Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví
Vnitřní řád družiny
Vypracovala:

Mgr. Věra Daňová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne:

30. 8. 2021

Schválila ředitelka školy:

Mgr. Věra Daňová

Směrnice nabývá účinnosti ode dne

1. 9. 2021

I. Práva a povinnosti účastníků ŠD a jejich zákonných zástupců
1. Účastníci mají právo:
a) seznamovat se s aktivitami vedoucími ke smysluplnému trávení volného času, aktivity jsou
nabízeny formou her, spontánních činností
b) kdykoli požádat vychovatelku ŠD o pomoc při řešení problémů
c) vyjadřovat své názory a nesmějí za ně být jakýmkoli způsobem sankciováni
2. Účastníci jsou povinni:
a) řídit se pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky, který je
vyvěšen v učebně.
b) bez vědomí vychovatelky neopouští místnost školní družiny.
c) pokud účastník ŠD narušuje soustavně školní řád, může být rozhodnutím ředitele školy
z družiny vyloučen.
d) šetrně zacházet s hračkami a zařízením družiny, udržovat své místo, třídu i ostatní školní
prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.
e) chránit zdraví své i spolužáků.
3. Zákonní zástupci
a) sdělí rozsah docházky účastníka ŠD a způsob odchodu účastníka z družiny, tyto údaje jsou
zaznamenány na zápisním lístku
b) sdělí písemně:
omluvu nepřítomnosti účastníka v družině
odchylky od docházky účastníka (jiné časy)
pokud má účastník ze ŠD odejít s jinou osobou, než je obvyklé
c) předem známou nepřítomnost účastníka v družině zákonný zástupce oznámí písemně
f) mají právo na získávání informací, zajišťuje vychovatelka ŠD

II. Organizace činnosti
a) družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje účastníkům přípravu na
vyučování
b) do ŠD se zapisuje maximálně 30 účastníků
c) školní družina je otevřena pondělí až pátek 11.45 -15.45 a ráno od 6.45 – 7.45
d) účastníky školní družiny si vychovatelka přebírá od vyučujících po skončení vyučování té
které třídy
e) pokud se účastníci zúčastňují zájmových kroužků v rámci školy, čekají v družině, kde si je
vyzvedne lektor či vedoucí kroužku
f) během všech školních prázdnin je ŠD uzavřena
g) v době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny
zajištěna, stejně tak provoz jídelny s případným omezením podle pokynů hygienika
h) doba pobytu účastníka v ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku
III. Přijímání do ŠD
O přijímání dětí do školní družiny rozhoduje ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů
v tomto pořadí:
1. děti z 1.-2. třídy, jejichž rodiče jsou v odpoledních hodinách v zaměstnání (dítě by muselo
být samo doma)
2. děti ze 3. třídy, jejichž rodiče jsou v odpoledních hodinách v zaměstnání
3. děti ze 4. a 5. třídy, jejichž rodiče jsou v odpoledních hodinách v zaměstnání
4. ostatní děti, které mají zájem o pobyt v družině

IV. Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků ŠD
1. Účastníci se chovají při pobytu ve škole a na akcích organizovaných školou tak, aby
neohrozili svoje zdraví a zdraví svých spolužáků a jiných osob.
2. Jsou povinni se přezouvat, dbát na osobní hygienu, zvláště před jídlem a po použití toalety.
3. Do školy chodí slušně a čistě oblečeni a upraveni.
4. Účastníkům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým
vedením bez dozoru učitele.
5. Při akcích mimo budovu školy se řídí pravidly silničního provozu a pokyny
doprovázejících osob; před těmito akcemi doprovázející učitel poučí účastníky o pravidlech
bezpečnosti.
6. Následující poučení na začátku školního roku (zápis do Přehledu výchovně vzdělávací
práce) provádí vychovatelka ŠD:
a) vnitřní řád ŠD, bezpečné chování ve družině, na chodbě, v šatnách, při cestě do školy
a ze školy, do školní jídelny, na veřejnosti
b) dopravní kázeň na komunikacích (BESIP)
c) zákaz přinášení drahých předmětů do družiny
d) předcházení úrazům, školní úrazy, zásady první pomoci při úrazu
e) nebezpečí vzniku požáru, poplachové požární směrnice školy
f) protidrogová prevence – alkohol, nikotin, drogy
g) ochrana osobních věcí žáků před krádežemi
h) problematika šikanování

7. Poučení před prázdninami provádí vychovatelka ŠD, při kterém:
a) varuje účastníky před škodlivými vlivy alkoholu, kouření, kontaktu s neznámými
lidmi apod.
b) upozorní na možné nebezpeční v případě nálezu nevybuchlé munice a poučí
je, jak se v takové situaci zachovat
c) informuje o nebezpečí vzniku požáru, dopravní kázni
d) varuje před koupáním v neznámých místech
e) upozorní na nutnost ochranné přilby a jiných ochranných pomůcek při
sportovních aktivitách (cyklistika, lyžování, skateboard atd.)
V. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
1. Do školy nenosí cenné věci.
2. U každého svévolného poškození majetku školy, majetku účastníků ŠD, učitele či jiných
osob účastníkem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Pokud by
škody vznikly nedostatečným dozorem nad účastníkem ŠD, na náhradu škody od rodičů není
nárok. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody
hlášen Policii ČR, případě orgánům sociální péče.

VI. Dokumentace
V družině se vede tato dokumentace:
Zápisní lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce
Přehled výchovně vzdělávací práce

V Černé v Pošumaví 30. 8. 2021

