravidly školní družiny, školním řádem ZŠ a pravidly
slušného chování. Při nedodržování budou učiněna výchovná opatření a konzultace
se zákonnými zástupci.
- KROUŽKY NEBO JINÁ ZÁJMOVÁ AKTIVITA: Za žáka, který navštěvuje v
odpoledních hodinách kroužek, neodpovídají v době odchodu ze školní družiny do
příchodu vychovatelky. Žáka na kroužek odvádí a přivádí zpět do školní družiny
vedoucí kroužku, pověřená osoba, nebo může přecházet sám.
TOTO VŠE JE PODLOŽENO PÍSEMNÝM SOUHLASEM ZÁKONNÉHO
ZÁSTUPCE!!!
- ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI
- při veškeré činnosti ve školní družině vychovatelky zabezpečují
bezpečnost a ochranu zdraví a plně za ně odpovídají
- před každou činností, vycházkou, sportovní akcí upozorní
vychovatelka na případná nebezpečí
- žák je povinen ohlásit ihned každý úraz vychovatelce
- v případě úrazu zajistí vychovatelka první pomoc žákovi, v případě
vážného poranění pak lékařské ošetření
- vychovatelka oznámí úraz zákonnému zástupci a zapíše do knihy
úrazů, vyplní záznam o úrazu
- odchod ze školní družiny do šatny, na WC je pouze se souhlasem
vychovatelky
- ZACHÁZENÍ S VYBAVENÍM ŠKOLNÍ DRUŽINY
- žáci šetří hry a hračky, svévolně je nepoškozují
- při úmyslném poškození hry nebo hračky bude na rodičích
požadována oprava, případně zakoupení nové
- před odchodem ze školní družiny uvedou děti třídu do pořádku
- ZA MOBILNÍ TELEFON, HRAČKY, PENÍZE DONESENÉ DO ŠKOLNÍ
DRUŽINY ODPOVÍDAJÍ RODIČE!!!

