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Školní družina (dále jen ŠD) je základním článkem zařízení výchovy a vzdělávání
mimo vyučování. ŠD je školské zařízení určené k zájmovému vzdělávání, umožňuje
zájmové, odpočinkové i relaxační činnosti a různé formy přípravy na vyučování.
Vnitřní řád ŠD upravuje
a) podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole
nebo školském zařízení,
b) provoz a vnitřní režim školy nebo školského zařízení,
c) podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a jejich ochrany před sociálně
patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

1. CÍLE ŠD







Poskytnout dětem dostatek prostoru pro odreagování po vyučování.
Vést děti k vzájemné spolupráci a toleranci, k respektování odlišných názorů ve skupině
i ve společnosti, respektování individuality každého z nás.
Pečovat o všestranný rozvoj dítěte.
Rozvíjet individuální dispozice a schopnosti dětí v zájmových kroužcích.
Poskytovat náměty pro samostatné naplňování volného času.

2. PROVOZNÍ DOBA, PROSTORY ŠD








Provozní doba školní družiny je každý pracovní den, kdy žáci navštěvují školu a je
vymezena dobou od 6.30 h do 7.40 h a od 11.45 do 17.00 h.
Do ranní družiny přicházejí žáci průběžně, nejpozději však v 7.30h. Příchod do
odpolední družiny je možný pouze bezprostředně po skončení vyučování.
Žáky si rodiče vyzvedávají nejdříve v 13,00 h.
Žáci, kteří nebudou po skončení provozu vyzvednuti, budou do 10 minut po skončení
provozní doby pod dozorem příslušné vychovatelky v prostorách vestibulu školy.
Následně budou žáci předáni Policii ČR, která je ve spolupráci s pracovníky sociálního
odboru MČ Praha 18 předá do některého sociálního zařízení s celoročním provozem.
K provozu školní družiny jsou určeny kmenové místnosti na pavilonu A a pavilonu D.
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3.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ ŽÁKA



Žáci jsou přihlašováni k docházce zákonnými zástupci po vyplnění přihlášky, jejíž
součástí je uvedena doba, kdy a jakým způsobem bude žák opouštět školní družinu.
Se sourozenci mohou žáci odcházet na základě písemného souhlasu rodičů
(uvedených v přihlášce).
Zákonní zástupci mají povinnost řádně a pravdivě vyplnit přihlášku, včas ohlásit
změny v údajích, seznámit se s Vnitřním řádem ŠD a respektovat jej, včas uhradit
úplatu za pobyt dítěte v družině, při vyzvedávání dítěte dodržovat dobu provozu ŠD.
Do školní družiny se přijímají přednostně žáci 1. a 2. tříd školy, popř. žáci 3. tříd
školy.
Za docházku se platí měsíční poplatek za jednoho žáka, který je stanoven pro konkrétní
školní rok.
Při docházce pouze v době ranní družiny od 6.30h do 7.40h nebo 2x týdně se platí
poměrná částka z celkové úplaty na konkrétní školní rok.
V případě nemoci se příspěvek nevrací.
Oznámení o odhlášení z docházky je třeba podat písemně k vedoucí ŠD.









4. PROVOZ ŠD







Žáci jsou přijímáni do ranní ŠD pouze osobním kontaktem – rodiče předají dítě určené
vychovatelce. Odchod se děje stejným způsobem. Osobě, která není uvedená
v zápisním lístku, bude dítě předáno pouze na základě písemného souhlasu rodičů.
Tento souhlas si paní vychovatelka ověří telefonicky. Odchází-li dítě ze ŠD bez
doprovodu, odchází podle časového údaje určeného rodiči v zápisním lístku. Z
bezpečnostních důvodů nelze žáky mimořádně uvolňovat pouze na základě telefonické
žádosti, SMS zprávy, zprávy zaslané elektronickou poštou.
Žáci přihlášení do družiny jsou rozděleni do jednotlivých oddělení, a to na základě
potřeb provozu školy. Zařazení do skupiny je plně v kompetenci jednotlivých paní
vychovatelek.
Po skončení vyučování předává dítě do školní družiny příslušný vyučující. Na
zájmové kroužky v budově školy odcházejí žáci společně s vyučujícím, který kroužek
vede. Po skončení je opět do družiny přivede.
Do prostoru ŠD mohou pouze zdraví žáci. Při podezření na nemoc vychovatelka
telefonicky uvědomí rodiče.
Žáci školní družiny se řídí Vnitřním řádem školní družiny, dbají pokynů
vychovatelek, dodržují pravidla bezpečnosti v ŠD, na školním hřišti i při vycházkách
mimo školní družinu. Žák neopouští družinu bez vědomí vychovatelky. Události
porušující ustanovení Vnitřního řádu ŠD jsou ihned oznámeny vedení školy. Za
nevhodné chování / šikanování, agresivita, nekázeň, krádeže, ohrožování dětí apod. /
může být žák ze ŠD vyloučen.

5. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ



S pravidly bezpečnosti, s Vnitřním řádem ŠD jsou žáci seznámeni na začátku školního
roku a dále pak před každou mimořádnou činností nebo akcí.
3







K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků družiny jsou pověřeny paní vychovatelky
dle rozpisů služeb.
Žák se musí chovat tak, aby neohrožoval sebe ani ostatní.
Žák je povinen ohlásit každý úraz nebo zdravotní obtíže vychovatelce, která informuje
rodiče a vedení školy. V odůvodněných případech rodiče zajistí v nejkratší možné
době vyzvednutí žáka. A to i v případě, bude-li žák převezen k lékaři záchranou
službou.
Rodiče jsou odpovědni za to, že posílají do kolektivu žáka zdravotně způsobilého –
žák neužívá antibiotika, netrpí infekčním onemocněním, nemá vši. V opačném případě
může být žák z docházky do ŠD na nezbytně nutnou dobu vyřazen.

6. PRÁVA A POVINNOSTI












Zákonní zástupci mají právo být informováni o chování žáka ve ŠD, o akcích družiny
a zúčastňovat se akcí určených pro rodiče, podávat vedoucí vychovatelce nebo řediteli
školy návrhy na zkvalitnění práce ŠD.
Mobilní telefon, jiná elektronická zařízení a vlastní drahé (cenné) hračky nejsou nutné
pro činnost ve ŠD. Vedení školy nedoporučuje tyto cenné předměty nosit do školy.
Viz. Dodatek školního řadu o mobilních telefonech.
Žáci mají právo využívat zařízení ŠD a její vybavení, a to tak, aby je nepoškozovali.
Chovají se k sobě navzájem slušně a s porozuměním.
Žáci mají právo zúčastňovat se akcí ŠD, podílet se na plánování akcí ŠD, denních
hodnocení své činnosti, podle pitného režimu užívat nápoje zajištěné pro žáky v
družině, zvát na akce určené zákonným zástupcům své rodiče a rodinné příslušníky.
Žáci, kteří nejsou do ŠD přihlášeni, nemohou být účastníky školní družiny ani v době
dělených hodin nebo neplánovaného přerušení výuky.
Pro zařazené žáky škola zajišťuje pitný režim každodenním podáváním tekutin,
umístěných v barelu v prostoru hlavní chodby ŠD. Žáci jsou povinni nosit vlastní
nádoby na použití (doporučujeme jednorázové).
Žáci se chovají při pobytu ve ŠD a na akcích organizovaných ŠD tak, aby neohrozili
zdraví svoje ani svých spolužáků či jiných osob.
Žáci chodí oblečeni čistě, upraveně a slušně.
Družinové akce mimo budovu školy - žáci se řídí pravidly silničního provozu a
pokyny doprovázejících osob.
Při pobytu v tělocvičně, na pozemcích a v počítačových učebnách dodržují žáci
specifické bezpečnostní předpisy a vnitřní řády těchto učeben. Vychovatelky dané
aktivity jsou povinny s nimi seznámit žáky při první návštěvě.
Vnitřní řád ŠD upravuje podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci
ve školském zařízení. V případě potřeby (nejasnosti organizace v ŠD, stížnosti, …) se
jak žák, tak rodič může obrátit na vedoucí ŠD. Následně na zástupce ředitele nebo
ředitele školy po telefonické domluvě.

7. OCHRANA PŘED RIZIKOVÝM CHOVÁNÍM


Vychovatelky, pedagogičtí pracovníci průběžně sledují konkrétní podmínky
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a situace ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé
formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.
Žáci ŠD mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce, zneužívání a konzumace
návykových látek (tabákové výrobky, omamné látky, zejména drogy a alkoholické
nápoje) v areálu školy a jeho bezprostředním okolí. Porušení tohoto zákazu se bere
jako hrubé porušení Vnitřního řádu ŠD.
Projevy šikanování mezi žáky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování
apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům
nebo skupinám (zejména v situacích, kdy jsou takto postiženi žáci mladší a slabší),
jsou v prostorách družiny a při družinových akcích přísně zakázány, a jsou
považovány za hrubý přestupek proti Vnitřnímu řádu ŠD.
Dále je žákům zakázáno vnášet do prostoru ŠD a okolí pyrotechnické výrobky včetně
zábavné pyrotechniky, střelné zbraně, nože a pornografii.

8. PODMÍNKY ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠD ZE STRANY ŽÁKŮ






Žák má právo užívat zařízení ŠD, je přitom povinen šetrně zacházet s vybavením (hry,
sportovní pomůcky, nůžky, družinovým majetkem,…). Za každé svévolné poškození
nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů, pracovníků školy a dalších osob
oprávněných ke vstupu do školy, bude vyžadována odpovídající náhrada od
zákonného zástupce žáka, který poškození způsobil.
Každé poškození nebo závadu v učebně/v herně hlásí žák vychovatelce.
Každý žák zodpovídá za čistotu, pořádek a úklid svého okolí.
Poškozování školního majetku bude hodnoceno jako kázeňský přestupek.

9. PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ - Struktura
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10. KONTAKTY
Vedoucí ŠD Sovová tel: 286 001 076
Telefonní spojení ŠD vychovatelky
Pavilon D 1. patro: 286 920 533 l.29 nebo l.39
,
Pavilon D 2. patro: 286 920 533 l.37
Pavilon A přízemí: 286 920 533
Základní informace

l.34

,http://www.tupolevka.cz

Mgr. Daniel Vysloužil
ředitel školy
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