Vnitřní řád školní družiny
Základní škola, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16
OBECNÁ USTANOVENÍ:
Školní družina je školským zařízením a je součástí ZŠ, Praha 9 – Kyje, Šimanovská 16.
O umístění, nebo neumístění do školní družiny rozhoduje ředitel školy.
Vnitřní řád ŠD určuje pravidla provozu školní družiny, stanoví režim školní družiny, práva a povinnosti
žáků, rodičů a zákonných zástupců, stanoví podmínky a výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní
družině. Vnitřní řád školní družiny je závazný pro pedagogické pracovníky a má informativní funkci
pro rodiče dětí.

POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY ( ŠD ):
Školní družina tvoří přechod mezi školním vyučováním a domácí, rodinnou výchovou a péčí.
Posláním školní družiny není pokračování školní výuky, ale má své specifické oblasti, které ji od školní
výuky odlišují.
Hlavním posláním školní družiny je zabezpečit a umožnit žákům výchovnou, zájmovou, rekreační a
odpočinkovou činnost po skončení školní výuky.

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Školní družina je v provozu během celého školního roku.
ŠD je určena pro žáky I. stupně ZŠ, přednostně pro žáky 1. – 3. tříd.
V případě zájmu a při volné kapacitě je v odůvodněných případech možné umístnění i žáků ze 4. a 5.
ročníku.
Prostory školní družiny se nachází v přízemí školní budovy.
Od školního roku 2015/2016 má škola k dispozici 4 oddělení školní družiny o celkové kapacitě 120
žáků.
Maximální počet žáků na jedno oddělení ŠD je 30 žáků.
Maximální počet žáků při pobytu mimo školní prostory je 25 žáků na jednu vychovatelku. Při vyšším
počtu se žáci zdržují v prostorách školy.
I. a II. oddělení jsou v prostorách, které slouží výhradně pro potřeby školní družiny a III. a IV. oddělení
po skončení výuky využívá prostory učeben tříd 1A a 1B.

Během školního vyučovacího dne je provoz všech oddělení ŠD rozdělen takto:
11:40 – 15:00 hodin

v provozu jsou všechna 4 oddělení ŠD v závislosti na době vyučování
jednotlivých tříd

15:00 – 16:00 hodin

v provozu jsou I. a II. oddělení ŠD

16:00 – 17:00 hodin

v provozu je pouze I., nebo II. oddělení ŠD

Odchody žáků ze ŠD: po obědě, 13:00, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 a 17:00 hodin
Z bezpečnostních důvodů je rodičům vstup do vnitřních prostor školy bez předchozí domluvy
zakázán.
Předávání žáků při příchodu a opuštění školní budovy probíhá ve vstupním vestibulu hlavního vchodu
do školní budovy a vstupním vestibulu vedlejšího vchodu do školní budovy, kde jsou umístěny zvonky
do oddělení ŠD.
Školní družina je v provozu před začátkem školního vyučováni - ranní školní družina, a po skončení
školního vyučování - odpolední školní družina.
Ranní družina je v provozu od

06:30 do 07:40 hodin.

Žáci přicházejí do ranní ŠD od 06:30 hod. a vychovatelka žáky přebírá od rodičů ve vstupním
vestibulu hlavního vchodu školy v 06:30, 07:00 a 07:20 hodin.

Odpolední družina se řídí koncem výuky na I. stupni a začíná v 11: 40 hodin.
Konec provozu školní družiny je v

17:00 hodin.

Školní družinu mohou využívat i žáci I. a II. stupně, kteří zde mohou trávit čas mezi dopoledním a
odpoledním vyučováním. K dispozici je školní družina také v době vyhlášení ředitelského volna –
především pro děti zaměstnaných rodičů, kteří nemají jinou možnost umístnění dítěte /dle vyhlášky
č. 107/2005 § 119 nevzniká nárok na dotovaný oběd ve dnech, kdy není školní vyučování. Žák zaplatí
plnou cenu oběda dle řádu školní jídelny/.
PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKŮ:
Zápis žáka do školní družiny probíhá vyplněním a odevzdáním předtištěného formuláře „ Zápisní
lístek“. Na Zápisním lístku rodiče vyplní všechny údaje, zájem o ranní družinu, termíny odchodů žáka
ze ŠD, aktuální telefonické kontakty a jmenovitě všechny osoby oprávněné žáka vyzvedávat.
Odhlášení žáka z docházky do školní družiny musí mít písemnou podobu, včetně data ukončení
docházky a podpisu zákonného zástupce.

