Základní škola Veronské náměstí 20, Praha 10
Vnitřní řád školní družiny
Školní družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména
formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům přípravu na
vyučování. Umožňuje žákům účast na dalších formách zájmových aktivit organizovaných
školou.
Školní družina se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č. 74/2005 Sb. o zájmovém
vzdělávání.
Vnitřní řád školní družiny je součástí Řádu školy, který žáci dodržují.
Materiální podmínky
Školní družina pro svoji činnost využívá vlastní prostory. Školní družina využívá i další
prostory školy: tělocvičny, počítačové učebny a další odborné učebny po dohodě se správci
učeben.
Provozní doba
Školní družina je v provozu od 6.00 do 18.00 hodin. Ranní školní družina je od 6.00 do 7.45
hodin, při půleném vyučování do 8.45 hodin. Odpolední provoz školní družiny končí v 18.00
hodin. Pokud si rodiče nevyzvednou své dítě do18.00 hodin vychovatel nejdříve podle
možností informuje telefonicky rodiče dítěte a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD. Poté
kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě, nebo požádá o pomoc Policii ČR.
Přihlašování žáků
Rodiče nebo jiní zákonní zástupci přihlašují dítě písemně, vyplněním a odevzdáním
přihlášky do školní družiny. Písemně sdělí rozsah docházky dítěte a způsob odchodu dítěte
ze školní družiny. Odchylky od docházky nebo způsobu odchodu sdělí rodiče písemně.
Odhlášení dětí ze školní družiny musí být písemné.
O přijetí dítěte do školní družiny rozhoduje ředitelka školy.
Ředitelka může podmíněně vyloučit nebo vyloučit dítě ze školní družiny z důvodu
porušování vnitřního řádu školní družiny. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat odvolání
k nadřízenému správnímu orgánu.
Ustanovení o platbách
Platba 400,- Kč měsíčně za jedno dítě probíhá pololetně pomocí složenky. 1. platba
2 000,- Kč v září, 2. platba 2 000,- Kč v únoru školního roku
Pouze ranní školní družina 100,- Kč za měsíc
Odpolední družina do 14.00 200,- Kč měsíčně
Děti, které navštěvují školní družinu mezi kroužky anebo mezi odpoledním vyučováním platí:
1 x týdně polední přestávka 70,- Kč měsíčně
2 x týdně polední přestávka 140,- Kč měsíčně

Děti, které navštěvují kroužky školní družiny a nejsou přihlášené do školní družiny
k pravidelné docházce platí 80,- Kč měsíčně
Jednorázový pobyt v ŠD při krizové situaci v rodině 50,- Kč za den
Úplata je splatná ve dvou splátkách, za období září až leden do konce září a únor až červen
do konce února příslušného školního roku. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní
rok. Každému dítěti je pro účely plateb přidělen variabilní symbol.
Úplata může být snížena nebo prominuta :
Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže
a) Účastník nebo jeho zákonný zástupcem příjemcem opakujících se dávek pomoci
v hmotné nouzi podle zákona o hmotné nouzi
b) Účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle
zákona o sociální podpoře
c) Účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte
podle zákona o státní sociální podpoře
A tuto skutečnost prokáže řediteli
Bezpečnost a ochrana zdraví
Ochrana zdraví a bezpečnost dětí je hlavním úkolem školní družiny. Povinností každého žáka
je chránit zdraví své i svých spolužáků. Každý žák dbá na vlastní hygienu.
Po skončení vyučování vychovatel osobně přebírá děti od učitele. Při půleném vyučování si
vychovatel pro děti chodí do třídy. Na vyučování vychovatel děti odvádí ke třídám. Děti na
zájmové kroužky vyzvedává lektor kroužků v odděleních školní družiny a přivádí je zpět do
školní družiny.
Domů ze školní družiny odchází děti samy podle záznamů o propuštění dítěte ze školní
družiny, nebo s rodiči, zákonnými zástupci, sourozenci a pod., jak je uvedeno v „Přihlášce do
školní družiny“.
Z oddělení školní družiny mohou děti odejít ( knihovna, šatna, toaleta) jen se svolením
vychovatele.
Při činnostech na hřišti nebo v přírodě musí mít děti vychovatele vždy na dohled.
Pitný režim
Pitný režim je ve školní družině zajištěn ve spolupráci se školní jídelnou. Děti mají možnost
vzít si nápoje ze školní jídelny do svých nádob. Nápoje si nosí s sebou na vycházku.
Dočasné umisťování dětí do školní družiny
Do školní družiny mohou být umístěni žáci, kteří nejsou přihlášeni do ŠD v době, kdy je
z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.
Styk s rodiči
Vychovatel se pravidelně účastní třídních schůzek. Nutné záležitosti je možné řešit
s vychovateli při vyzvedávání dětí, nebo po dohodě s vychovatelem každý den od 16.00
hodin.
Počet dětí ve školní družině
V případě, že do ranní školní družiny přijde více než 30 dětí, vychovatel okamžitě informuje
paní zástupkyni a požádá o dalšího pedagogického pracovníka.

Podmínky spojování oddělení
V době nepřítomnosti některého vychovatele bude zajištěno suplování. Oddělení je možné
spojit. Počet dětí v oddělení nesmí překročit 25 přítomných.
Další činnosti školní družiny
Školní družina zajišťuje činnost zájmových útvarů ( kroužků ) i pro děti a další zájemce,
nezapsané k pravidelné docházce do školní družiny. Tato činnost je poskytována za poplatek.
Součástí „ Vnitřního řádu školní družiny “ je „ Režim školní družiny “

Režim dne ve školní družině

Ranní ŠD

6.00- 7.45 příchody dětí, spontánní činnost, odpočinková
rekreační činnost
7.45 – 7.50 hygiena, odchod dětí na vyučování
7.45 – 8.45 půlené vyučování, odpočinková činnost

Po vyučování

11.40 - po vyučování převzetí dětí od tř.učitelky
( předání informací o dětech )
hygiena, docházka, oběd
12.35 – 14.00 hygiena a odpočinková činnost, rekreační a
zájmové činnosti
14.00– 15.30 hygiena, vycházky a pobyt venku se zaměřením na
zájmovou činnost (v případě špatného počasí – zájmové
činnosti ve škole )
15.30 – 15.45 hygiena, svačina, odchody dětí
15.45 – 16.00 příprava na vyučování v případě zájmu

Koncová ŠD

16.00 – 18.00 rekreační a odpočinková činnost nebo činnost
zájmových útvarů ŠD, odchody domů

Zájmové odpoledne: pondělí 14.00 – 15.30

