Základní škola Ostrava – Výškovice, Srbská 2, p ísp vková organizace

ÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina zabezpe uje zájmové vzd lávání a je ur ena p edevším žák m prvního
stupn základní školy a slouží výchov , vzd lávání a zájmové innosti žák školy v dob
mimo vyu ování.
I.

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁK

A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC

1. Každý žák má právo na za azení do školní družiny.
2. Žáci mají právo užívat za ízení školní družiny, zú ast ovat se jejich akcí, zvát na akce
družiny ur ené zákonným zástupc m své rodi e a rodinné p íslušníky.
3. Žáci jsou povinni respektovat pokyny vychovatelek, dodržovat ád školy, ád školní
družiny.
4. Pokud žák soustavn porušuje káze , svévoln nenavšt vuje ŠD, m že být po
projednání se zákonným zástupcem vylou en ze ŠD
a o tomto projednání musí být vyhotoven písemný záznam.
5. Zákonní zástupci žák mají právo na informace o chování žáka v družin , o akcích
družiny a zú ast ovat se akcí ur ených pro rodi e, podávat vedoucí vychovatelce nebo
editeli školy návrhy na zkvalitn ní práce družiny .
6. Zákonní zástupci se mohou vyjad ovat ke všem rozhodnutím ŠD týkajícím se
podstatných záležitostí výchovy.
7. Zákonní zástupci žák jsou povinni zajistit ádnou docházku žáka do ŠD. Na vyzvání
vychovatelky se osobn zú astnit projednání závažných otázek týkajících se výchovného
vzd lávání žáka.
8. Zákonní zástupci jsou povinni informovat o zm n zdravotní zp sobilosti, zdravotních
obtížích žáka nebo jiných závažných skute nostech, které by mohly mít vliv na pobyt
dít te v ŠD.
9. V p ípad , že zákonní zástupci neodhlásí žáka z pobytu v ŠD a žáka do školního
za ízení neposílají, p ísp vek se platí.
10. Sch zku s vychovatelkou lze dohodnout individuáln , po p edchozí domluv
v daném termínu.
II.

UP ESN NÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPC
PRAVIDLA
VZÁJEMNÝCH
VZTAH
ZÁKONNÝCH
ZÁSTUPC
PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

A
S

1. Žák je do ŠD p ihlášen na základ ádn vypln né písemné p ihlášky, její sou ástí je
sd lení zákonných zástupc o rozsahu docházky a zp sobu odchodu žáka z družiny.
Odhlášení žáka se provádí vypln ním odhlašovacího lístku. Zákonní zástupci jsou
povinni ihned sd lit p ípadné zm ny ke, kterým dojde v pr b hu školního roku.
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2. Zákonní zástupci provádí úplatu za zájmové vzd lávání ve školní družin hotovostn ,
p edem, vždy nejpozd ji poslední t i dny v m síci na m síc následující. Na za átku
školního roku, kalendá ního roku, p ípadn zahájení docházky uprost ed m síce je
p ísp vek splatný nejpozd ji do 3.dne od zahájení docházky. Výše stanovené úplaty je
stanovena vždy sm rnicí editele školy.
3. Zákonným zástupc m m že být úplata za zájmové vzd lávání ve školní družin snížena
nebo prominuta, p edloží-li editeli školy ádn vypln nou žádost a kopii rozhodnutí o
poskytování sociálního p íplatku.
a) Žák je spole n posuzovanou osobou pro nárok na sociální p íplatek, který podle
zákona . 117/1995 Sb., o státní sociální podpo e pobírá zákonný zástupce.
b) Žák má nárok na p ísp vek na úhradu pot eb dít te v p stounské pé i podle zákona
.117/1995 Sb., o státní sociální podpo e a tento p ísp vek nebo jeho ást je
vyplácena.
editel školy podle vyhlášky .74/2005 Sb., o zájmovém vzd lávání v platném zn ní a
podle ustanovení školského zákona .561/2004 Sb. v platném zn ní rozhodne ve
správním ízení o snížení nebo prominutí úplaty.
4. Pokud v pr b hu školního roku dojde ke zm nám jakýchkoliv údaj uvedených na
p ihlášce k zájmovému vzd lávání ve školní družin (telefonní kontakt, rozsah docházky,
zp sob odchodu atd.) je zákonný zástupce žáka povinen nové údaje oznámit vedoucí
vychovatelce písemn se svým podpisem.
5. Veškeré omluvy nep ítomnosti žáka je t eba provád t písemnou formou .
6. Z d vodu nenarušování zájmové innosti jednotlivých odd lení doporu ujeme zákonným
zástupc m žák nebo osobám pov eným vyzvedávat žáky pouze v dob mezi ob dem
a 1400 hodinou a pak až po 1500 hodin .
7. Zákonní zástupci budou informování o mimo ádných akcích na informa ních nást nkách
v p ízemí budovy ŠD ,pop ípad na webových stránkách ŠD.
8. Jestliže žák nebude vyzvednut do ukon ení provozní doby tj. 17,00 hodin, vychovatelka
provede následující úkony:
- pokusí se o telefonické spojení se zákonným zástupcem žáka,
- nepoda í-li se do 17,30 hod. navázat spojení se zákonným zástupcem bude
situace ešena s policií R.
9. Na telefonické žádosti o uvol ování žák nebude z bezpe nostních d vod brán z etel.
10. Žák m že být vedoucí vychovatelkou vylou en ze zájmového vzd lávání poskytovaného
školní družinou v p ípad opakovaného porušování tohoto ádu zejména tím, že není
ádn hrazena úplata za innost ŠD, žák není vyzvedáván p ed ukon ením provozu
školní družiny, žák svým chováním opakovan ohrožuje zdraví své nebo svých
spolužák . P ípadné vylou ení musí být projednáno se zákonným zástupcem žáka a o
tomto projednání musí být vyhotoven písemný záznam.
11. Proti vy azení ze školní družiny se m že zákonný zástupce žáka odvolat k editeli školy.
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III.