ČINNOST ŠKOLNÍ DRUŽINY:
Činnost ŠD se odvíjí od ŠVP pro ŠD a přihlíží k věkovému, vývojovému a specifickému zohlednění žáků
v odděleních ŠD.
Žáky přivádí do prostoru školní družiny vyučující poslední vyučovací hodiny a předává je
vychovatelce, která za žáky přebírá odpovědnost.
Při přechodu do a ze zájmových kroužků, které probíhají v budově školy, přebírá za žáky odpovědnost
vedoucí, nebo vyučující zájmové činnosti.
Péči o žáky navštěvující školní družinu naplňují vychovatelky činnostmi rozřazenými do následujících
časových bloků:

12:00 – 14:00

oběd a odpočinková a klidová činnost, odstranění únavy po vyučování a
obědě, relaxace – četba, poslech pohádek a příběhů, klidové hry a klidové
zájmové činnosti

14:00 – 15:00

rekreační aktivní činnost, regenerace sil, spontánní činnosti, pohybové hry
spojené s aktivním pobytem na školním hřišti a zahradě a vycházkami

15:00 – 16:00

rozvoj kognitivních dovedností, individuální i kolektivní zájmové činnosti

16:00 – 16:30

didaktické hry, příprava na vyučování, je možné vypracovávání domácích
úkolů, s výjimkou žáků 1. tříd, pro které je podstatná domácí příprava
v součinnosti s rodiči

16:30 – 17:00

individuální činnost, spíše klidové zájmové činnosti odvislé od počtu
zůstávajících žáků

V daných časových blocích se každé oddělení ŠD řídí vlastní skladbou týdenního pracovního
programu.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ:
Práva a povinnosti žáků ŠD jsou vymezena školským zákonem, Školním řádem a Vnitřním řádem
školní družiny ZŠ, Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje.

Žák má právo na:
•

svobodnou účast v zájmovém vzdělávání

•

zajištění prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti

•

zabezpečení přístupu k informacím

•

ochranu před jakoukoliv formou diskriminace a projevy násilí

•

vzdělání a svobodu myšlení, shromažďování a náboženství

•

odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek

•

obrátit se na pedagogického pracovníka ŠD při nesnázích, osobních problémech, nebo
náhlých zdravotních potížích

•

umožnění přípravy na vyučování

Žák je povinen:
•

řádně docházet do školského zařízení - školní družiny

•

dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně
zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen

•

plnit pokyny pedagogických pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy, školním
řádem a vnitřním řádem školní družiny

•

chovat se slušně k dospělým osobám i ostatním žákům školy. Dbát pokynů pedagogických i
provozních pracovníků školy a chovat se tak, aby neohrozil zdraví své, ani jiných osob

•

chodit vhodně a čistě upraven, s ohledem na plánované činnosti a klimatické podmínky,
případně mít náhradní oblečení a obuv pro sportovní a venkovní aktivity, které je možné
uložit v prostoru školní družiny, nebo v šatní skříni žáka

•

udržovat prostory školní družiny v pořádku a čistotě a chránit majetek, hračky a ostatní
pomůcky před poškozením, před odchodem ze školní družiny po sobě uklízet zapůjčené
hračky a pomůcky

•

za prokazatelně úmyslné poškození majetku ŠD, nebo školy bude požadována náhrada na
rodičích, nebo zákonných zástupcích žáka, při opakovaných hrubých kázeňských přestupcích,
nebo ohrožování bezpečnosti své a jiných může být žák ze ŠD vyloučen

