Masarykova ZŠ a MŠ Klenčí pod Čerchovem, okres Domažlice,
příspěvková organizace

VNIT ŘNÍ Ř ÁD ŠK O LNÍ DR U ŽIN Y

Účinnost od 1. 9. 2013
Změny jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků.

Práva a povinnosti žáků ve ŠD
Žáci jsou povinni:
po přihlášení docházet do ŠD
dodržovat vnitřní řád ŠD
plnit pokyny všech pedagogických pracovníků i provozních pracovníků školy
dodržovat slušná pravidla chování mezi spolužáky a dospělými, aby neohrozili zdraví
svoje a ostatní
- chodit do ŠD čistě a vhodně oblečeni
- chránit majetek před poškozením, udržovat pořádek ve skříňkách, hráčkách
- hlásit každou nepřítomnost z místnosti ŠD (na WC, do šatny, do třídy, atd.)
-

Zákonní zástupci jsou povinni:
- hradit úplatu za pobyt ve ŠD do stanoveného termínu (do konce měsíce září, ledna)
- omluvit z nepřítomnosti žáka
- předložit písemnou žádost o uvolnění žáka v jinou dobu než stanoví přihláška (na
telefonické vyzvání se dítě nevydává)
- čekat na žáka ve stanovenou dobu odchodu ze ŠD před vchodem (pokud žák odchází sám
bez doprovodu – bere zodpovědnost za odchod ze školy zákonný zástupce)
Žák má právo:
- na ochranu před jakoukoli formou diskriminace, šikany, násilí, hrubého urážení
- na odpočinek, relaxaci, zábavu a odreagování od školních povinností

Provoz školní družiny
- školní družina je v provozu:
6:25 - 7:35 hod. - žáci se shromažďují ve třídě ŠD
11:30 - 16:00 hod. - žáky přebírá vychovatelka ve školní jídelně
nebo žáky odvádí určený pedagogický pracovník po ukončení vyučování
- o provozu ŠD v době řádných prázdnin v průběhu školního roku rozhoduje ředitelství
školy po projednání se zřizovatelem. Zájem o provoz v době prázdnin nahlásí rodiče
předem. ŠD bude v provozu, přihlásí-li se alespoň 15 žáků.
- mezi 13:30 - 14:30 hod. probíhá zájmová činnost a vycházky. V té době žáci nemohou
odcházet ze ŠD. Po 14:30 hod. odchází kdykoliv.
Počet žáků v oddělení
- oddělení se naplňují do výše 30 žáků na pravidelnou docházku
- ve výjimečných případech mohou být do ŠD zařazeni žáci, kteří nejsou přihlášeni
Přihlášky do školní družiny
- děti přihlašují do ŠD rodiče nebo zákonní zástupci žáka při zápisu do 1. třídy
- na následující školní rok se přihlašují žáci, kteří ŠD navštěvují, do konce měsíce června
(přesné rozhodnutí stanoví ředitelka školy během prvního týdne v září)
- přihlásit je možné žáky 1. - 3. ročníku
- žáka je možno přihlásit i během školního roku, pokud je volná kapacita
- o zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitelka školy podle stanovených kritérií
- rodiče (zákonní zástupci) vyplní písemnou přihlášku, na které je uveden rozsah docházky
a způsob vyzvedávání žáka
- po přijetí do ŠD se stává docházka povinná – každou nepřítomnost je potřeba omluvit
Žáka lze uvolnit dříve jen na základě písemné žádosti, která obsahuje datum, hodinu odchodu
a podpis zákonného zástupce. Bez této žádosti nebude žák uvolněn. Na telefonické vyzvání se
nebere zřetel.
Žáci, kteří navštěvují zájmové útvary organizované školou, dochází a přichází sami, v té době
za ně vychovatelka nezodpovídá. Po dobu zájmového útvaru přebírají plnou zodpovědnost za
žáky vedoucí zájmového útvaru.
Žáci, kteří navštěvují zájmové útvary mimo školu, odcházejí sami, plnou zodpovědnost
přebírají rodiče.
Ukončení docházky
- rodiče (zákonní zástupci) mohou ukončit docházku žáka písemnou žádostí
- v případě porušování řádu ŠD může ředitelka školy rozhodnout o vyloučení žáka

Výše úplaty
- za pobyt ve ŠD se platí měsíčně 100 Kč a to ve dvou splátkách:
1. září - prosinec - 400 Kč do konce měsíce září
2. leden - červen - 600 Kč do konce měsíce ledna
- úplata je hrazena u vychovatelky, která vystaví doklad
- úplata může být snížena nebo prominuta žákovi, pokud má společně s posuzovanou
osobou nárok na sociální příplatek, který podle zvláštního právního předpisu pobírá jeho
zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, nutno předložit doklad.
Pitný režim
- vlastní zásoby nebo školní automat na nápoje
Další ustanovení
- pokud žáka vyzvedávají rodiče nebo jiná oprávněná osoba uvedená v přihlášce, zazvoní u
vchodu na zvonek ŠD, nahlásí příchod, dítě odchází samo s klíčem do šatny se připravit
na odchod ze ŠD
- žák přinese klíč od šatny, rozloučí se a odchází s aktovkou hlavním vchodem z budovy
školy. Rodiče do budovy školy nechodí.
- pokud žák odchází sám bez doprovodu, bere zodpovědnost za žáka zákonný zástupce
- nevyzvednou-li si rodiče (zákonný zástupce) žáka po ukončení provozu ŠD, spojí se
vychovatelka s rodinou telefonicky
- pokud ani potom si rodiče žáka nevyzvednou, bude kontaktován náhradní zástupce,
kterého rodiče prokazatelně označí na přihlášce a žák mu bude předán
- pokud i tento postup je bezvýsledný, vychovatelka nahlásí situaci vedení školy a ta se
celou situaci snaží vyřešit

____________________________
vychovatelka ŠD
Platnost dokumentu od 1. 9. 2013

___________________________
ředitelka ZŠ a MŠ

