Základní škola a Mateřská škola Hořičky, okres Náchod

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
(platný od 1.9.2017)
Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou
odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.
Provoz školní družiny (ŠD) je zahájen 10.15h a ukončen v 15.45h
ŠD pracuje ve dvou (příp. třech) odděleních:
1. oddělení - místnost ŠD (místnost č. 11)
2. oddělení - místnost č. 12
(případné 3. oddělení – školní třída)
Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje
vychovatelka příslušného oddělení (písemně).
Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování té
které třídy v budově školy.
Za pobyt ve ŠD je vybírán poplatek – viz směrnice ředitele školy o úplatě za školní družinu.
Z důvodu nenarušování vyučování budou děti ze ŠD pouštěny před 12h dle domluvy, ve
12,00h , 12,45h , 13,45h, 14,45h , později opět dle potřeby rodičů. Odchod v jinou dobu je
nutné osobně domluvit s vychovatelkou.
Vychovatelky ŠD dbají na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Vychovatelky si zjistí zdravotní
stav žáků.
ŠD může využívat pro svoji činnost dětské hřiště u MŠ a veškeré prostory obou budov ZŠ,
dále pak tělocvičnu, příp. fotbalové hřiště u ZD s přilehlým areálem. Žáci mohou trávit čas
také venku. Při úmyslném poškození hraček nebo zařízení ŠD se o nápravu postarají rodiče.
Výjimečné umístění žáků do ŠD, kteří do ní nejsou přihlášeni – nepřítomnost učitele, náhlá
nemoc vyučujících, neplánované přerušení výuky.
Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o
základní škole, t.j. udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy,
klasifikace sníženou známkou z chování na vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní
řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen.
Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelek, školním řádem a řádem školní družiny pro žáky,
který je vyvěšen na chodbě před družinou.

