Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace
783 16 Dolany č.p. 174
IČ 70983259

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. Školní družina Dolany č. p. 174 je součástí Základní školy a Mateřské školy Aloise
Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace. Slouží výchově, vzdělávání a rekreaci
žáků této základní školy.
2. První dvě oddělení školní družiny jsou umístěny v prostorách půdní vestavby
základní školy, zbývající oddělení se nachází v 1. NP původní budovy ZŠ. Všechny
oddělení jsou umístěny v kmenových učebnách, školní družina má k dispozici rovněž
školní knihovnu v půdní vestavbě. Tělovýchovná a rekreační činnost se realizuje
v tělocvičně školy a místních sportovištích.
3. Do školní družiny jsou přednostně přijímáni žáci 1. - 3. ročníku základní školy, žáci 4.
ročníku jsou přijímání až do naplnění kapacity počtu žáků zapsaných v rejstříku škol.
4. Školní družina je v provozu po celý školní rok. V době školních prázdnin lze provoz
přerušit z důvodů organizačních nebo nedostatečného zájmu ze strany rodičů o
umístění dětí ve školní družině.
5. K docházce do školní družiny přihlásí rodič dítě v termínu určeném ředitelem školy.
Žák v tomto termínu odevzdá řádně vyplněnou přihlášku do školní družiny. Rodiče
žáka přihlášeného k pravidelné docházce vyplní zápisový lístek, ve kterém uvedou
rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny (přesně kdo a kdy si žáka
vyzvedne nebo zda bude docházet a odcházet sám, přesná doba pro uvolnění žáka
do zájmových kroužků).
6. Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině je stanovena zveřejněnou směrnicí.
Úplata je splatná do 15. dne příslušného pololetí školního roku. Platbu lze provést
bezhotovostním převodem nebo v hotovosti u účetní školy.
7. Docházka do školní družiny je pro přihlášené dítě povinná. Nepřítomnost žáka
v družině rodiče řádně omluví. Předem známou nepřítomnost oznámí písemně.
Písemná forma se vyžaduje i v případě odchylky od docházky nebo způsobu
odchodu žáka z družiny a v případě odhlášení žáka z družiny.
Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny, pokud tento žák
opakovaně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek,
nerespektuje pokyny vychovatelky, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních,
dlouhodobě svévolně nenavštěvuje družinu nebo z jiných závažných důvodů.
Přihlášení a odhlášení obědů v době nepřítomnosti dítěte si rodiče zajišťují sami.
Stravovací průkazy žáků družiny má u sebe vychovatelka školní družiny.
8. Provozní doba školní družiny je stanovena s ohledem na potřeby rodičů od 6.15 hod.
do 7.15 hod. a od 11.10 do 16.30 hod. Rodiče při docházce do ranní družiny předají
dítě vychovatelce do 7.00 hodin a vyzvednou si je z odpolední družiny v době od
13.00 hod. do 13.15 hod. a od 15.00 hod. do stanovené doby tj. 16.30 hod.
K příchodu využívají rodiče výhradně bočního vchodu do školy, který je zajištěn
zabezpečeným vstupem. Rodiče využívají ke vstupu čipový systém.
9. Při nevyzvednutí žáka ze školní družiny v 16.30 hod. je čekací doba 10 minut.
Po uplynutí této doby zanechá vychovatelka číslo telefonu a adresu, kam si mohou
rodiče pro dítě přijít.
10. Výchovně vzdělávací činnost je realizována dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a to
zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. Žákům je
umožněno připravovat se na vyučování (po 15. hod). Oddělení školní družiny pracuje
podle plánu, který obsahuje hlavní úkoly zařízení. Žáci se aktivně účastní práce
družiny.
11. Za bezpečnost žáků ve školní družině odpovídá vychovatelka od příchodu až do
odchodu žáka z družiny. Za bezpečný přechod žáků na vyučování odpovídá taktéž
vychovatelka. Po skončení vyučování v 11.10 si vyzvedne vychovatelka žáky u šatny
nebo v místnosti školní družiny. Za přechod žáka do ŠD po 5. vyučovací hodině,
návrat z doučování a odchod do zájmových aktivit odpovídá příslušný vyučující. Po

ukončení školního kroužku po 13.15 hod. a individuální aktivitě v ZUŠ se žák do ŠD
již vrátit nemůže.
12. Po příchodu do školní družiny ji žák nesmí bez dovolení opustit. Žáci se řídí pokyny
vychovatelky, dodržují školní řád a vnitřní řád školní družiny. Jsou povinni dodržovat
všechna bezpečnostní a hygienická nařízení, o kterých byli poučeni. Úraz jsou žáci
povinni hlásit ihned vychovatelce či jiné dospělé osobě.
13. Žáci přicházejí do školní družiny čistí a upravení. Myjí si ruce po WC, před jídlem, po
návratu z vycházky apod. Pro pobyt venku (hřiště) doporučujeme převlečení.
14. Ve školní družině si žáci ukládají věci na určené místo. Věci, které se mohou ztratit
nebo zaměnit, musí být řádně označené. Ztrátu nebo záměnu je nutno ihned hlásit
vychovatelce.
15. Žáci šetří zařízení školní družiny, hračky a jiné pomůcky, svévolně nepoškozují
společný majetek. Dodržují čistotu a pořádek. Svévolně způsobené škody musí
nahradit v plné výši.
16. Vnitřní řád školní družiny nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016.

V Dolanech 25. srpna 2016
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