Základní škola a Mateřská škola Kamýk nad Vltavou,
příspěvková organizace
Kamýk nad Vltavou 141, PSČ 262 63
tel. 318677113, e-mail: skola@zskamyknv.cz

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
a) Přihlašování a odhlašování účastníka
1. Do ŠD mohou docházet děti z přípravné třídy, žáci z 1. – 5. tř., kteří jsou zařazeni
do jednotlivých oddělení.
2. Účastníci jsou povinni dodržovat ustanovení školního řádu a vnitřního řádu ŠD.
3. Rodiče přihlašují dítě k pravidelné školní docházce písemnou formou na
zápisním lístku a sdělí rozsah i způsob odchodu. Nepřítomnost žáka nebo
odchylky od pravidelné docházky sdělí písemně (§ 6 Vyhl. MŠMT 87), nebo
osobně. Telefonicky jen ve výjimečném případě (mobil – 721 979 770).
b) Provoz a vnitřní režim ŠD
1. Pro účastníky z přípravné třídy a žáky z 1. - 5. třídy začíná ranní provoz ŠD v 6:00 hod a končí
v 7:30 hod. Na vyučování odcházejí účastníci do tříd samostatně. Odpolední provoz začíná v 11:00
hod a končí v 16:00 hod.
2. Po skončení vyučování předávají účastníky přípravné třídy a žáky z 1. -5. třídy do ŠD vyučující
3. S vychovatelkou odcházejí všichni na oběd do ŠJ a vracejí se sami zpět do ŠD.
4. Během odpoledního provozu mohou účastníci sami odcházet do zájmových kroužků na základě
písemného souhlasu rodičů.
5. Od 13:30 hod do 14:30 hod probíhá hlavní odpočinková, rekreační a zájmová činnost v ŠD a
její program by neměl být narušován neplánovanými odchody dětí ze ŠD.
6. Pro pobyt venku se účastníci mohou převlékat do sportovního oděvu, který mají uložený v
šatnové skříňce.
7. Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům i přípravu na
vyučování.
8. Denní režim:
6:00 – 7:30 ranní družina (odpočinková činnost dle zájmu)
11:00 –12:30 stravování ve školní jídelně, sebeobslužná činnost, odpočinková činnost
12:30 - 13:30 odpočinkové činnosti, řízená zájmová činnost – výtvarné a pracovní činnosti
13:30 – 14:30 rekreační činnosti, vycházky, pobyt venku (les Trojanův vrch, školní zahrada,
duhové hřiště, vycházky ulicemi Kamýku)
14:30 – 15:00 svačina, pitný režim, odpočinková činnost
15:00 – 16:00 příprava na vyučování – procvičování a psaní domácích úkolů, čtení, naučné hry,
odpočinková činnost
Časy denního režimu jsou orientační a během školního roku jsou přizpůsobovány školním aktivitám
a počasí.

