Základní škola a Mateřská škola Poličná 276,
příspěvková organizace

OTEVŘENÁ ŠKOLA
Motto: Svět je otevřená kniha pro toho, kdo v ní umí číst.

Otevřená škola
- jazyky
- počítače
- ekologie

Vnitřní řád školní družiny
Organizace školního roku

1. 9. 2017

1.

Přihlašování a odhlašování

1. 1.

Do školní družiny se přijímají žáci 1. – 5. třídy.

1. 2.

Přednost dostávají žáci 1. a 2. třídy a žáci dojíždějící.

1. 3.

Při zápisu do školní družiny rodiče písemně potvrdí na zápisním lístku dobu odchodu
a jméno, kdo bude žáka odvádět ze školní družiny.

1. 4.

Za pravidelnou docházku žáků rodiče zaplatí poplatek stanovený zřizovatelem / Obcí
Poličnou /. Poplatek platí přímo nebo převodem ze svého sporožirového účtu na účet
ZŠ a MŠ Poličná 276.

1. 5.

Odhlašování žáka z pravidelné docházky se provádí písemně a s udáním data ukončení
pravidelné docházky. Po telefonické domluvě nelze žáka ze ŠD uvolnit.

1. 6.

V případě, že dítě nebylo vyzvednuto do konce provozu ze školní družiny podle
pokynů v zápisním lístku, postupuje vychovatelka školní družiny následovně:
-

zavolá služebním telefonem na uvedené číslo a s rodiči domluví způsob převzetí
dítěte

-

informuje vedení školy

-

pokud nezastihne nikoho z uvedených v zápisním listu na telefonu, zavolá taxi a na
náklady rodičů dopraví dítě domů, osobně je předá rodičům nebo osobě, která je
uvedena v zápisním lístku

2.

Organizační činnost

2. 1.

Školní družina je otevřená denně od 6,30 hodin do 7,45 hodin jako ranní provoz.
Odpolední provoz začíná 11, 40 hodin a končí 16,00 hodin.

2. 2.

Školní družina se skládá ze dvou oddělení – první je pro 1. a 2. třídu, druhé pro 3.- 5.
třídu. /Nadnormativní stav žáků ve školní družině byl povolen zřizovatelem školy OÚ obce Poličná. Navýšení 30 žáků v dalším oddělení bylo schváleno KÚ Zlín,
navýšením kapacity naší školní družiny na konečný stav 60 žáků. /

2. 3.

Žáky si po 4. vyučovací hodině přebírá vychovatelka školní družiny ve třídě a odvádí
je do jídelny základní školy. Žáci, kteří mají delší vyučování, přicházejí do školní
družiny postupně po obědě.

2. 4.

Na výuku nepovinných předmětů, kroužků, hodiny ZUŠ budou žáci uvolňováni dle
potřeby a písemného oznámení rodičů.

2. 5.

Vychovatelka odpovídá za zdraví a bezpečnost žáků zapsaných ve školní družině od
jejich příchodu až do jejich odchodu ze školní družiny. O mimořádné uvolnění žáka ze
školní družiny požádají rodiče vychovatelku školní družiny písemně.

2. 6.

Školní družinu mohou navštěvovat i žáci, kteří nejsou přihlášeni k pravidelné
docházce. O zařazení žáka s nepravidelnou docházkou rozhoduje ředitel školy. Počet
žáků ve školní družině však nesmí přesáhnout stanovený počet žáků.

2. 7.

Nepravidelnou docházkou se rozumí krátkodobý pobyt dítěte ve školní družině,
maximálně 2 x týdně.

2. 8.

O provozu školní družiny v době hlavních prázdnin a o prázdninách v průběhu roku
rozhoduje ředitel školy.

2. 9. V odpoledním provozu zajišťuje školní družina pro žáky pitný režim, který hradí
rodiče žáků. Částku 10,- Kč na měsíc vybírá pololetně vychovatelka.
3.

Chování žáků

3. 1.

Bez vědomí vychovatelky žák neopouští školní družinu.

3. 2.

Ve školní družině se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní
družiny.

3. 3.

Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení
vyhlášky o základní škole. Pokud žák soustavně narušuje činnost školní družiny a
porušuje řád školní družiny, může být rozhodnutím ředitele školy z družiny vyloučen.

3. 4.

Žáci dodržují základní zásady osobní hygieny. Udržují pořádek ve školní družině,
šetrně zacházejí s hračkami a pomůckami.

4.

Dokumentace školní družiny

4. 1.

Vychovatelka školní družiny vede následující dokumentaci:
-

5.

5. 1

zápisní lístky žáků s pravidelnou docházkou
přehled výchovně vzdělávací práce
docházkový sešit
přehled docházky - doklad pro úhradu poplatků

Provoz školní družiny - rozvržení pracovní doby
Ranní provoz

Odpolední provoz

Pondělí

6,30 – 7,45 h

11,40 – 16,00 h

Úterý

6,30 – 7,45 h

11,40 – 16,00 h

Středa

6,30 – 7,45 h

11,40 – 16,00 h

Čtvrtek

6,30 – 7,45 h

11,40 – 16,00 h

Pátek

6,30 – 7,45 h

11,40 – 16,00 h

Přímá práce s dětmi pro vychovatelku ve školní družině v Poličné činí 30 hodin týdně.

Schváleno pedagogickou radou dne

:

Schváleno Školskou radou dne

:

28. 8. 2017

Ředitelka školy : Mgr. Pavla Žilinská

Na vědomí

Dne

:

:

Fabíková Zuzana
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Kocourková Hana
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