
Skola: ZS Sychrov 97,Vsetín

Skolní řád - družina
C.i.:ZS-SY 16012009 Učinnost od:1'9.2009

Spisový znak:3.7 Skartační znak: A5
Změny:

V souladu se zněním ,ztlkt>ntt ě. 561120{)4 Sb. o předškolním , základním. středním, vyšším
odborném a jiném vzděIávání (školský zákon), $ .30' odst.1, vydávám řád škotní druŽiny:
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I. vŠEoBECNÉ USTANoVENÍ

1' Cinnost druŽin}'

1.1. DruŽina lykonává činnost ve dnech školního q'učování'
1.2DružinamůŽe vykonávat činnosti pro účastníky, nebo účastníky a jejich zákonné
zástupce, i ve dnech pracovního volna.

1.3 Činnost druŽiny se uskutečňuje
- příležitostnou výchovou, vzdě|ávaci. zájmovou a tématickou rekreační činností
- pravidelnou výchovnou, vzdě|ávací a zájmovou činností,
- Využitím otevřené nabídky spontánních činností.
1.4. Družina umoŽňuje účastníkům odpočinkové činností a přípravu na vyučování.

II. ORGANIZACE A PRovoZ ŠKoLNÍ onuáNy

1. Přihlašování. odhlašování žaka

t.l,. Žaka do školní družiny přihlašuje zákonný zástupce předáním řádně vyplněného
zápisového lístku s uvedením rozsahu docházky a způsobu odchodu Žáka z družiny -
přihlášky evicluje vedoucí vychovatelka'
1,2. o přijetí žákak činnosti školní druŽiny rozhoduje ředitel školy na zák|adě vyplněných
náleŽitostí v písemné přihlášce a kritérií pro přijetí (zaměstnanost obou rodičů, upřednostnění
dětí z neúplných rodin, celotýdenni ďocházkav plném reŽimu).
1.3. Činnost školní družiny je určena pto žáky prvního stupně'
1.4. odhlášeni žáka z docházky do činností školní družlny oznámí rodiče písemnou formou
vedoucí vychovatelce ŠD.
1.5. o vyloučení zdocházky do ŠD rozhodně ředitel školy na zák|aděnávrhu vedoucí
vychovatelky SD a po projednání v pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí
ředitel školy rodičtlm žéka písemně s patřičným zdůvodněním.



2. Pro.'oz školní druŽiny

2.I.Provozní doba ŠD :
PO 6.00 - 8.00 1 1.30 - 16'30 hod'

Úr o.oo - 8.00 1 1.30 - 17.00 hod.

ST 6.00 - 8.00 11.30 - 16.30 hod'

Čr o'oo - 8.00 1 1.30 - 16.30 hod.

PÁ 6.00 - 8.00 11.30 -'17.00 hod.

.2,2'Yýchovně 
vzděláv acíprácea další činnosti ve školní druŽině probíhají podle rozvrhu

činností a reŽimu, který schvaluje ředitel školy.

2.3. Vyučovací jednotka ve výchovně vzdě]ávací práci SD je 60 minut.

2.4. Místnosti ŠD jsou místnosti č'150,148,147

i.s. roňosti ŠD je možné po dohodě s vedením školy vyuŽívat tělocvičnu, multimediální

učebnu,cvičnou kuchyň,knihovnu
2.6. Počet oddělení : 3.

2.7. Naplňování oddělení: oddělení školní druŽiny se naplňuje nejvýše do počtu 30 úěastníků,

nejlryšší počet účastníků na 1 pedagogického pracovníká je25 Žákndenně přítomných. limit

p,á óoe.i j. dán velikostí učebny u .í,o'bezpečnosti žákav provozu oddělení.

3. Docházka do SD

3'1. Budova školy je zpřístupněna žákům k docházce do činností ŠD v ranním pror,ozu od

6.00 do 7.30 hod..

3'2,v odpoledním provozu vstupují žáci do provozu Šn oa 11.40 do 12.45 hod..

1.z. zau.,stupuie dó činností ŠD wnahlášeném režimu' kteý je uv1den11k9nným zástupcem

na zápisoué* ti,tt,,' Bez Písemnó omluvy od rodičů je úča9t v zaměstnáních SD povinná.

3'4. Nepřítomnost zatavšo je om1uvená nepřítomnó'ti zaku ve ško1e (postup dle školního

raau;, pokud je žákvyzvednitrodiči z r,,1ueování, ohlásí vychovatelce tuto skutečnost třídní

(předávající) uěitel. omluva je písemná nebo telefonická.

3'5.odh1ášku ze stravování v piipadc nepřítomnostižákaprovádí rodiče sami

3.6. Uvo1nění z denní činnosti ŠĎ j. jen na zák|adé písemného sdělení zákorrného zástupce a s

osobním vyzvednutí m žáka.

