Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
Příspěvková organizace

Vnitřní řád školní družiny
Č.j. ZSREP 353/2015
1. Činnost ŠD se řídí §30 Zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a Vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.
2. Školní družina poskytuje zájmové vzdělávání žákům školy. Činnost ŠD je určena přednostně
pro žáky prvního stupně základní školy. Do ŠD jsou přednostně umístěny děti zaměstnaných
rodičů, děti dojíždějící, děti mladší věkové kategorie.
3. Přihlášení a odhlášení dítěte: Rodiče přihlásí své dítě vyplněním Přihlášky do ŠD a
zaplacením částky určené ředitelstvím ZŠ. Odhlašují písemnou formou a stejně omlouvají děti.
Dítě může být vyloučeno při opětovném hrubém porušování kázně a hrubém chování ve
skupině nebo při neplacení poplatků za ŠD.
4. Ve dnech prázdnin a ředitelského volna v průběhu školního roku je školní družina v provozu
pouze v případě dostatečného zájmu rodičů po osobní domluvě s vychovatelkami.
5. Pobyt ve ŠD je stanoven termínem zapsaným v Přihlášce do ŠD, dítě odchází samo nebo
v doprovodu rodičů, nebo po napsání omluvenky, která mění čas uvedený v přihlášce.
Omluvenka obsahuje datum, sdělení, podpis. Z bezpečnostních důvodů nelze žáky uvolňovat
pouze na základě telefonické žádosti.
6. Organizace činnosti školní družiny: Účastníci pravidelné docházky do družiny se zařazují do
oddělení. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. V rámci činnosti ŠD jsou
využívány i další prostory – školní hřiště, školní kuchyň, zimní stadion, krytý bazén a jiné.
7. Školní družina je v provozu ve dnech školního vyučování od 6.00 do začátku vyučování a po
jeho skončení do 17.00 hod. Zákonní zástupci mají povinnost vyzvedávat si děti do stanovené
doby. Při opakovaném nevyzvedávání může být dítě, po předchozím projednání s rodiči,
rozhodnutím ředitele školy, ze školní družiny vyloučen.
8. Poplatek za ŠD: Platba je prováděna měsíčně, případně na delší období. Platba se provádí
v hotovosti u sekretářky školy nebo převodem z účtu. Výjimky schvaluje ředitel školy.
9. Děti mají povinnost řádně a ohleduplně se chovat, udržovat své věci v pořádku, nepoškozovat
majetek školy ani spolužáků, neprodleně hlásit každý úraz nebo vznik škody, ke kterým došlo
v souvislosti s činností družiny, dbát pokynů pedagogických a provozních pracovníků, chovat
se tak, aby neohrozili zdraví svoje ani jiných osob.
10. Děti mají právo užívat zařízení školní družiny, zúčastňovat se jejích akcí. Mají právo na
ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, právo na vzdělání a svobodu myšlení a
projevu, právo na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, právo
být seznámeni se všemi předpisy vztahujícími se k jejich pobytu a činnosti v družině.
11. Zákonní zástupci mají povinnost řádně, úplně a pravdivě vyplnit Přihlášku do ŠD a včas ohlásit
změny v údajích, změny zdravotní způsobilosti a zdravotní potíže dítěte, seznámit se s vnitřním
řádem družiny a respektovat jej, včas uhradit platbu za pobyt dítěte ve školní družině, pokud
neodchází žák sám, vyzvedávat ho ve stanovené době.
12. Zákonní zástupci dětí, děti, zaměstnanci školní družiny i školy se k sobě navzájem chovají
uctivě a s náležitým respektem, v souladu se zásadami slušného chování.
13. Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování dítěte v družině, o akcích družiny,
podávat vychovatelkám nebo řediteli školy návrhy na zkvalitnění práce družiny.

14. Před začátkem vyučování předává vychovatelka děti z ranní družiny učitelce, případně odvádí
děti do hlavní budovy, po skončení vyučování předává učitelka děti vychovatelce.
Ke spojování všech dětí z jednotlivých oddělení dochází v 15:00 hodin v budově náměstí
Republiky 14.
15. Po dohodě s rodiči je zajištěno podávání nápojů v průběhu odpoledne. Současně je možné, aby
se dítě napilo pitné vody podle potřeby.
Ve Znojmě, 1. 9. 2015
Zdeněk Mikulič v.r.
ředitel školy

Úhrada příspěvku za pobyt v ŠD:
Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 stanovila příspěvek dle kalkulace ve výši Kč 110,měsíčně.
Hrazení příspěvku – vyberte si z následujících možností:
měsíčně hotově pokladnou ZŠ Znojmo
platbu proveďte v pondělí v prvním nebo druhém týdnu měsíce v době od 6.30 do 11.30 a od 12,30
do 14.30 v kanceláři školy.
převodem z účtu:
platba z jiného účtu na č. ú. školy – 686908514/0600 a VS (variabilní symbol)
tvořený prvními 6 číslicemi rodného čísla dítěte. Tedy variabilní symbol (VS) =
rodné číslo dítěte (bez čísla za lomítkem). Např. dítě s RČ 910215/4718 uvede VS 910215.