c) Chování účastníků ŠD
1. Účastník bez vědomí vychovatelky neopouští oddělení školní družiny. Za účastníka, který byl ve
škole a do školní družiny se nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.
2. Účastníci se řídí pokyny vychovatelky školní družiny, pravidly řádu školy a školní družiny.
3. K zařízení školní družiny se účastníci chovají ohleduplně a šetrně. Úmyslné poškození nebo
zničení vybavení nahradí nebo opraví rodiče.
4. Po příchodu do ŠD se účastníci řídí všemi pokyny vychovatelek.
5. Pokud účastník soustavně narušuje činnosti školní družiny, opakovaně porušuje školní řád a
vnitřní řád ŠD, může být na návrh vedoucí vychovatelky ředitelkou školy z docházky do ŠD
vyloučen. Zákonný zástupce bude informován písemně s patřičným zdůvodněním.
d) Bezpečnost a ochrana zdraví účastníků
1. Během provozu je zajišťován pitný režim pro účastníky přípravné, 1. - 5. třídy.
2. Před odchodem na oběd si účastníky umyjí ruce a dbají na dodržování hygieny.
3. Do ŠD účastníci nenosí cenné věci, pokud ano zodpovídá si za ně každý sám. Má-li účastník
mobilní telefon, bude ho mít uklizený ve školní tašce.
4. Spolužáci se k sobě chovají slušně, dbají na to, aby nedocházelo ke hrubostem, šikanování a
vzájemnému fyzickému napadání.
5. Každou nevolnost, drobné poranění i úraz hlásí účastníci neprodleně vychovatelce.
6. Při úrazu účastníka vychovatelka zváží situaci a zajistí ošetření, zavolá rodiče, případně
lékařskou pomoc.
7. Zákonný zástupce je povinen informovat vychovatelku o zdravotním stavu účastníka, případně
jeho změně.
e) Platba ve ŠD
1. Poplatek za ŠD činní 250,-Kč na pololetí školního roku – za účastníky 1. - 5. tř. Poplatek je
nutné uhradit vždy v měsíci září a únoru u vychovatelek ve ŠD.
f) Práva a povinnosti účastníků, pravidla vzájemných vztahů mezi účastníky, zákonnými
zástupci účastníků a pedagogickými pracovníky
A. Práva účastníků
1. Účastníci docházející do ŠD mají všechna práva dítěte, jak jsou stanovena v ,, Úmluvě o
právech dítěte‘‘.
2. Účastníci docházející mají právo
a) na svobodu myšlení, svědomí, náboženství a na svobodu projevu
b) na účast na výchovných, vzdělávacích, zájmových akcích zajišťovaných ŠD
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich výchovy a
vzdělávání
1. Práva uvedená v odstavci 2a) a c) mají také zákonní zástupci účastníků.
2. Účastníci mají právo na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, na život a práci ve zdravém
životním prostředí.
3. Účastníci mají právo na ochranu před jakoukoliv formou diskriminace, před fyzickým nebo
psychickým násilím, zneužíváním, zanedbáváním, před sociálně patologickými jevy a všemi druhy
toxikománií.

B. Povinnosti účastníků
1. Účastníci docházející do ŠD dodržují pravidla kulturního chování.
2. Účastníci se nesmějí dopouštět projevů rasismu a šikanování.
3. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny vychovatelek a dalších oprávněných osob.
4. Do družiny účastníci nenosí cenné věci, větší obnosy peněz, předměty ohrožující mravní výchovu
dětí a předměty nesouvisející s vyučováním. Škola neodpovídá za škodu způsobenou poškozením či
ztrátou cenných věcí, které byly do školy bezdůvodně přineseny. Zjistí-li účastník ztrátu osobní
věci, oznámí tuto skutečnost neprodleně vychovatelce.
5. Zapomenuté a nalezené předměty v areálu školy odevzdá nálezce vychovatelce
C. Práva zákonných zástupců účastníků
1. Zákonný zástupce účastníka má právo se informovat na chování účastníka u vychovatelek.
2. Zákonný zástupce účastníka má právo vznášet připomínky a podněty k práci u vychovatelek
nebo u vedení školy.
D. Povinnosti zákonných zástupců účastníků
1. Zákonný zástupce má povinnost zajistit, aby účastník přihlášený k pravidelné denní účasti
docházel řádně do ŠD v termínu uvedeném na zápisovém lístku.
2. Zákonný zástupce má povinnost informovat ŠD o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních
obtížích účastníka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh
zájmového vzdělávání.
E. Pravidla vzájemných vztahů mezi účastníky, zákonnými zástupci účastníků a pracovníky
školy
1. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají účastníkům a jejich zákonným zástupcům pouze takové
pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním zájmového vzdělávání, vnitřního řádu ŠD, zajištění
bezpečnosti a dalších nezbytných organizačních opatření.
2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o účastníkovy (zdravotní způsobilost, ….) jsou
důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů.
3. Účastník zdraví v budově a na akcích ŠD pracovníky školy srozumitelným pozdravem.
Pracovník školy účastníkovi na pozdrav odpoví.
g) Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo
násilí
1. Je zakázáno nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek (alkohol, cigarety, drogy) v
areálu školy. Za porušení zákazu budou uplatňována výchovná opatření.
2. Projevy šikanování mezi účastníky, tj. násilí, omezování osobní svobody, ponižování apod.,
kterých by se dopouštěli jednotliví účastníci nebo skupiny účastníků vůči jiným účastníkům nebo
skupinám, jsou v prostorách školy a při akcích ŠD přísně zakázány.
Tento vnitřní řád ŠD je v platnosti od 1.9. 2017.

…........................................................
Ing. Alena Suchopárová
ředitelka školy

….......…...........................................
Zdeňka Vostarková
vedoucí vychovatelka ŠD

