Řád školní druţiny
Ţáci mají právo na odpočinek a volný čas, svobodnou účast v zájmovém vzdělávání.
Činnost ŠD je zejména určena ţákům prvního stupně ( 1. – 3. třída ) základní školy. O
přijímání ţáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.
1. Provoz:
Školní druţina je otevřena od 6,00 do 7,40 hodin a odpoledne od 11,40 do 16,30
hodin. Další doba provozu je moţná s ohledem na organizační změny ve vyučování a
stanoví ji ředitel školy. Ţáci se převlékají a přezouvají v šatnách.
2. Uţívané místnosti:
Školní druţina je ve třech místnostech v přízemí budovy školy na náměstí J.A. Alise
1.
3. Docházka:
Ţáci se přihlašují první školní den ve ŠD, kde probíhá zápis a v průběhu roku za
předpokladu, ţe do jednoho oddělení lze maximálně zapsat 30 pravidelně
docházejících ţáků. Odhlásit ze ŠD lze na základě písemného sdělení rodičů.
Zákonný zástupce přihlásí ţáka k docházce do školní druţiny na přihlašovacím lístku.
Ţák odchází ze ŠD v době, která je uvedena na zápisním lístku nebo na základě
písemného sdělení rodičů ( datum, čas samostatného odchodu, převzetí
odpovědnosti, jméno osoby pověřené vyzvednutím, podpis ). V zájmu bezpečnosti
nelze ţáka uvolnit na základě telefonické ţádosti a neúplného písemného sdělení.
Obsahem kaţdodenní činnosti jsou odpočinková, zájmová, rekreační činnost a
příprava na vyučování. Po dohodě s rodiči mohou ţáci ve vyhrazeném čase
vypracovávat domácí úkoly. V odpoledním čase jsou ţáci postupně předáváni do
oddělení, které zajišťuje činnost do konce provozní doby. Časový harmonogram je
dán týdenní skladbou zaměstnání a rozpisem odpoledních sluţeb.
4. Důvody pro vyloučení ţáka ze školní druţiny:
Ţák můţe být vyloučen ze ŠD, pokud soustavně porušuje pravidla chování, ohroţuje
zdraví a bezpečnost ostatních, opakovaně svévolně nenavštěvuje ŠD a zákonní
zástupci nehradí poplatky za ŠD.
5. Platby:
Je stanoven poplatek za ţáka školní druţiny ve výši 100 Kč měsíčně. Tento poplatek
se vybírá jednou za pololetí ( 5 měsíců ) ve výši 500 Kč a je splatný k 30.9. a 28.2.
příslušného roku. Ţádost o osvobození od placení poplatku ze sociálních důvodů
poskytne vedoucí vychovatel. Na základě vyplněné ţádosti vydá ředitel školy ZŠ
rozhodnutí o prominutí nebo sníţení úplaty za poskytování zájmového vzdělávání.
Zákonní zástupci jsou seznámeni s pravidly ŠD první školní den prostřednictvím
informačního letáčku a na zápisním lístku potvrdí seznámení s vnitřním řádem ŠD.
6. Podmínky docházky:
Do školní druţiny můţe ţák docházet aţ po písemném přihlášení, kde na zápisním
lístku jsou uvedeny všechny náleţitosti uvedené v bodě 3. Do školní druţiny jsou
přednostně přijímáni ţáci 1. – 3. ročníků, děti samoţivitelů, děti ze sociálně slabého
prostředí. Při překročení kapacity školní druţiny nebude docházka umoţněna
především dětem, jejichţ některý z rodičů je v domácnosti, na mateřské nebo na další
mateřské dovolené. Rodiče si vyzvedávají děti v dohodnuté době, kromě doby od
13,30 do 14,45 hodin, která je vymezena pro společnou zájmovou činnost ţáků. Ve
výjimečných případech je třeba změnu domluvit s vychovatelem ŠD předem.
7. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví ţáků a majetku ŠD:

ŠD vytváří podmínky pro bezpečnost fyzickou i psychosociální. Ţák respektuje a
dodrţuje pravidla slušného chování, stolování, dbá na dodrţování hygienických
návyků a pitného reţimu, který je zajištěn vychovateli ŠD. Chová se tak, aby
neohroţoval zdraví své a svých spoluţáků při všech činnostech a v prostorách
uţívaných ŠD. Respektuje pokyny vychovatelů a bez jejich vědomí se nevzdaluje ani
neodchází ze ŠD. V případě úrazu neprodleně oznámí tuto skutečnost svému
vychovateli, který provede opatření k zajištění první pomoci, informuje rodiče
zraněného ţáka o úraze a sdělí, jaká opatření učinil. Úraz nahlásí zástupci ředitele
školy. Při ranním provozu zodpovídá ŠD za ţáky jejich vstupem do oddělení. Ţáky po
skončení vyučování přebírají vychovatelé od třídních učitelů u šaten ŠD. Učitel
podává informace o veškerých změnách, které zasahují do provozu ŠD ( změny
rozvrhu, akce třídy, zrušení krouţků, nepřítomnost a odchod ţáka po vyučování ).
Ţáky, kteří navštěvují krouţky ZŠ, z 1. – 3. tříd přebírají vedoucí krouţků, po
skončení krouţku předávají ţáky vychovatelům. Za přechody na krouţky a z krouţku
zodpovídá učitel. Do skončení provozu je rodič povinen vyzvednout si své dítě.
V případě nevyzvednutí ţáka po skončení provozní doby školní druţiny vychovatel
setrvá na pracovišti a pokusí se o telefonické spojení s rodiči. Pokud se spojení
nezdaří do 30 minut, informuje ředitele školy a na základě jeho souhlasu kontaktuje
sociální pracovnici nebo policii. Součástí vytváření zdravého a bezpečného prostředí
je prevence rizikového chování, především šikanování, vandalismu a forem násilného
chování. Všichni pedagogičtí pracovníci průběţně sledují podmínky a situaci ve ŠD
z hlediska výskytu rizikového chování a uplatňují různé formy a metody umoţňující
včasné zachycení ohroţených ţáků. Ţák zachází s majetkem šetrně. Při úmyslném
poškození hradí vzniklou škodu.
8. Pitný reţim:
Je zajištěn vychovateli ŠD.
9. Uţívání dalších prostor:
ŠD můţe při svých činnostech vyuţívat školní hřiště, tělocvičnu a školní zahradu. Při
uţívání tělocvičny a hřiště se řídí ustanoveními vnitřních řádů těchto prostor a
vychovatelé dbají především na dodrţování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví
ţáků.
Řád ŠD je přílohou školního řádu Základní školy, Příbram – Březové Hory, Prokopská
337.
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