3,7.Doodpoledního |'ouo,., Šo;sou Žáci přihlášeni k činnosti ve ŠD předáváni

uy.r,o*t.itám školní družiny přímo vyučujícím po ukončeníŤádné výuky ěi jiné činnosti

organí,ované školou rredavá;ici při piedaní sděli poěet předávanýchžákůaoznámí důvod

n.,!říto*',osti zapsaných žaků Šo. v pripadě nepřítomnosti vychovatelky SD plní učitel

funkci pedagogickehó donledu nad Žáky^ŠD a sóučasně situaci oznámívedoucí vychovatelce

Šp.
3.8. Při nevyzvednut í žákazákonným zástupcem z činnosti Šp ao konce stanovené provozní

il; ŠD ;á 
"y.r'"'"elka 

přístupt t.l"fo'','. Dle telefonické domluvy s rodiči vyčká s žákem

až do pŤichodu rodičů či daného žá,t.,p... Není-li nikdo ze zákomých zástupců či uvedených

kontaktních osob k zastižetí,sdělí situaci řediteli školy, event. policií. Problém m]ůŽe řešit i

odvodem dítěte k sobě domů a pokoušet se dále o kontakt se zákonnými zástupci.

il.ž;;;'yt u" šo se platí 50,-Kě měsíčně.Poplatek za 1.polo1etí-250,-Kč je uhrazen během

záŤ í,za 2.po\o|etí-L5 0, -Kč během února.



4. Pravidla chování Žáků při činnostech SD

+:, Žaci se řídí pokyny vychovatelky ŠD, pravidly vnitrního řádu ŠD a školního řádu.
4,2,Bez vědomí vychovatelky žákneopouští oddělení ŠD.
4'3. Doba pobytu ve školní druŽině se řídí údaji na zápisovém lístku.
4.4. Na oběd jsou žáci odváděni v doprovodu vychovatelek ŠD.
4.5' osobní věci mákaždý žák označeny příjmením. Případnou ztrátu ěi záměnuh|ásí žák
nebo zákonný zástupce ihned pí. vychovatelce.
4.6,Kktám, hračkám, knihám atd. se žáci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození
nebo zničení herního zázemí či vybavení nahradí' event. opraví rodiče.
4.7 . Do hodnocení a klasifikace chování žáka se započítávají i projevy chování v činnostech
Šo. plati i zde ustanovení vyhlášky o zák|adní škole.
4.8. Pokud Žák soustavně narušuje činnosti ŠD, opakovaně porušuje vnitřní řád ŠD a školní
Ťáď, maže byt z rozhodnutí ředitele školy z docházky do ŠD vyloučen.

5. Bezpečnost a ochrana zdraví Žáků ŠD

5'1. Bezpečnost aochranu zďtavížák:ůpři činnostech zaj1šťujekaždávychovatelkave svém
oddělení metodicky správným a planovitým výběrem činností v jednotlivých zaměstnáních,
5.2' Veškeré zjištěné nedostatky vychovatelky okamŽitě nahlásí vedení školy.
5'3. Při urazužákazváŽí vychovatelka situaci - ošetří Salna' zavo|árodiče, event. lékďskou
pomoc.
5.4, Žák je povinen okamŽitě hlásit vychovatelcekaždé zraněnípři činnostech.
5.5' Během provozu ŠD nevstupují z hygienických a bezpečnostních důvodů zákonní zástupci
či jimi pověřené osoby do výchovných prostor školy a oddělení ŠD. Kom.'nikace
s vychovatelkami probíhá po předcho zi konzu|taci,popř. denně po 1 5.hodině..
5.6.Pedagogičtí zaměstnanci Šp i zaci ŠD se dále řídí ve svém chování, povinnostech a
právech ustanoveními školního řádu.

6' Pitný reŽim

6.1. Pitný reŽlm zajišt'ují rodiče sami,kaŽdé dítě má svou láhev s nápojem'

Nepřítomnost zaměstnance

7.1. Při kÍátké nepřítomnosti vychovatelky (náhlá nezbytná nepřítomnost v průběhu dne) je
možné spojit oddělení tak, aby v jednom oddělení nepřesáhl počet dětí 30' Vychovatelka
daného oddělení přizpůsobí činnost tomuto počtu' S touto situací je vždy obeznámeno vedení
školy.
7 .2. Ptedem známá nepřítomnost vychovatelky přesahující l den je řešena zástupem.

III. REŽIM ŠrolnÍ DRUŽINY

6.00 hod. - 8.00 hod. do 7.30 hod. příchod do ŠD,
pŤevážně odpočinková činnost, klidové hry' stolní hry, hračky, činnost d|e zájm:ů,
1 1.30 hod. - 13.00 hod.
oběd, osobní hygiena, volná činnost,



13.00 hod. - 13.30 hod.
odpočinková činnost /besedy, četba, vyprávění, tématické tozhov ory l,
13.30 hod. - 15.00 hod.
činnost zájmová - aktivity z oblasti Vv,Pč, Hv, Tv, sportovní a turistická, přírodovědná'
příprava na vyučování formou kvízů, soutěŽí, křížovek apod.,
15.00 hod. - 15.30 hod.
osobní hygiena, svačina, úklid osobních věcí, postupný odchod dětí domů - kontrola v
šatnách, možné vypracování domácích úkolů,
15.30 hod. - 16.30 666.
rekreační činnost, stolní hry,úklid.

IV. DOKUMENTACE

1. Dokumentace vedená v oddělení školní druŽiny
Zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné ďocházce.
Přehled výchovně v zdě|áv aci práce.

4f

,ffiÁK}'J{ :ji'' i bK#.r"Á,
v$fiTíN, sY{:ř{Kcv 97

/'
/\,, ,/. ,? ',,// "/

Á 4,t L|1u,,l


