Základní škola a Základní umělecká škola
Zliv, okres České Budějovice
Lidická 315, 373 44 Zliv, tel: 387993323, e-mail: zszliv@seznam.cz, IČ: 00581623

Řád školní družiny
Školní družina je součástí ZŠ a ZUŠ Zliv a na její provoz se vztahují veškerá ustanovení
školního řádu základní školy.
Hlavním posláním školní družiny (dále jen ŠD), je zabezpečení zájmové činnosti,
odpočinku a rekreace žáků v době před a po vyučování.
Oddělení ŠD se naplňují do počtu 30 dětí přednostně žáky prvního stupně ZŠ. Při
postupném odchodu žáků ze ŠD se oddělení mohou spojit.
Činnosti školní družiny :
Svou funkci naplňuje ŠD činnostmi, řazenými do následujících skupin:
a) Odpočinkové činnosti, b) Rekreační činnosti, c) Zájmové činnosti. d) Příprava na vyučování.
Činnost ŠD se řídí týdenním plánem, který je zveřejněn na nástěnce ŠD.
Provoz školní družiny.
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Ranní provoz ŠD začíná v 6.00 hod. a končí předáním žáků vyučujícímu dopoledního
vyučování. Po vyučování je ŠD v provozu od 11.40 hod. do 16.00 hod. Vychovatelka po
dobu přítomnosti žáka ve ŠD za něho plně odpovídá.
Žáci jsou do oddělení ŠD zařazováni na základě písemné přihlášky podepsané zákonným
zástupcem. V přihlášce musí být vyplněny veškeré požadované údaje, které jsou pak pro
obě strany závazné a lze je měnit pouze písemně. O zařazení do ŠD rozhoduje ředitel školy.
Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno za úplatu. Výši úplaty stanoví ředitel školy vnitřní
směrnicí a zveřejní před zahájením školního roku ve školním zpravodaji a na webových
stránkách školy.
Ředitel školy může rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny z důvodu nezaplacení
úplaty nebo hrubého porušování školního řádu a řádu ŠD.
Při pobytu ve ŠD se žáci řídí školním řádem a pokyny vychovatelky. Dbají o bezpečnost svoji
a svých spolužáků. Chovají se tak, aby zabránili vzniku škody na zdraví nebo majetku. Na
svém místě udržují pořádek a čistotu. Za bezpečnost žáků odpovídá vychovatelka. Mobilní
telefony a podobná osobní elektronická zařízení mohou žáci používat pouze se souhlasem
vychovatelky.
Za chování ve ŠD může vychovatelka navrhnout výchovné opatření, které udělí třídní učitel
nebo ředitel školy. Klasifikace chování žáka na vysvědčení zohledňuje také chování žáka
ve ŠD.
V případě, že si rodiče nevyzvednou žáka ve stanovené době, vyčká vychovatelka do konce
pracovní doby, pokusí se telefonicky spojit s rodiči, v případě neúspěchu požádá o pomoc
Policii ČR.
V době prázdnin a dnech volna vyhlášených ředitelem školy se provoz ŠD řídí zvláštním
režimem.
Tento řád školní družiny nabývá platnosti dne 1.1.2015.

Mgr. Jan Režný
ředitel školy

