
Základní škola ŠKOLAMYŠL
Hrnčířská 272, Zahájí, 570 01 Litomyšl

místo poskytování vzdělávání a školských služeb     Boženy
Němcové 150, Litomyšl - Město 570 01
_________________________________________________________________________________

Provozní řád školní družiny
Školní rok 2021/2022

Dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v souladu se zákonem č. 561
(školský zákon).

Údaje o zařízení
Název: ZŠ Školamyšl

Adresa: Boženy Němcové 150, Litomyšl 57001

Ředitelka: Mgr. Radoslava Renzová, Dis.

Telefon: 774 500 580

Vychovatelka: Michala Králová

Telefon: 731 197 677

Typ školy: základní

Kapacita: 30 dětí

Režim ŠD
ŠD se nachází v areálu základní školy se kterou sdílí společné prostory. Zásadním dokumentem, kterým se řídí ŠD je “Školní
vzdělávací program pro ŠD”. Podle něj poskytuje družina přihlášeným žákům zájmové vzdělávání, odpočinkový program,
společenské a kulturní akce, exkurze, výchovu k sociálnímu cítění a respektování lidských práv. Dále realizuje výchovně
vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování, seznamuje žáky s nebezpečím ohrožujícím jejich zdraví, se školním řádem i s
řádem školní družiny a jsou vedeni k jejich dodržování.
Přihlašování a odhlašování žáků
Žáci jsou zapsání k docházce do ŠD vždy na jeden školní rok na základě včasně odevzdané a řádně vyplněné přihlášky. O přijetí
žáka rozhoduje ředitelka školy. v případě naplnění maximální kapacity ŠD ( 30 dětí) jsou žáci přijímáni dle následujících kritérií:

1. žáci z nižších ročníků
2. mladší žáci dle narození
3. žáci dále dojíždějící

Případné odhlášení žáka ze ŠD a jakékoliv změny je nutné provést písemnou formou. Pokud dojde k opakovanému porušení
řádu, může být žák ze ŠD vyloučen. Neuhrazení družinového fondu v řádném termínu je také důvod k vyloučení žáka ze ŠD.
Platby ve ŠD
Družina je hrazena z příspěvku na vzdělávání, který rodiče platí. Jedenkrát za pololetí žádáme rodiče o příspěvek do fondu
(vstupy, spec. výtvarné potřeby,...) v hodnotě 200,- splatné vždy k 15.dni daného měsíce (září a únor).
Provozní doba a vyzvedávání žáků
Provoz ŠD je v pracovní dny, mimo státem uznané svátky, školní prázdniny a ředitelská volna denně. Ranní ŠD je v provozu od
7.30 do 8.00 hod, odpolední od 11.45 do 16.00 hod.  Žáci odchází ze ŠD tak, jak je uvedeno v přihlášce (zde je nutné uvést
všechny osoby, které budou dítě vyzvedávat nebo zda bude odcházet samo). Z důvodu bezpečnosti žáka je nutné jakékoliv
změny týkající se zejména odchodů dítěte ze ŠD podávat písemně. Škola nemůže brát  zřetel na změny, které budou
vyžadovány telefonicky, prostřednictvím SMS zpráv nebo e-mailem. Žák, který není zapsán do ŠD, se může účastnit aktivit ŠD po
předchozí domluvě.
Doporučení pro žáky ve školní družině

- dodržovat řád ŠD a společně nastavená pravidla
- dbát pravidel bezpečnosti v prostorách ŠD i ZŠ
- šetřit majetek školní, svůj i spolužáků
- udržovat prostory ŠD v čistotě a pořádku
- při návštěvě tělocvičny a učeben dodržovat jejich řád
- odcházet ze ŠD pouze po domluvě
- na vycházkách respektovat pravidla bezpečnosti
- drahé věci (mobily apod.) nosit na vlastní zodpovědnost
- nahlásit každý úraz i aktuální zdravotní stav nebo vznik škody, ke kterému došlo
- zdržet se činnosti, které mohou ohrozit zdraví a majetek svůj a jiných osob nebo jsou zdraví škodlivé  (např. kouření,

pití alkoholických a energetických nápojů, zneužívání návykových látek)

v Litomyšli dne 1. 9. 2021
…………………………………………………….                                                                            ……………………………………………..

vychovatelka školní družiny                                                                                               ředitelka školy
Michala Králová                                                                                                Mgr. Radoslava Renzová, DiS.




