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Základní škola a Mateřská škola Opava – Malé Hoštice příspěvková organizace
Dvořákova 37,747 05 Opava – Malé Hoštice

VNITŘÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ

1.1. Předávání informací zákonným zástupcům, přihlašování a odhlašování žáků do školní družiny zajišťuje
vychovatelka příslušného oddělení.
1.2. O zařazení žáků do školní družiny a oddělení rozhoduje ředitelka školy.
1.3. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah
docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje zaznamená na přihlášce. Omluvu nepřítomnosti žáka v
družině, odchylky od docházky žáka jinak, než je uvedeno v přihlášce, sdělí rodiče vychovatelce písemně.
1.4. Odhlásit žáka ze ŠD lze v průběhu roku kdykoliv písemným sdělením zákonného zástupce.
Odhlášením žáka nevzniká nárok na vrácení úplaty v daném pololetí, ani poměrné části.
2.

PODMÍNĚNÉ VYLOUČENÍ NEBO VYLOUČENÍ

(2) Ředitel školy nebo školského zařízení může v případě závažného zaviněného porušení povinností stanovených
tímto zákonem nebo školním nebo vnitřním řádem rozhodnout o podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka nebo
studenta ze školy nebo školského zařízení.
§ 31 školského zákona č. 561/2004 Sb.
Jedná se o rozhodnutí ve správním řízení (§ 165, odst. 2, písm. b), § 183, odst. 1 školského zákona)
Ředitelka školy může podmíněně vyloučit nebo vyloučit žáka z těchto důvodů :
žák závažným způsobem porušuje školní řád
zákonný zástupce nerespektuje provozní dobu, vyzvedává dítě pozdě
zákonný zástupce nezaplatil úplatu ve stanoveném termínu
3.

ORGANIZACE ČINNOSTI

3.1. Provoz ŠD:
- ranní ŠD od 6,30 - 7,40 hod. Do ranní ŠD přicházejí žáci nejpozději do 7,30 hod,
- odpolední ŠD od 11,40 - 16,00 hod.
3.2. Do oddělení ŠD se zapisuje do 30 žáků.
3.3. Žáky do školní družiny si vychovatelky přebírají od vyučujících po skončení vyučování a společně se stravují.
3.4. Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost: odpočinkovou, rekreační a zájmovou.
3.5. V době řádných prázdnin je provoz ŠD určen zřizovatelem na určené škole. Žáci musí být na docházku o těchto
prázdninách zvlášť písemně přihlášeni.
3.6. Pro zájmovou činnost je vyhrazena doba od 14,00- 15,00 hod.
Tuto dobu budeme mimo jiné využívat k pobytu mimo školu (vycházky, návštěva knihovny, výstavy…) a tudíž v
této době (od 14,00-15,00) žák z družiny odcházet nemůže, pouze v neodkladných případech po domluvě
s vychovatelkou.
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4. CHOVÁNÍ ŽÁKŮ
4.1. Žák bez vědomí vychovatelky oddělení ŠD neopouští. Doba pobytu žáka v ŠD se řídí údaji uvedenými na
přihlášce.
4.2. Žák dodržuje společenská pravidla chování, vůči dospělým i spolužákům, ostatní spolužáky oslovuje jménem,
jméno žádným způsobem nehanobí, vyvaruje se fyzických i slovních útoků na spolužáky/spolužačky.
4.3. Pro žáky školní družiny platí školní řád v plném rozsahu, dodržují bezpečnostní předpisy při všech činnostech.
4.4. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základní škole, tj.
udělování napomenutí, důtky třídního učitele, důtky ředitele školy, klasifikace sníženou známkou z chování na
vysvědčení. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z
družiny vyloučen.
4.5. Žáci zacházejí šetrně s majetkem školy, školní družiny i s majetkem spolužáků. Úmyslné poškození zařízení školy,
školní družiny nebo her a hraček hradí rodiče žáka, který škodu způsobil.
5. DOKUMENTACE
5.1. V družině se vede tato dokumentace: Přihláška, Přehled výchovně vzdělávací práce, Docházkový sešit.
6. ÚPLATA
6.1. Zájmová činnost je poskytována za úplatu. Úplata se stanovuje pro přihlášené žáky na jedno pololetí, termín
splatnosti je do 30. 9. v prvním pololetí a 15. 2. v druhém pololetí.
6.2. Pobíratelé sociálních dávek mohou písemně požádat o osvobození od úplaty.

Školní řád byl projednán a schválen pedagogickou radou dne 31. 8. 2017
Školní řád nabývá účinnosti dnem 01. 09. 2017

Mgr. Marcela Rončková
ředitelka školy
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