Řád školní družiny:
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•

•
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•

•
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•

Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti.
(Sportovní oblečení a obuv na tělovýchovné aktivity a pevnou obuv s bílou
podrážkou.)
Žák udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před
poškozením.
Před ukončením činnosti družiny žáci z bezprostředních důvodů neopouštějí
budovu školní družiny bez vědomí vychovatelek. V době mimo provozní dobu
družiny žáci zůstávají v prostorách ŠD jen se svolením vychovatelek a pod
jejich dohledem.
Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; jsou jim zakázány všechny činnosti,
které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání
návykových a zdraví škodlivých látek).
Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka
nejpozději do tří kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
Odchod žáka před stanovenou dobou je možný na základě písemné žádosti
rodičů, která obsahuje datum, hodinu odchodu a podpis, nebo po ústní
domluvě.
Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má
právo na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství,
na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má
právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v
družině.
Žák bez zbytečného odkladu hlásí každý úraz nebo vznik škody, ke kterému
došlo v souvislosti s činností družiny.
Žák nenosí do družiny předměty, které by mohly ohrozit zdraví a bezpečnost
jeho nebo jiných osob.
Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se
vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností a žák může být na
tomto základě ze školní družiny vyloučen. Rodiče budou o důvodu písemně
vyrozuměni.

Chování žáků:
Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá
pokynů pedagogických a provozních pracovníků, dodržuje školní řád školy a
odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.
• Žák bez vědomí vychovatelky oddělení školní družiny neopouští.
• Za žáka, který byl ve škole a do ŠD se nedostavil, vychovatelka neodpovídá.
•

Doba pobytu žáka ve ŠD se řídí údaji uvedenými na zápisním lístku.
Ve ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny
pro žáky, který je vyvěšen v učebně.
• Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být
rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení
žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem
porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě
svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů. U ŠD
základní školy nemá tento akt povahu správního řízení (ředitel nevydává
rozhodnutí, není možnost odvolání rodičů).
•
•

Pravidla ŠD:
•

K veškerému vybavení školní družiny se žáci chovají ohleduplně a šetrně.
Úmyslné poškození nebo zničení zázemí či vybavení nahradí, případně opraví
rodiče.

•

Když vstoupí do třídy dospělý, všichni jej slušně pozdraví.

•

Bez dovolení neopouštíme třídu (vždy nahlásíme, kam jdeme a proč).

•

Žáci se chovají a mluví slušně.

•

Žáci se navzájem k sobě chovají ohleduplně, respektují se, nikoho neomezují.

•

Na dovádění, lítání a pohybové hry je určeno hřiště nebo tělocvična.

•

Veškeré hračky či hry žáci po dokončení uklidí na určené místo.

•

Žáci ve družině udržují pořádek a dodržují pravidla.

•

Při nerespektování pravidel, může vychovatelka provést upozornění do
žákovské knížky.

•

Žák úmyslně neničí hru ani práci druhých (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).

•

Nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše je cizí a brát si cizí věci je
krádež).

