
   PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZŠ a MŠ VRBOVÁ LHOTA 

Školní družina je zařízení pro výchovu mimo vyučování a tvoří mezistupeň mezi výukou 

ve škole a výchovou v rodině, realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, 

rekreačních a zájmových činností. 
     Podmínky provozu určuje vyhláška č.74/2005Sb. o zájmovém vzdělávání. 

1. Provozní doba ŠD                    ranní               6,30 - 7,45 hod 
PO - PÁ                                          odpolední     11,45 - 16,30 hod 

  Žádáme rodiče, aby žáci opouštěli ŠD do 13,15 hod. nebo od 14,45hod. 

 2. Zápis do ŠD probíhá první týden v září.  
        Rodiče žáka vyplní    zápisní lístek do školní družiny 

   3. Poplatky za ŠD stanoví ředitel.  
           Výše poplatku na školní rok 2022/2023 je 100,--Kč. 

  4. Docházka přihlášených žáků je povinná. Zákonní zástupci žáka přihlášeného do školní 

  družiny, sdělí rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, omluví též 
   nepřítomnost žáka v družině. 

      5. Pro vychovatelku je závazný odchod žáka uvedený na přihlášce. Změny je nutné včas vždy 
   písemně oznámit. 

       6. Dojíždějící žáci jsou uvolněni v určenou dobu dle zápisního lístku, za cestu k autobusu 
     vychovatelka nezodpovídá. 

      7. Rodiče jsou povinni nahlásit změny kontaktních telefonních čísel pro případ nemoci žáka 
     a na přihlášce upozornit na zdravotní omezení žáka. 

   8. Po skončení vyučování předá učitelka vychovatelce žáky ŠD na určeném místě a nahlásí 
     jména nepřítomných žáků. 

      9.  Domácí úkoly si mohou žáci vypracovávat v ŠD pouze s písemným souhlasem rodičů 
      vždy po 15.hodině v souladu s výkonnostní křivkou dítěte. 

   10. Žáci mohou ve ŠD využívat pitný režim. 

    11. Během vycházky a pobytu venku mají žáci své oblečení a aktovky ve školní šatně. 
       Je zakázáno v aktovkách nechávat cennosti. 
       Do školní družiny žák nesmí nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz  

nebo ohrožovat mravní výchovu. 

    12. Vychovatelka vždy přihlíží při výběru zaměstnání k počasí, ale i náladě a přání žáků v oddělení. 

13.  Za bezpečnost žáků v družině odpovídají pedagogičtí pracovníci družiny a to od příchodu 
        žáka až do odchodu žáka z družiny. Pokud se žák zraní, hlásí úraz ihned. 

14. V prostorách ŠD, chodbách a v prostorách soc. zařízení se žák chová slušně,  
neotvírá okna a dbá pokynů o bezpečném chování. 

       Při pobytu v přírodě dbá pokynů vychovatelky, nebere do rukou nebezpečné   
předměty a chová se tak, aby neohrožoval bezpečnost svoji a ostatních žáků. 

     

         
Vrbová Lhota 1.9.2022                                     

  

Zpracovala: Jelínková Marcela 
Vychovatelka ŠD 

      


