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Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást
tohoto předpisu.
Tato směrnice ruší platnost přechozích Organizačních řádů a režimů školní družiny
Náplň školní družiny: Vychovatelky ve školní družině se řídí „Vzdělávacím programem školní družiny“,
který je postaven tak, aby v něm byly zahrnuty činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační, sportovní. Je
dbáno i na dostatečný pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Školní družina rovněž uskutečňuje akce mimo
stanovenou provozní dobu školní družiny, např. exkurze, výstavy, besedy v místní knihovně apod.
1. Účastníky přihlašuje do ŠD zákonný zástupce písemně zápisním lístkem v termínu, který je zveřejněn na
webu školy. Přijetí je platné po uhrazení poplatku za ŠD do stanoveného termínu. Zájemci o přihlášení do
školní družiny z budoucích prvních tříd se mohou přihlásit k docházce do školní družiny na schůzce
rodičů organizované školou. Zákonní zástupci zájemců z budoucích druhých tříd si mohou přihlášku
vyzvednout v ŠD, případně stáhnout z webu školy a odevzdat do stanoveného termínu. Zákonní zástupci
zájemců z budoucích třetích tříd obdrží přihlášku ve školní družině opatřenou pořadovým číslem. Po
ukončení přijímacího řízení bude na webu školy zveřejněn výsledek přijímacího řízení. Na základě přijetí
účastníka do školní družiny jsou zákonní zástupci do určeného termínu povinni vyplnit zápisní lístek,
který obdrží na základě kladného výsledku přijímacího řízení. Údaje uvedené v zápisním jsou závazné.
2. Oddělení se naplňuje maximálně do počtu 30 účastníků. O jejich umístění rozhoduje ředitel školy na
základě kritérií pro přijímání účastníků do ŠD.
3. Kritéria pro přijímání účastníků do ŠD jsou zveřejněna na webových stránkách školy pod hlavičkou
školní družiny.
4. Úplatu za zájmové vzdělávání v ŠD stanovuje ředitel školy. Částka se platí dvakrát ročně, vždy k 15. dni
v měsíci září a 15. dni v měsíci únoru. Prodlevu k datu splatnosti delší než 14 dní lze klasifikovat jako
porušení řádu školní družiny a je možné účastníka na základě neuhrazení poplatku za pobyt ve školní
družině vyloučit z docházky. Na takto uvolněné místo ve školní družině je možné přijmout náhradního
účastníka.
Platba se provádí bezhotovostně na č. účtu: 4010044697/6800.
Do zprávy pro příjemce uvádějte jméno a třídu dítěte.
5. Provoz ŠD je zajištěn od 6:30 do 17: 00. Ráno přichází účastníci do 7:30.
Rodiče jsou povinni si účastníka vyzvednout tak, aby dítě odcházelo nejpozději s ukončením provozu
školní družiny v 17:00.
Opakované pozdní příchody rodičů jsou porušováním řádu školní družiny a po upozornění zákonných
zástupců je možné vyloučit účastníka z docházky do školní družiny.
Po skončení vyučování předávají vyučující přihlášené účastníky vychovatelům školní družiny.

V případě, že nedojde k vyzvednutí dítěte do stanovené doby (17:00), kontaktuje paní
vychovatelka telefonicky zákonného zástupce dítěte nebo jím pověřenou osobu. Pokud volaná
osoba nereaguje na opětovné volání, paní vychovatelka tuto skutečnost nahlásí vedení školy a na
OSPOD, případně PČR, které je dítě předáno.
6. Informace o dítěti ve ŠD je poskytováno zákonným zástupcům vychovatelkou školní družiny na třídních

schůzkách, kterých je přítomna nebo je možné individuální jednání po předchozí domluvě.
7. Ze školní družiny se účastník nesmí vzdálit bez dovolení vychovatelky. Totéž platí pro pobyt venku nebo
na akci se ŠD mimo budovu školy.
8. Ze ŠD odchází účastníci s osobami uvedenými v zápisním lístku nebo samotné na základě písemného
souhlasu rodičů. Odchod z ŠD každý den ve 13:00, nebo 14:00. Od 15:00 si rodiče vyzvedávají účastníky
časově neomezeně. K vyzvednutí účastníků slouží videotelefony.
9. Na oběd odchází každé oddělení s vychovatelkou podle časového harmonogramu. Po obědě následuje
odpočinková činnost. Od 14:00 do 15:00 následuje rekreační činnost převážně mimo budovu školy.
10. Do i ze zájmových kroužků odchází účastník v doprovodu vedoucího kroužku. Zákonný zástupce je
povinen písemně informovat ŠD o kroužcích, na které jejich dítě bude odcházet ze ŠD.
11. Pitný režim účastníkům zajišťují zákonní zástupci.
12. Rodiče na účastníky čekají v prostoru hlavního vchodu. Vstup do prostoru šaten nebo ŠD je možný pouze
po domluvě.
13. V době pobytu v ŠD se účastníci chovají slušně, nepoškozují zařízení, pomůcky, hračky. Chovají se
bezpečně k sobě i ostatním účastníkům. Zákonný zástupce zajistí ve spolupráci se ŠD opravu nebo
náhradu úmyslně poškozeného majetku účastníkem.
14. Na pobyt účastníků ve školní družině se vztahují všechna ustanovení řádu školy, tedy i ustanovení
o pravidlech chování a jejich porušování je klasifikováno jako porušování školního řádu.

15. Vyloučení ze ŠD
Účastníka je možné vyloučit ze ŠD na základě podnětu podaného řediteli školy ze strany
vychovatelky. Důvody pro vyloučení:
- porušování řádu školní družiny, školy
- narušováním provozu ŠD zákonným zástupcem (například pozdní příchody)
- nezaplacení školného do 14 dnů po datu splatnosti.
Vyloučení bude provedeno po předchozím upozornění na základě „Rozhodnutí o vyloučení
ze ŠD“. Součástí rozhodnutí je odůvodnění vyloučení účastníka.
16. Před každou činností jsou účastníci upozorňováni na možná nebezpečí úrazu a jak jim
předcházet (manipulace s nůžkami, noži či ostrými předměty atd.), při činnostech mimo budovu
školy např. při pohybových činnostech, na průlezkách v parku, v silničním provozu a podobně.
17. Každý úraz svůj nebo spolužáka oznámí účastník neprodleně vychovatelce ve svém oddělení,
případně jiné dospělé osobě přítomné u úrazu, která zařídí další potřebné kroky, tj. ošetření
účastníka, nebo zajištění odborné pomoci, vyrozumění rodiče v případě potřeby, zajistí zapsání
úrazu do knihy úrazů a vyrozumí vedení školy.
18. Odhlášení ze ŠD může zákonný zástupce provést v pololetí stávajícího školního roku na základě

písemného oznámení. V ostatních měsících pouze v mimořádných případech, nebo bez nároku
na vrácení příspěvku.
V Brně, dne 12. 9. 2018
Mgr. Roman Burda
ředitel školy

