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Provozní řád školní družiny
1.
2.
3.
4.

Školní družina (dále jen ŠD) slouží výchově, vzdělávání a rekreaci žáků základní školy.
Dělí se na dvě oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 žáků.
Řídí ji a o přijímání žáků a počtu oddělení rozhoduje ředitel školy.
Rozsah denního provozu je stanoven

ranní družina
- od 6.30 do 7.30 hod.
odpolední družina
vedoucí vychovatelka - od 11.00 hod. do 16.00 (tj. 5 hod x 5 = 25 hod/týden = 1,0 úvazek)
vychovatelka
- od 6.30 – 7.30 +
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13,30 13.30 12,30 13,30 11,20 -

od 13.00 hod. do 16.00 (tj. 4 hod x 5 = 20hod/týden = 0,7 úvazku)
5. Provoz lze podle podmínek v období školních prázdnin přerušit.
6. Přijímání jsou přednostně žáci 1. – 5. ročníků, žáci 6. – 7. r. na doplnění počtu.
7. ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových,
rekreačních a zájmových činností. Umožňuje žákům přípravu na vyučování.
8. Rodiče žáka přihlášeného k pravidelné docházce zápisním lístkem sdělí ŠD rozsah docházky a způsob odchodu
žáka; pokud dojde ke změně, informuje zákonný zástupce vychovatelku písemně nebo telefonicky.
9. Rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změnu telefonních čísel, zdravotní pojišťovny.
Rodiče jsou povinni nahlásit zdravotní problémy dítěte.
10. Rodiče jsou o provozu a řádu školní družiny informováni na začátku školního roku informačními lístky.
11. Za bezpečnost žáků odpovídají vychovatelky, a to od příchodu žáka až do odchodu žáka. Vychovatelka zajišťuje
bezpečnost při předávání dětí z ranní družiny do vyučování. Do zájmových kroužků odcházejí děti pod
dohledem vedoucího kroužku, který je přivede i zpět do oddělení ŠD.
12. Ve ŠD se vede tato dokumentace
•
•
•

zápisový lístek pro žáky, kteří jsou přihlášeni k pravidelné docházce,
přehled výchovně vzdělávací práce,
evidence docházky.

13.
14.
15.
16.

Žák si nosí do ŠD náhradní oblečení, vše podepsané, svačinu a pití. Pitný režim zabezpečuje i školní jídelna.
Na svačinu a pití je ve ŠD vyčleněn čas v režimu dne. Dítě může svačit i v jiný čas dle vlastní potřeby.
Telefonní číslo: vedoucí vychovatelka - 776 002 011, vychovatelka 723 380 508.
Dítě může být vyloučeno ze školní družiny pro opakované porušování kázně a pořádku, pro ohrožování zdraví
a bezpečnosti ostatních účastníků ŠD. Tomuto rozhodnutí předchází upozornění rodičům – zákonným
zástupcům.

V Březové dne 1. 12. 2018
PaedDr. Ludvík Zimčík
ředitel školy

