1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko, Jeřábkova 690, okres Písek
399 01 Milevsko
tel. 382 521 393
E-mail : skola@zsmilevsko.cz
Web : www.zsmilevsko.cz
A. Řád školní družiny
Problematika zájmového vzdělávání je řešena vyhláškou 74/2005 Sb. § 13 a § 14. Na základě této vyhlášky je
žákům nabízena možnost trávení volného času po vyučování ve ŠD. Zde je možnost zapojení do zájmových
kroužků po odevzdání přihlášky. Pobyt ve ŠD a zájmové kroužky jsou placenou službou školy pro rodiče.
1. Žáci mohou do ŠD docházet po odevzdání vyplněného a rodiči podepsaného Zápisního lístku. Dodržují dobu
pobytu ve ŠD podle záznamu rodičů. Mimořádné uvolňování se povoluje pouze na písemnou žádost rodičů,
výjimečně po telefonické domluvě se zákonným zástupcem.
2. Docházka do ŠD je pro zapsané žáky povinná.
Omluvení nepřítomnosti žáka ve ŠD je stejné jako ve škole.
3. Po skončení vyučování předá vyučující žáky vychovatelce.
Žáci nikdy nechodí do ŠD sami.
4. Při příchodu do ŠD se žáci přezují, odloží svrchní oděv a s aktovkou odcházejí do svého oddělení ŠD.
5. Do jiných místností ŠD vcházejí žáci pouze po zaklepání a výzvě ke vstupu. Pozdraví.
6. Nevolnost nebo poranění hlásí vychovatelce ihned.
7. Při použití WC dodržují základní hygienické návyky.
8. Ze ŠD žák nikdy neodchází bez oznámení a rozloučení. Zanechá po sobě pořádek, zkontroluje, zda nic
nezapomněl.
9. Žák v žádném případě nesmí opustit areál školy, ŠD bez
dovolení (např. aby si šel něco koupit...).
10. S inventářem her a zařízením ŠD zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil. Vypůjčené hry před vrácením
urovná a překontroluje. Dojde-li k poškození, čestně to oznámí. Úmyslné poškození by měli rodiče zaplatit.
11. Do ŠD není povoleno nosit cenné předměty (mobilní telefony) nebo větší částky peněz. Za případné ztráty
škola nenese odpovědnost.
12. Žáci navštěvující ŠD se chovají zdvořile vůči všem dospělým i ostatním dětem. Zdraví dospělé osoby ve
škole.
13. Na ulici, v dopravních prostředcích, ve společenských místnostech neruší ostatní přítomné hlukem a
nevhodným chováním.
14. Na ulici dodržují dopravní předpisy pro chodce.
15. Při přecházení vozovky zastaví první dvojice na okraji chodníku a čeká na vychovatelku, která vkročí
do vozovky jako první a poslední ji opouští.

16. Ve ŠD je každý žák rovnocenný. Proto má žít s ostatními v přátelství. Má ochotně pomáhat svým
kamarádům, slabším a mladším dětem. Vznikne-li však spor, požádají žáci o pomoc vychovatelku k jeho
vyřešení.
Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2019.
Platnost od 1. 9. 2019.
PaedDr. Martin Hrych

ředitel školy

Vnitřní řád
školní družiny 1. ZŠ T. G. Masaryka Milevsko
l.

Kritéria pro zařazení do ŠD žáků 1. stupně:
a) dojíždějící žáci
b) žáci zaměstnaných rodičů
c) žáci 5. ročníku – pouze dojíždějící (do odjezdu 1. autobusu)
d) žáci, jejichž matka je na MD – pouze v případě volné kapacity
Žáci čekající za poledne na kroužek a odpolední vyučování jsou zařazeni do ŠD zdarma.

2.

Provoz ŠD je od 6,30 hod. do 16,30 hod.

3.

ŠD mohou navštěvovat žáci po předání vyplněného Zápisního lístku (důležitá upozornění:
a) zdravotní stav žáka – alergie, omezení v Tv ap.
b) odchod ze ŠD – sám – v kolik hod., doprovod – vypsat všechny osoby, které mohou žáka vyzvedávat,
jinak nutno přinést lísteček, že si jde výjimečně pro žáka někdo jiný – jinak nelze dítě propustit ze ŠD).

