Základní škola a Mateřská škola, Dětské centrum Hranice, pobočný spolek pro pomoc postiženým
dětem
Struhlovsko 1424, 753 01 Hranice

Vnitřní řád školní družiny

1. Školní druţina (ŠD) se ve své činnosti řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání.
2. ŠD je místo, kde ţáci po skončeném školním vyučování regenerují síly, odpočívají,
doplňují si znalosti formou her, vycházek, exkurzí, získávají drobné pracovní
dovednosti.
3. Provoz ranní ŠD je od 7:00 do 7:30 hod.
Provoz odpolední ŠD je od 12:30 do 15:00 hod.
Telefonní číslo ŠD: 603 221 998. Číslo je v provozu v době ŠD, mimo ŠD pouze SMS
zprávy.
4. Školní druţina je určena pro ţáky základní školy.
5. O přijímání ţáků do ŠD rozhoduje ředitel školy.
6. Přednostně jsou přijímáni ţáci zaměstnaných rodičů, sourozenci ţáků, jeţ navštěvují
ŠD a ţáci dojíţdějících.
7. Zápis ţáků do ŠD je v den nástupu ţáků do školy. Na kaţdý školní rok musí být ţák
do ŠD znovu přihlášen.
8. Pravidelná docházka přijatých ţáků do ŠD není povinná. Je však vhodné den předem
nebo ráno oznámit vychovatelce nebo třídní učitelce, zda se ţák bude účastnit aktivit
ve školní druţině.
9. Ţáci odcházejí ze ŠD v doprovodu rodičů, prarodičů, staršího sourozence nebo jiné
pověřené osoby podle uvedených údajů na zápisním lístku. Změny v odchodu ţáka
poţadujeme písemně, s aktuálním datem a podpisem rodičů či zákonných zástupců
(ţáky neuvolňujeme na telefonickou ţádost rodičů). Od doby vyzvednutí přejímají
právní odpovědnost za dítě rodiče nebo pověřené osoby.
10. Při vyuţití ranní ŠD jsou rodiče nebo pověřené osoby povinni předat ţáka osobně
vychovatelce.
11. Rodiče si musí vyzvednout ţáky nejpozději do 15:00 hod. do konce provozu ŠD
vchodem pro ZŠ.
12. Do ŠD předávají ţáky pedagogové poledních dozorů osobně ve 12:30 nebo po
odpoledním vyučování.

13. Své svršky a aktovky odkládají na určená místa. Věci, které je moţno zaměnit mají
řádně označeny. Případnou ztrátu nebo záměnu hlásí ihned ţáci nebo rodiče
vychovateli.
14. Ţák ve ŠD je povinen řídit se pravidly Školního řádu, Vnitřního řádu školní druţiny a
pokyny vychovatelů.
15. Výrazné porušení pravidel Vnitřního řádu školní druţiny podléhá výchovným
opatřením.
16. Při hrubém porušení pravidel Vnitřního řádu školní druţiny a vyčerpáním moţných
výchovných opatření, lze ţáka ze ŠD vyloučit.
17. ŠD rodiče nehradí.
18. Provoz ŠD o prázdninách během školního roku je přerušen.
19. Pokud mají rodiče připomínky ke ŠD, je třeba je řešit okamţitě osobně s vychovateli
nebo po domluvě s vedením školy.

Ochrana před sociálně patologickými jevy
1. Všichni vychovatelé průběţně sledují podmínky a situaci ve školní druţině z hlediska
moţného výskytu sociálně patologických jevů.
2. Ve všech prostorách školy, včetně školní druţiny je zakázáno uţívat návykové látky a
manipulovat s nimi (toto neplatí, pokud ţák uţívá návykové látky v rámci léčebného
procesu, stanoveného lékařským zařízením, a to s vědomím dozorujícího
vychovatele).
3. Projevy šikanování jsou přísně zakázány a jsou povaţovány za hrubé porušení
Školního řádu, včetně Vnitřního řádu školní druţiny.

Povinnosti žáků:
Žáci jsou povinni
1. Dodrţovat Vnitřní řád školní druţiny, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a
bezpečnosti, s nimiţ byli seznámeni.
2. Plnit pokyny pedagogických pracovníků školy v souladu s vnitřním řádem ŠD.

3. Zacházet s vybavením ŠD šetrně, udrţovat své místo i ostatní prostory školní druţiny
v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením.
4. Ţák je povinen chovat se ve ŠD tak, aby neohroţoval spoluţáky ani vyučujícího. Při
závaţném a opakovaném porušování Vnitřního řádu školní druţiny můţe být
rozhodnutím ředitel školy ţák ze ŠD vyloučen.
5. Ţáci nesmějí nosit do ŠD předměty, které nesouvisí s činností ŠD a mohly by ohrozit
zdraví a bezpečnost ţáka nebo jiných osob.
6. Ţák zodpovídá za své cenné osobní věci (mobilní telefon, tablet, přehrávač mp3,
notebook …).
7. Ţáci nesmějí před ukončením pobytu ve ŠD z bezpečnostních důvodů opouštět školu a
školní areál bez vědomí vychovatelů ŠD.

Práva žáků:
1. Na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových, popř. tematických akcích
zajišťovaných ŠD.
2. Na odpočinek, na hru a oddechové činnosti odpovídající jejich věku, jakoţ i na
svobodnou účast v řízených zájmových činnostech; odpoledne mají ţáci trávit v
klidné, pohodové a přátelské atmosféře.
3. Na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na ţivot a práci ve zdravém ţivotním
prostředí.

Práva a povinnosti zákonných zástupců:
1. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci
ţáka a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení ţáka a na pravidelně uţívané léky.
2. Zdrţovat se v budově školy a jejich prostorách jen po dobu nezbytně nutnou
k vyzvednutí a obléknutí ţáka. Poté jsou povinni budovu školy a její přilehlé prostory
ihned opustit.

Zacházení se školním majetkem:
1. Ţák nepoškozuje zařízení školy a udrţuje v pořádku zapůjčené předměty. Neplýtvá
vodou, energií ani spotřebním materiálem.
2. Svévolné poškození majetku, učebních pomůcek, učebnic apod. zákonní zástupci ţáka
(rodiče) uhradí nebo zajistí opravu uvedením do původního stavu.

Postup vychovatelů při nevyzvednutí žáka ze ŠD:
Pokud si zákonný zástupce ţáka nevyzvedne své dítě do doby, kdy končí odpolední provoz
ŠD, postupují vychovatelé následujícím postupem:
1. Uvědomí zákonného zástupce telefonicky, poté uvědomí vedení školy o nastalé
situaci.
2. Pokud se vychovatelům opakovaně nepodaří spojit se zákonným zástupcem ţáka,
informuje vedení školy, popř. policii ČR, OSPOD. Vychovatel poté čeká aţ do
vyzvednutí ţáka.

V Hranicích 1. 9. 2020.

_______________________
Mgr. Zdeněk Škrobánek
ředitel školy

