Základní škola a Mateřská škola Havířov – Životice Zelená,
příspěvková organizace

Vnitřní řád zájmového vzdělávání školní družiny (ŠD)
Provoz školní družiny zahájen 3.9. 2018
1. Provozní doba ŠD: pondělí – pátek 6.45 – 7.45 a 11.45 – 16.30 hod.
2. Rodiče přihlašují žáky do ŠD písemně (přihláška), ředitel školy rozhoduje o přijetí
žáka do ŠD.
3. Odchody žáků ze školní družiny dle přihlášky (v doprovodu rodičů, samostatně).
4. Nepřítomnost ve ŠD a také dřívější odchod ze ŠD se omlouvá na základě písemného
sdělení od rodičů. Omluvenka napsaná na lístečku musí obsahovat jméno, příjmení,
datum a hodinu odchodu (samo – s doprovodem). V době od 14.00 do 15.00 jsou
děti na vycházce a můžou se zdržovat mimo budovy školy, a proto je nutné
přizpůsobit čas odchodu před nebo po vycházce.
5. Každou změnu rodiče hlásí písemně vychovatelce ŠD.
6. Úplata za zájmové vzdělávání za žáka ve ŠD činí 150,- Kč za jeden měsíc a
proběhne pouze bezhotovostním platebním stykem a to:
a) jednorázovým platebním příkazem na měsíc, období 9 – 12/2018, 1 – 6/2019
nebo celoročně
b) trvalým příkazem k 20.dni daného měsíce
Platby jsou zasílány na účet č.2901044675 / 2010. Variabilní symbol bude
osobní číslo žáka (sdělí ved.vychovatelka). Ve zprávě pro příjemce bude uvedeno:
ŠD jméno a příjmení žáka. V případě nemoci /min.měsíc/ bude platba vrácena na
účet zákonného zástupce žáka.
7. Žáci přicházejí do ŠD po skončení vyučování v doprovodu učitelky, která předá
žáky vychovatelce ŠD.
8. Po příchodu žáků do ŠD odcházejí společně s vychovatelkou na oběd do ŠJ, kde
všichni žáci dodržují Provozní řád ŠJ. Po skončení obědu všichni společně
s vychovatelkou odcházejí zpět do ŠD.
9. V případě nevyzvednutí žáka do 16.30 hod. se vychovatelka bude snažit kontaktovat
rodiče.
10. Informace o žácích a ŠD podává vychovatelka rodičům individuálně a na třídních
schůzkách.
11. V rámci činnosti žáci ŠD využívají tělocvičnu ZŠ, kde se řídí Školním řádem školy
a Provozním řádem tělocvičny.
12. Žáci ŠD se společně podílejí na sportovních a kulturních akcích a reprezentují školu.
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13. Žáci jsou povinni na úseku zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
a) dodržovat Vnitřní řád ŠD a pokyny vychovatelky nebo dospělé osoby k ochraně
zdraví a bezpečnosti
b) plnit pokyny zaměstnanců školy vydané v souladu s právními předpisy a Vnitřním
řádem ŠD. V případě závažného porušení Vnitřního řádu ŠD, a to v době, kdy je žák
v ŠD přítomen, může být ze školní družiny vyloučen.
14. Zapůjčené pomůcky a hračky žáci vracejí v pořádku vychovatelce a při úmyslném
poškození musí rodiče vzniklou škodu uhradit. Počítače a ostatní přístroje žáci
ovládají pouze po dohodě s vychovatelkou a v její přítomnosti.
15. Po písemné dohodě s rodiči mohou žáci sami opustit ŠD za účelem návštěvy
kroužku v budově školy a výuky ZUŠ. Po celou dobu této výuky za ně zodpovídají
vedoucí kroužku a učitel ZUŠ. Po skončení činnosti je vedoucí kroužku odvede zpět
do ŠD.

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny
O přijímání žáků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy .
Kapacita školní družiny je 50 míst.

V Havířově 3.9.2018

ředitelka školy: Mgr. Blanka Helštýnová

Vychovatelka ŠD: Zuzana Holešová
Jana Chudá

