Vnitřní řád školní družiny
(zpracován v souladu s vyhláškou č.87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech)

Tento Vnitřní řád školní družiny je součástí Školního řádu
Provoz školní družiny (dále jen ŠD)
1.
Provoz ŠD je od 6.00 do 7.40 nebo do 8.40 (dle rozvrhu dětí) a dále od 11.40 do 16.45
hodin. Příchod do ŠD je možný nejpozději do 7.30 hodin (8.30 hodin).
2.
Pro svoji činnost využívá ŠD zejména pavilon MV.
3.
ŠD slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků školy.
4.
Pitný režim dětí je zajištěn fontánkou s pitnou vodou.
5.
O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy v souladu s příslušnými zákonnými
normami.
6.
V době ředitelského volna zajišťuje ŠD provoz dle zájmu rodičů a rozhodnutí ředitele školy.
7.
V případě opakovaného pozdního vyzvednutí dítěte po skončení provozu ŠD (v 16,45 hod)
může ředitel školy rozhodnout o podmínečném vyloučení dítěte z docházky do ŠD. V případě dalšího
pozdního vyzvednutí může ředitel školy rozhodnout o vyloučení dítěte z docházky do ŠD.
II.
Výchovně vzdělávací činnost ŠD
1.
Je realizována zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností.
2.
ŠD koordinuje svoji činnost se školou tak, aby umožňovala dětem účast na dalších formách
aktivit, organizovaných školou.
3.
ŠD aktivně spolupracuje se zařízeními výchovného poradenství, s rodiči a zájmovými
organizacemi dětí a mládeže.
4.
Do kroužků, organizovaných v rámci činnosti ŠD, se mohou přihlásit i žáci, kteří nejsou
přihlášeni ke stálé docházce do ŠD, pokud je v kroužku volné místo.
5.
Programová náplň práce v jednotlivých odděleních ŠD vychází ze zpracovaného ŠVP ŠD.
III.
Docházka do ŠD
1.
Dítě přihlašují do ŠD rodiče (zákonní zástupci) vyplněním zápisního lístku.
2.
O zařazení dítěte do ŠD rozhoduje ředitel školy. Zařazení není nárokové a řídí se kritérii,
stanovenými ředitelem školy. V případě překročení kapacity ŠD může být dítěti v průběhu školního
roku rozhodnutím ředitele školy ukončena docházka do ŠD.
3.
Rodiče rozhodnou na zápisním lístku o rozsahu docházky dítěte do ŠD a o způsobu jeho odchodu ze
ŠD. Dlouhodobou i jednorázovou změnu v rozsahu docházky musí rodiče sdělit vždy písemně.
4.
Pokud dítě opakovaně nebo zvlášť závažně porušuje Vnitřní řád ŠD a narušuje svým chováním
činnost ŠD, může ředitel školy rozhodnout o podmínečném vyloučení z docházky do ŠD. V případě
dalšího porušení nebo porušování Vnitřního řádu ŠD může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka
z docházky do ŠD.
IV.
Stravování žáků ve ŠD
1.
ŠD zajišťuje v návaznosti na dopolední výuku obědvání dětí. Z organizačních důvodů musí mít
všechny děti zaplaceny obědy na všechny dny svého pobytu v ŠD. V jídelně se děti musí chovat
kulturně a svojí činností nesmí nenarušovat obědvání ostatních strávníků.
V.
Bezpečnost žáků ve ŠD
1.
Pro všechny děti ve ŠD platí povinnost plnit pokyny vychovatelek ŠD i dalších pedagogických
pracovníků školy.
2.
Za bezpečnost dětí po celou dobu jejich pobytu v ŠD odpovídají vychovatelky ŠD.
3.
Není dovoleno nosit do ŠD předměty, které by mohly způsobit zranění či ohrozit bezpečnost.
4.
Pro všechny děti platí po celou dobu pobytu ve ŠD zákaz vnášení jakýchkoliv návykových a
omamných látek (včetně alkoholu) do budovy školy a školního areálu a zákaz kouření, požívání
alkoholu a jakékoliv konzumace, či aplikace drogových a dalších návykových a omamných látek.
5.
Po celou dobu pobytu ve ŠD platí pro všechny děti zákaz používání jakéhokoliv fyzického, či
psychického ohrožování, vyhrožování nebo přímého násilí vůči jiným dětem ve ŠD nebo vůči jiným
žákům školy, případně vůči pracovníkům školy.
6.
Po celou dobu pobytu ve ŠD platí pro všechny děti zákaz jakýchkoliv projevů rasismu a diskriminace
nebo zesměšňování a urážlivého chování vůči jiným žákům školy.
VI.
Výchovná opatření
1.
V souladu s Klasifikačním řádem mohou být na základě návrhu vychovatelek dětem udělována
výchovná opatření.
VII.
Platnost Vnitřního řádu
1.
Tento Vnitřní řád ŠD vstupuje v platnost dne 1. 9. 2017.
V Brně 20. 6. 2017
Petr Křivka
ředitel školy
I.

