Řád školní družiny
I. Úvodní ustanovení
Oddělení družiny se naplňuje tak, aby počet žáků v oddělení přítomných v daném
čase nepřesáhl 30 žáků.
O zařazení do družiny rozhoduje ředitel školy. V případě zájmu převyšujícího
kapacitu rozhoduje o zařazení zřizovatel školy (město Planá nad Lužnicí). Do družiny
jsou přednostně zařazovaní žáci 1. stupně ZŠ, z 2. stupně mohou být zařazeni především
dojíždějící žáci, kteří nejsou přihlášeni do školního klubu.
V ranních a v pozdějších odpoledních hodinách mohou být žáci jednotlivých
oddělení sloučeni při dodržení max. počtu 30 přítomných na 1 vychovatele.
V odpoledních hodinách mohou být žákům nabídnuty pravidelné zájmové aktivity (žáci
mohou být podle zájmu nebo potřeby přeskupeni do jiného oddělení, než ve kterém jsou
kmenově zapsáni). Vždy musí být dodržena pravidla bezpečnosti a počet nesmí
přesáhnout 30 přítomných žáků. Až do tohoto počtu se mohou činnosti zúčastňovat
i žáci nezařazení do ŠD.
Roční plán činnosti družiny a pravidelný program schvaluje pro každý školní rok
ředitel školy. Vychovatelé školní družiny jsou členy pedagogické rady školy. Program
družiny je zaměřen především na zájmovou a odpočinkovou činnost. Zároveň umožňuje
žákům přípravu na vyučování.

II. Provozní doba
Provoz je od 6.00 hod. ráno do 16.30 hod. odpoledne. Rozpis pro jednotlivá
oddělení je stanoven na základě rozvrhu pro každý školní rok.

III. Prázdninový provoz
Školní družina může být v provozu i o prázdninách. Většinou nabízí zájmové
programy.
Družina může pořádat letní prázdninový tábor, kterého se mohou při volné
kapacitě zúčastnit i ostatní žáci školy. Náklady na tento tábor hradí kromě mezd
a cestovních nákladů vychovatelů v plné výši zákonní zástupci přihlášených žáků.

IV. Docházka do družiny
Žáci se hlásí písemně a na přihlášce je uveden rozsah docházky žáka, způsob
odchodu z družiny a případné uvolňování v průběhu pobytu ve školní družině.
Odchylky od docházky, způsobu odchodu a předem známou nepřítomnost oznamují
zákonní zástupci žáka vždy písemně. Docházka pro přihlášené děti je povinná.
Neomluvenou nepřítomnost je vychovatelka povinna oznámit písemně nebo telefonicky
rodičům.
Neomluvená nepřítomnost delší než 14 dnů může být důvodem k vyškrtnutí dítěte
z docházky do ŠD.
Příchody a odchody se u nepravidelné docházky zapisují do docházkového sešitu.

V. Školné za pobyt dítěte
Výši a způsob úhrady upravuje vyhláška MěÚ Planá nad Lužnicí, která je
k dispozici u vychovatelky školní družiny a na MěÚ.

VI. Pravidla pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
Pro zajištění bezpečnosti jsou žáci povinni dbát pokynů vychovatelky. Do družiny
přicházejí ihned po vyučování a bez souhlasu vychovatelky ji nesmí opustit.
Pokud vyzvedávají děti rodiče, činí tak v místnostech školní družiny. Ostatní děti
odcházejí do šaten samy v době stanovené na zápisovém lístku. V šatně se přezují,
obléknou a ihned opustí školu.
Na zájmové kroužky školy odcházejí děti samy.
Vychovatelka neručí za osobní bezpečnost těch dětí, které nepřijdou do školní
družiny.
Děti jsou povinny šetřit zařízení a majetek školní družiny a pečovat o pořádek
a čistotu prostor školní družiny i šaten.
Pokud žák nevhodným chováním soustavně narušuje kázeň a činnost školní
družiny nebo jinak poruší tento řád družiny, projedná se prohřešek s rodiči. Chování ve
školní družině je součástí hodnocení chování žáka.

Tento řád nabývá účinnosti dne 1.9.2007.

Mgr. Hana Vellánová, ředitelka školy

