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Provozní řád školní družiny
1.

Školní družina je základní článek zařízení péče o žáky mimo vyučování.

2.

Školní družiny jsou zřizovány podle zákona č. 561/2004 Sb. o školských zařízeních ve
znění pozdějších předpisů a vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. O školních družinách
a školních klubech.

3.

Hlavním posláním ŠD je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.
Mimo činnost výchovně vzdělávací plní ŠD i funkci sociální, tj. dohled nad žáky po
určitou dobu po skončení vyučování.

4.

Vychovatelka je povinna dodržovat BOZP při práci s dětmi – upozornit žáky na
nebezpečí při hrách, které vyžadují zvýšenou pozornost – pobyt v přírodě, vycházky
v dopravním provozu apod. Sleduje také vhodné oblečení a vybavení na určitou
činnost

5.

Vychovatelka sleduje dodržování pitného režimu. Děti mají možnost si udělat ovocné
šťávy ve školní družině.

6.

V jednom oddělení ŠD by nemělo být více jak 25 žáků najednou při jedné činnosti.

7.

Dočasně může být do ŠD umístěno i dítě, které není přihlášeno, pokud dojde k dohodě
mezi zákonným zástupcem a vychovatelkou nebo pokud je vyučování z různých
důvodů jinak, než je obvyklé.

8.

Vychovatelka se účastní všech akcí školy (výlety, exkurze, ozdravné pobyty), které
přesahují dobu dopoledního vyučování a spolupodílí se na dozorech a činnosti při
těchto akcích.

9.

Vychovatelka nevypracovává s dětmi domácí úkoly, může pouze pomocí zábavných
her, kvízů apod. s dětmi učivo procvičovat.

10.

ŠD se podílí svými výrobky a pracemi na výzdobě školy a na prezentaci školy
např.: účastní se soutěží, vyrábí pozvánky a dárečky na akce OÚ apod.

11.

ŠD využívá multimediální techniku pro motivaci k další činnosti (počítače,
interaktivní tabuli, zábavě naučné programy).

12.

Vyloučení žáka ze ŠD je krajním opatřením, o kterém rozhoduje ředitel školy, pokud
tento žák soustavně nebo nějakým významným způsobem porušuje nebo porušil kázeň
a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě nenavštěvuje ŠD atd.
Toto rozhodnutí předem projedná ředitel školy se zákonným zástupcem a vyhotoví
o tom zápis. Současně o tomto rozhodnutí informuje i zřizovatele. K vyloučení žáka ze
ŠD může dojít i tehdy, pokud zákonný zástupce neuhradí poplatek za družinu.

Provozní řád školní družiny vstupuje v platnost dne 1. 9. 2015.

