Školní řád družiny – SPC N 454/54
Č.j.: ŠSDK-S-20/2017

Účinnost od: 1. 9. 2017

Spisový znak: A4

Platnost od: 1. 9. 2017
Skartační znak / lhůta: A/5

Změny: Bc. Dana Danči

Platnost: na dobu neurčitou

Schválil: Mgr. Jana Švédová
Školní družina (ŠD) realizuje výchovnou a zájmovou činnost mimo vyučování a to
formou pravidelné a příležitostné vzdělávací, rekreační a zájmové činnosti. Kroužky mohou být
součásti školní družiny. Řád ŠD navazuje na řád školy.
Práva a povinnosti pedagogických pracovníků
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy a
ostatním žákům se vždy považují za závažné. Ředitel školy oznámí tuto skutečnost orgánu
sociálně-právní ochrany dětí, jde-li o nezletilého, a státnímu zastupitelství do následujícího
pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl. Další práva a povinnosti vyplývají z §22a a §22b
dle účinnosti novely školského zákona 101/2017 Sb.
1. Školní družina (ŠD) realizuje výchovnou a zájmovou činnost mimo vyučování a to formou
pravidelné a příležitostné vzdělávací, rekreační a zájmové činnosti.
2. Provoz ŠD je stanoven od 12:30-15:00 hod. Kroužky jsou součásti školní družiny.
3. Žáci jsou zapsáni k docházce do ŠD na základě vyplněného zápisního listu, vždy na dobu
jednoho školního roku.
4. Řád ŠD navazuje na řád školy, kromě povinností daných školním řádem platí ve ŠD další
specifická nařízení
a) dodržovat nařízení a pokyny vychovatelů
b) dbát pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD
c) šetřit majetek školní, svůj i spolužáků
d) chovat se slušně a zdvořile ke všem zaměstnancům a spolužákům
e) při návštěvě tělocvičny a odborných učeben dodržovat stanovený režim
f) neopouštět svévolně ŠD
g) na vycházkách respektovat pravidla bezpečnosti
h) nepoužívat ani nesahat na nebezpečné předměty ani je nenosit do ŠD
i) drahé věci (mobily apod.) nosit na vlastní zodpovědnost
j) včas hlásit vychovatelce aktuální zdravotní stav.
5. Pitný režim je zajištěn během provozu ŠD.
6. Žáka, který nemá povolen samostatný odchod ze ŠD jsou rodiče povinni vyzvednout do
ukončení provozu ŠD tj. do 15:00 hod. Pokud si rodiče žáka nevyzvednou a nereagují ani
na telefonický kontakt vychovatelky, vyrozumí vychovatelka orgán sociálně právní ochrany
mládeže.
7. Žáka, který není zapsán do ŠD je možno umístit do ŠD dočasně po předchozí domluvě.
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8. Samostatný odchod žáků ze ŠD mimo čas a způsob uvedený na přihlášce musí být vždy
podložen písemnou žádostí rodičů, v ojedinělých případech po telefonické dohodě, kdy
příslušná vychovatelka udělá zápis do sešitu vzkazů. Náhradní forma vyzvedávání žáka
(např. sourozencem) musí být rovněž zák. zástupcem potvrzena písemně.
9. Žáci si odkládají obuv a oděv v určených šatnách MŠ a ZŠ.
10. Rodiče zodpovídají za vhodné oblečení a obuv svého dítěte ve ŠD. V případě, že žák nemá
vhodné oblečení, vychovatelka nezodpovídá za případné znečištění nebo zničení oblečení.
11. S vychovatelkou je možno hovořit vždy při příchodu nebo odchodu žáka.
Rodiče přispívají na provoz ŠD podle §123 školského zákona příspěvkem 100,-Kč za měsíc.

10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Závěrečná ustanovení
Školní řád nabývá platnosti dne 1. 9. 2017.
Školní řád nabývá účinnosti dne 1. 9. 2017.
Tímto Školním řádem se ruší Školní řád Č.j. ŠSDK-S-75/2016
Školní řád se vydává na dobu neurčitou.
Projednáno s odborovou organizací dne 30. 8. 2017.
Projednáno na školské radě dne 29. 8. 2017.

V Krnově dne 30. 8. 2017

Mgr. Jana Švédová
ředitelka školy
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