
VII.   Vnitřní režim družiny 

1. Po skončení vyučování přivede učitelka žáky do školní družiny, kde si žáci odloží 

aktovky, vychovatelka si provede docházku žáků a pak je učitelka odvede do školní 

jídelny. 

2. Součástí činnosti ŠD jsou zájmové kroužky školy pro 1. stupeň, kterých se mohou 

účastnit i žáci nepřihlášení do školní družiny. 

3. Žák je do zájmového kroužku školy přijat na základě písemné přihlášky 

podepsané zákonným zástupcem. Žák odevzdá řádně vyplněnou přihlášku do 

zájmového kroužku školy vedoucí vychovatelce v ŠD. Ta informuje o přihlášení žáka 

vedoucího kroužku. 

4. Pokud Vaše dítě má zájem navštěvovat více zájmových kroužků, je třeba vyplnit 

přihlášku na každý kroužek zvlášť. Přihláška, která nebude podepsána rodičem, 

nebude považována za platnou!  

5. Kroužky budou probíhat v nabízených dnech a hodinách počínaje dnem 1. 10. 2017. 

Končí dne 31. 5. 2018. 

6. Při přechodu dětí do zájmových kroužků a zpět do ŠD má zodpovědnost za žáky 

      vyučující z kroužků. 

7. Pokud Vaše dítě už nebude mít zájem daný kroužek navštěvovat, musí donést řádně 

vyplněnou odhlášku ze zájmového kroužku podepsanou zákonným zástupcem. 
Žák odevzdá řádně vyplněnou odhlášku ze zájmového kroužku školy vedoucí 

vychovatelce v ŠD. Ta informuje o odhlášení žáka vedoucího kroužku. 

8. Žák je povinen chovat se ve školní družině tak, aby neohrožoval spolužáky ani 

vyučujícího. Při závažném a opakované porušování vnitřního řádu školní 

družiny může být rozhodnutím ředitel školy žák ze ŠD vyloučen. 

9. Žáci nesmějí používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek, 

psychického a fyzického násilí, hrubé slovní a úmyslné psychické a fyzické útoky 

žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné 

porušení povinností stanovených tímto řádem a žák bude za toto provinění ze ŠD 

vyloučen. 

10. Žáci šetří majetek ŠD. Svévolné zničení hračky nebo jiného zařízení ŠD hradí 

zákonní zástupci žáka. 

11. Žáci jsou před odchodem domů povinni uklidit hračky a hry, s nimiž si hráli. 

12. Na zájmové činnosti je vhodné mít převlečení. Vychovatelka neodpovídá za zničení a 

poničení oblečení. 

13. Pitný režim v ŠD zajišťuje základní škola. Děti mají zajištěný pro každý den ostatečné 

množství tekutin, aby byl dodržen jejich pitný režim. Vychovatelka ŠD dbá na 

dodržování pitného režimu dětí. 

14. Zakazuje se užívání návykových látek ve ŠD a jejich donášení do ŠD 

(včetně energetických nápojů obsahující kofein, taurin). 

15. Používat mobilní telefon smí žáci pouze pro komunikaci se zákonnými zástupci. Po 

jinou dobu je telefon vypnutý a odložený. Pokud žák předchozí zásady poruší, telefon 

vypne a odevzdá vychovatelce. Telefon bude vydán až při odchodu domů. 

16. Děti hlásí jakýkoliv úraz. Vychovatelka zajistí ošetření (popř. Lékařské), úraz zapíše 

do knihy úrazů, oznámí rodičům a ŘŠ. 

17. Děti při všech činnostech jsou poučeny o BOZP. 