•

žák nenosí do školní družiny cenné předměty, předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by
ohrozit zdraví, bezpečnost a mravní výchovu, vlastní, nebo jiných osob,

•

bez svolení vychovatelky nesmí žák opouštět prostory školní družiny a školní budovu

•

při odchodu žáka ze ŠD mimo hodiny stanovené v Zápisním lístku, je žák povinen
vychovatelce předložit písemné oznámení o této skutečnosti, podepsané zákonným
zástupcem

•

školní aktovku, osobní věci a oblečení žák ukládá řádně a bezpečně v prostorách k tomu
určených, dle pokynů vychovatelky

•

po budově školy (cesta do a ze školní jídelny) a na vycházkách mimo školní prostory se žáci
pohybují ve dvojicích, chovají se řádně a slušně a dbají pokynů vychovatelky

PRÁVA A POVINNOSTI RODIČŮ A ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA:
•

rodiče a zákonní zástupci žáka (dále jen rodiče) mají právo se informovat o chování a činnosti
svého dítěte ve školní družině a mají právo být informováni o akcích ŠD

•

rodiče mají právo vznášet připomínky a podněty k činnosti ŠD u vedoucí vychovatelky, nebo u
ředitele školy

•

rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě ze ŠD nejpozději do 17:00 hodin. V případě, že tak
neučiní, setrvá vychovatelka s dítětem ve škole do jejich příchodu do 17:30 hodin. Pokud si
rodiče nevyzvednou dítě do 18:00 hodin a nebude je možné kontaktovat, požádá
vychovatelka o součinnost Policii ČR

•

opakované pozdní vyzvedávání dítěte ze ŠD, nebo opakovaná úhrada poplatků za ŠD po
termínu splatnosti může být důvodem k vyloučení žáka ze ŠD

•

rodiče žáka jsou povinni vychovatelce neprodleně oznámit každou změnu kontaktního
telefonního čísla, nebo jméno kontaktní osoby

•

rodiče jsou povinni vychovatelce neprodleně oznámit každou změnu, která se týká
zdravotního stavu žáka a její neznalost by mohla ohrozit zdraví, nebo bezpečnost žáka

•

v mimořádném případě, kdy starší dítě odchází ze ŠD samostatně musí rodiče žáka
informovat vychovatelku o této skutečnosti písemně, tato informace MUSÍ obsahovat:
jméno a příjmení žáka
datum a přesný čas odchodu žáka
podpis rodiče
prohlášení, že rodič přebírá plnou odpovědnost za samostatný odchod dítěte

•

pokud žák odchází ze ŠD v jiný čas, než je uvedeno na Zápisním lístku jsou rodiče povinni o
této skutečnosti informovat vychovatelku písemným sdělením, na telefonické oznámení není
brán zřetel

ÚHRADA NÁKLADŮ NA ŠD:
Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč / měsíc.
Poplatky se hradí půlročně, nebo měsíčně, vždy do 15. dne daného měsíce.
Poplatek za září – leden je 750,- Kč a musí být uhrazen do 15. září, poplatek za únor – červen musí být
uhrazen do 15. února.
Při zkráceném pobytu žáka ve ŠD je úhrada stanovena takto:
•

1 hodina pobytu ve ŠD týdně – 150,- Kč za pololetí

•

od dvou hodin pobytu ve ŠD týdně – úhrada shodná s běžnou docházkou do ŠD – 150,- Kč
měsíčně

Úhrada je prováděna poštovní poukázkou nebo převodním příkazem ve prospěch běžného účtu
školy: č. ú. 51-2817780207/0100, variabilní symbol je osobní číslo žáka a rodiče jej získají po
zapsání žáka do ŠD.
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠD:
Jarmila Jiřincová

vedoucí vychovatelka

Mária Slavatová

vychovatelka

Eva Vikukelová

vychovatelka

Klára Sebroňová

vychovatelka

Zpracoval: Jarmila Jiřincová – vedoucí vychovatelka ŠD
Schválil: Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka školy
Platnost: od 1.9.2015

