Střední průmyslová škola, Odborná škola a Základní škola, Nové Město nad Metují

Organizační směrnice č. 19/2018/OS
Vnitřní řád školní družiny

Čj.: ŠNM/178/2018
Zpracovala: Kamila Košnar Valterová, zástupkyně ředitelky školy pro mimoškolní výchovu
Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy
V Novém Městě nad Metují dne 20. srpna 2018
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Vnitřní řád školní družiny
1. Školní družina (dále jen ŠD) slouží k výchově, vzdělávání, zájmové činnosti,
odpočinku a k relaxaci žáků – organizuje volný čas dětí.
2. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy.
3. Provoz školní družiny je od 11:30 do 14:30 hod.
4. Za pobyt žáka v ŠD požaduje škola úplatu 30 Kč měsíčně.
5. ŠD se naplňuje do 24 žáků denně přítomných.
6. Do ŠD se žáci zapisují v první den školní docházky do zdejší školy.
7. Při zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci žáků seznámeni s Vnitřním řádem školní
družiny.
8. Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit
zákonným zástupcem.
9. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve. Vždy jen na písemnou žádost, která musí obsahovat
datum, hodinu odchodu a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák
uvolněn.
10. Písemná žádost (na celý školní rok) je také nutná při uvolňování žáka na mimoškolní
aktivity (ZUŠ, kroužky aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD, nenese škola
zodpovědnost.
11. Žáka je možné odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost zákonných
zástupců).
12. Za přesun žáků do ŠD po ukončení vyučování zodpovídají jednotliví učitelé. Žáky ŠD
předává učitelka vychovatelce. Zároveň informuje vychovatelku o jakékoliv změně
v rozvrhu.
13. Při předání žáka ve školní jídelně si přechod do ŠD vychovatel/ka zajišťuje sám/sama.
14. Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci žáky osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné
k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby žák odcházel ze ŠD sám v určenou
hodinu.
15. Zákonní zástupci jsou povinni vyzvednout žáka nejdéle do 14:30 hodin. V případě, že
tak neučiní, vychovatel/ka zatelefonuje zákonným zástupcům. Pokud nedojde
k domluvě, vychovatel/ka je povinna předat nevyzvednutého žáka na Policii ČR.
16. Během pobytu ve ŠD a venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny
v družině. ŠD využívá i jiné prostory školy. Tělocvičnu, počítačovou učebnu,
venkovní hřiště ap. Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.
17. V případě příznivého počasí je upřednostněn pobyt venku.
18. Školní družina je určena především pro žáky 1. stupně a je součástí školy. Po dohodě
s vychovatelkou se mohou, v nezbytných situacích, činnosti ŠD zúčastnit i žáci, kteří
nejsou přihlášeni k řádné docházce. Maximálně do počtu 24 žáků.
19. Žáci ŠD se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se
kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani
svých spolužáků. Řídí se pokyny vychovatele.
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20. Případná zranění oznámí žák neprodleně vychovateli.
21. S pomůckami a zařízením ŠD žáci zacházejí v souladu se školním řádem. Dojde-li
k poškození, oznámí tuto skutečnost vychovateli. Za úmyslné poškození majetku bude
ze strany školy uplatňována finanční náhrada.
22. Při soustavném porušování školního řádu a vnitřního řádu školní družiny lze žáka za
ŠD vyloučit.
23. Zákonní zástupci jsou povinni informovat školu o zdravotních obtížích žáka a o změně
jeho zdravotního stavu.
24. S příslušným vychovatelem řeší zákonní zástupci vzniklé problémy osobně při
vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí družinový notýsek pro sdělení).
Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s žákem do činnosti a jsou zvaní na
významnější akce ŠD.

Závěrečná ustanovení
1. S vnitřním řádem jsou prokazatelně seznámeni zaměstnanci školy a žáci a o jeho
vydání a obsahu jsou informováni zákonní zástupci nezletilých žáků.
2. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem vydání. Dnem účinnosti tohoto předpisu
pozbývají platnosti veškerá ustanovení dosavadních předpisů, která jsou s tímto
předpisem v rozporu.

V Novém Městě nad Metují 20. srpna 2018

PaedDr. Olga Talášková
ředitelka školy
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