Základní škola Fryčovická, příspěvková organizace, Fryčovická 462, 199 00 Praha 9 - Letňany

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
Školní družina se při své činnosti řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou č. 74/2005 Sb.,
o zájmovém vzdělávání ze dne 9. února 2005.
1. Školní družina je v provozu od 6.30 hod do 8.00 hod a od 11.40 hod do 17.00 hod.
2. Činnost školní družiny je provozována ve 2 třídách a 2 hernách v přízemí levého křídla
budovy školy, ve 2 třídách a 1 herně v pravém křídle budovy.
3. Do školní družiny přihlašují žáky zákonní zástupci dítěte na konci školního roku
(květen), žáky prvních tříd na třídní schůzce v červnu.
Rodiče řádně vyplní přihlášku do školní družiny a odevzdají ji vychovatelce ŠD. V době
mimo provoz ŠD ji vhodí do schránky na budově základní školy u vstupu.
Pokud není kapacita ŠD naplněna, je možné přihlášení žáků v průběhu roku.
Odhlášení žáka ze ŠD provádějí rodiče písemně.
Kritéria pro přijetí do školní družiny
Kritéria pro přijetí do školní družiny ve školním roce 2016/2017 pro žáky, kteří budou
školní družinu využívat k pravidelné denní docházce po celý školní rok. Do školní
družiny budou žáci přijímáni v pořadí:
1. žáci přípravné třídy a 1. ročníků
2. žáci 2. ročníků
3. žáci 3. ročníků, kteří mají ve školní družině mladšího sourozence
4. žáci 3. ročníků podle data narození od nejmladšího
5. pokud kapacita ŠD neumožní vzít všechny žáky stejného data narození, tzn. dne,
měsíce a roku, budou žáci vybráni losem
4. Úplata za ŠD je stanovena na 250 Kč měsíčně a lze ji uhradit na účet číslo
174-2000939359/0800 následovně:
a) bezhotovostním příkazem v bance na 4 + 6 měsíců
b) složenkou na 4 + 6 měsíců – k vyzvednutí na poště.
V uvedených možnostech je platba prováděna ve dvou splátkách, a to ve výši
1.000 Kč do 20. září a ve výši 1.500 Kč do 20. ledna příslušného školního roku.
Při platbě vždy uvádějte přidělený variabilní symbol dítěte.
5. Žáci při pobytu v ŠD dbají pokynů vychovatelky a svým chováním neohrožují
bezpečnost svou ani ostatních. V případě, že to zdravotní stav dítěte vyžaduje,
kontaktuje vychovatelka neprodleně rodiče telefonicky.
6. Žák navštěvuje ŠD v době, kterou rodiče uvedli při jeho přihlášení. Každou změnu
v odchodu jsou rodiče povinni oznámit vychovatelce písemně. Informace o tom, zda
dítě odchází z ŠD samo nebo v doprovodu rodičů či oprávněné osoby, musí být

oznámena písemnou formou, a to pokud je v rozporu s údaji v přihlášce do ŠD, a
opatřena podpisem.
7. Navštěvují-li žáci ŠD zájmové kroužky vedené učiteli nebo lektory externích organizací
v budově školy, vyzvednou si je učitelé nebo lektoři osobně v příslušném oddělení ŠD.
Po ukončení kroužků jsou žáci osobně učiteli nebo lektory přivedeni a předáni do svých
oddělení ŠD. Po celou dobu má odpovědnost za žáka a dohled nad žákem učitel nebo
lektor zájmového kroužku.
8. Žákům není dovoleno manipulovat s mobilními telefony a veškerou elektrotechnikou
(přijímání a odesílání zpráv, fotografování a nahrávání spolužáků či vyučujících, hraní
her apod.). Mobilní telefony a veškerá elektronika budou po celou dobu pobytu žáka
v ŠD vypnuty a uloženy na bezpečném místě.
9. Ve výjimečných případech, po opakovaném porušení vnitřního řádu ŠD nebo
významném porušení kázně a pořádku, ohrožení zdraví a bezpečnosti ostatních, může
být žák z ŠD ředitelkou školy vyloučen.
10. Rodiče zajistí, aby mělo dítě s sebou ve školní družině sportovní oblečení pro pobyt
venku, dostatek tekutin a svačinu.
11. Pro vyzvednutí dítěte z ŠD použijí rodiče nebo pověřené osoby telefon příslušného
oddělení dle rozpisu u vstupních dveří školy. Rodiče vyčkají u okna šatny školy, navážou
s dítětem oční kontakt. V šatně na dítě dohlédne služba na vrátnici.
Děti opouští školní družinu v době do 13.30 hod, a potom až od 15 hod kdykoliv.
12. ŠD využívá od 13.30 hod do 15.00 hod ke své činnosti hřiště u školy, tělocvičnu školy a
přilehlá dětská hřiště.
13. ŠD organizuje také činnosti, při kterých jsou spojována jednotlivá oddělení, např.
soutěže, kulturní a sportovní akce apod.
Po 16. hodině se děti spojují do 2 oddělení.
14. Ve výjimečných situacích (např. v době mimořádných prázdnin nebo v době, kdy dítě
čeká na začátek zájmového kroužku apod.) mohou být do ŠD dočasně umístěni žáci,
kteří nejsou do ŠD přihlášení k pravidelné docházce. Platí i pro umístění v ranní družině.
Žáci jsou zapsáni do docházkového sešitu.
15. Chtějí-li rodiče hovořit s paní vychovatelkou, domluví si schůzku na dobu, kdy nebude
narušena činnost školní družiny.
16. V případě, že si rodiče nebo pověřené osoby nevyzvednou dítě do ukončení provozu
školní družiny, bude je vychovatelka telefonicky kontaktovat. Pokud se vychovatelce
nepodaří rodiče telefonicky zkontaktovat po ukončení provozu ŠD, bude žák předán
Policii ČR, která bude dále spolupracovat s pracovníky sociálního odboru MČ Praha 18.

V Praze dne 1.9.2016

Mgr. Bc. Hana Nytrová
ředitelka školy

Dagmar Vavřiníková
vedoucí vychovatelka ŠD

