Školní družina při ZŠ Vlachovice
Vnitřní řád školní družiny
1. Školní družina je určena především žákům prvního stupně naší školy.
2. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 7.00 do začátku
vyučování a po jeho skončení do 15.30 hod.
3. Družina umožňuje žákům odpočinek, zájmové činnosti a různými formami i přípravu
na vyučování.
4. Žáci jsou přijímáni na základě řádně vyplněné přihlášky /zápisového lístku/.
5. Přijetí do školní družiny není nárokové.
6. Žáci mají povinnost se řádně a ohleduplně chovat, udržovat své věci v pořádku,
nepoškozovat majetek školy ani spolužáků.
7. Žáci mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejích akcí, podílet se na
tvorbě týdenních plánů akcí školní družiny a na denním hodnocení své činnosti, podle
pitného režimu užívat nápoje, zvát na akce družiny určené zákonným zástupcům své
rodiče a rodinné příslušníky.
8. Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit přihlášku a včas
ohlásit změny v údajích, seznámit se s vnitřním řádem školní družiny a respektovat jej,
řádně a dopředu omlouvat nepřítomnost žáka ve družině!
9. Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování žáka ve družině, o akcích
družiny a podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění
práce družiny.
10. Školní družina vykonává nad žáky dohled v době jejich pobytu v družině a při jejich
akcích. Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky!
11. Z ranní družiny vychovatelka odvádí žáky do šatny, po skončené čtvrté vyučovací
hodině přebírá žáky 1. a 2. třídy v šatně od vyučujícího, po páté vyučovací hodině je
přivádějí vyučující. Vedoucí zájmových kroužků pracujících v budově školy
vyzvedává žáky ze ŠD a po skončení je do družiny opět přivede.
12. Podle stanoveného rozvrhu odchodů v přihlášce /zápisovém lístku/ žáci odcházejí
domů či do zájmových kroužků mimo budovu školy. Z bezpečnostních důvodů nelze
žáky mimořádně uvolňovat pouze na základě telefonické žádosti!
13. Při zvláštních příležitostech lze do družiny dočasně umístit i žáky, kteří nejsou
přihlášeni k pravidelné docházce.
14. Za nedodržování vnitřního řádu lze žáka ze školní družiny vyloučit.
15. Školní družina se platí 2x ročně částkou 150 korun, a to v září a v lednu.
Vlachovice, září 2014

Podpis ředitele školy………………………………..

……………………………ZDE ODSTŘIHNOUT……………………………………………
NÁVRATKA
Dne …………..20…. jsem byl/a/ seznámen/a/ s vnitřním řádem školní družiny.
Jméno a příjmení ………………………………………
Podpis rodičů…………………………………………..