PROVOZ A VNIT NÍ REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

1. Provoz školní družiny:
Provozní doba ŠD je od 6,00 hod. do 7,45 hod. Dále po ukon ení výuky, tj. od 11,40 hod.
p íp. 12,35 hod. do 17,00 hod. ve dnech školního vyu ování. O provozu b hem hlavních
i vedlejších prázdnin budou všichni v as informování.
Veškerý provoz školní družiny probíhá v budov ŠD, pop ípad v budov ZŠ Srbská.
2. Žáci p ichází do ranní družiny pr b žn od 6,00 hod. do 7,30 hod. V 7,45 hod. jsou
p evád ni do budovy školy vychovatelkou. Pedagogický pracovník konající dozor p i
p echodu žák 1. stupn školy z hlavní budovy do budovy školní družiny zodpovídá za
bezpe ný p echod žák do šaten ŠD.
3. Režim dne :
6,00 – 7,45

odd lení školní družiny, odpo inkové, relaxa ní innosti, promítání
pohádek, spontánní hry, hry s hra kami
11,40 – 12,00 hygiena
12,00 – 12,30 ob d ve školní jídeln

4. Odd lení školní družiny:
12,30 – 13,00
odpo inkové innosti, etba, klidové hry ,stolní hry
13,00 – 14,00
zájmové innosti - pracovní
výtvarné
hudební
rekrea ní innosti - spole enské, didaktické hry, sout že, kvizy
14,00 – 15,00
pobyt venku - spontánní pohyb
- mí ové hry , pohybové hry aj.
15,00 – 17,00
1. p íprava na vyu ování - vypracování DÚ dle zájmu rodi
relaxa ní a rekrea ní innosti.
2. pravidelné kroužky
IV.

,

BEZPE NOST A OCHRANA ZDRAVÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽIN

1. Školní družina zajiš uje bezpe nost a ochranu zdraví žák v souladu s bezpe nostními
p edpisy školy.
2. Vychovatelka vytvá í, dodržuje a kontroluje podmínky k zajišt ní bezpe nosti a ochrany
zdraví žák p i jejich ú asti ve výchovn vzd lávacím procesu v ŠD a též p i všech
ostatních akcích ŠD.
3. Zodpov dnost za žáky p i p echodu z ranní ŠD má vychovatelka, p evádí žáky do šatny
školy, pak žák pokra uje do své t ídy.
4. Do odpolední družiny p edávají žáky vychovatelce školní družiny p íslušní vyu ující
dané t ídy ( koncových hodin) v šatn školy. Souvislost se školním ádem ???
5. Vychovatelka zajiš uje pou ení žák
jiných innostech.

o bezpe ném chování p i hrách ve t íd , h išti a

6. Vychovatelka vychovává žáky k dodržování hygienických zásad a zásad bezpe nosti
práce.
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7. Vychovatelka sleduje zdravotní stav žák a v p ípad náhlého onemocn ní informuje
bez zbyte ných pr tah rodi e nemocného žáka a vedení školy.
8. P i úrazu poskytne vychovatelka žákovi první pomoc a zajistí ošet ení žáka léka em.
Vyrozumí zákonného zástupce. Úraz žáka zapíše do knihy úraz .
9. Vychovatelka chrání žáky p ed fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým
zacházením a p ed sociáln patologickými jevy.

VI.

Zacházení s majetkem ŠD

1. Žáci musí chránit majetek školy a školní družiny p ed poškozením nebo zni ením.
2. Každou svévoln zp sobenou škodu (poškození majetku) nebo škodu zp sobenou
vlastní nedbalostí jsou zákonní zástupci povinni uhradit nebo uvést do p vodního stavu
na své náklady.
VII.

Další ustanovení

1. Žáci p ihlášeni k pravidelné docházce do ŠD jsou vedeni v P ehledu výchovn
vzd lávací práce.
Žáci s nepravidelnou docházkou, ranní družina, koncová družina je vedena v
docházkovém sešitu.
2. V p ípad že se žák ú astní innosti zájmového kroužku, p edává vychovatelka
žáka vedoucímu kroužku a ten po ukon ení innosti vrací žáka do p íslušného
odd lení,pop . rodi m.
3. Pokud editel školy zm ní provoz školy v den, na který p ipadá vyu ování, m že být
za azen do innosti školní družiny i žák, který družinu nenavšt vuje. Ve výše uvedeném
p ípad zaniká povinnost úplaty za innost ŠD.
3. Vychovatelky se ú astní úvodních t ídních sch zek, spolupracují s t ídními u iteli
v p ípad pot eby s výchovným poradcem.
VIII.

Záv re ná ustanovení

1.

P i zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci žáka seznámeni s tímto ádem
školní družiny.

2.

ád školní družiny je zve ejn n na webových stránkách školy a na nást nce
školní družiny.

3.

ád školní družiny nabývá ú innosti dnem vydání, tj. 1. zá í 2009.
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