4.

Do ŠD je nutno přinést vyplněný Zápisní lístek, látkový sáček, tepláky (hrací kalhoty), ručník, papírové
kapesníky (celé balení), bačkory, možno ještě náhradní ponožky, tričko, boty pro ven, čepici (klobouček)
pro letní období, denně nosit čip na oběd, odpolední svačinu a pití, prosíme podepsat všechny věci dítěte.

5.

Žáky předává vychovatelce třídní učitelka.

6.

Nebude-li žák vyzvednut ze ŠD do stanovené doby, spojí se telefonicky vychovatelka s rodiči.

7.

Dočasné umisťování žáků, kteří nejsou do ŠD přihlášeni, lze po dohodě s vedením školy s přihlédnutím
na stav naplnění oddělení školní družiny.

8.

Žáci jsou v rámci bezpečnosti a ochrany zdraví seznamováni s jejich pravidly průběžně při veškeré denní
činnosti.

9.

Žáci z jednotlivých oddělení školní družiny jsou po 15.00 hod. spojeni do jednoho oddělení školní
družiny.

10. Žádá-li rodič, aby dítě odešlo ze ŠD v jinou dobu, než je zapsáno v Zápisním lístku, oznámí to
vychovatelce písemně na lístečku, který je opatřen datem, časem odchodu, zda odejde samo, nebo
s doprovodem a podpisem zákonného zástupce. Výjimečně může dítě opustit ŠD po telefonické domluvě
se zákonným zástupcem. Takto lze omluvit nepřítomnost žáka ze ŠD i na mimoškolní aktivity, zájmové
kroužky, apod.
11. Jakékoliv dotazy, připomínky či požadavky ze strany rodičů týkající se školní družiny je nutno projednat
s vychovatelkami, které buď samy nebo po poradě s vedením školy jim poskytnou informace, popř. se
domluví na dalším postupu projednání záležitostí.
12. Podle zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) § 112,§ 121 odst. 1, § 123 odst. 3 a vyhlášky č. 74/2005 Sb.
§13 a §14 je od 1. 9.2 2005 vybírán příspěvek za školní družinu, školní klub a zájmové kroužky (viz
směrnice o školní družině).
13. Pokud budou mít rodiče zájem o ŠD v době vedlejších prázdnin (podzimních,vánočních, jarních,
velikonočních..), nahlásí požadavek vychovatelkám ŠD nejméně jeden týden dopředu a při počtu 7 žáků
bude ŠD otevřena. O hlavních prázdninách (tj.v červenci a srpnu) bude provoz školní družiny zajištěn
v případě zájmu zaměstnaných rodičů nebo zřizovatele.

14. Žák bude podmínečně vyloučen, pokud bude úmyslně ničit majetek ŠD, ubližovat ostatním žákům, zjistíli se psychická či fyzická šikana nebo krádež. Při opakovaném přestupku bude žák ze školní družiny
vyloučen do konce školního roku. Důvodem pro vyloučení žáka ze ŠD je nezaplacení příspěvku ve
stanoveném termínu.
15. Do ŠD není povoleno nosit cenné předměty (mobilní telefony) nebo větší částky peněz. Za případné
ztráty škola nenese odpovědnost.

Telefonické spojení na ŠD: 775 700 061
(v době od 6,30 – 8,00 hod, a od 11,30 – 16,30 hod.).
Mimo tento čas možno zanechat vzkaz v kanceláři školy
tel. 382 521 393, 775 700 059
Projednáno na pedagogické radě dne 27. 8. 2019.
Platnost od 1. 9. 2019.
PaedDr. Martin Hrych
ředitel školy

Příloha č. 1

Výše příspěvku a způsob úhrady školní družiny
Podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) §112, §121 od. 1, a vyhlášky č. 74/2005 Sb. §13, 14 jsou od 1. 9. 2005
poskytovány školní družina a školní klub za úplatu podle následujících pravidel.
1. Výše příspěvku na školní družinu 80,- Kč/1 měsíc
2. Příspěvek je splatný nejpozději do 15. dne prvního měsíce
příslušného období:
1. pololetí (září – leden)
2. pololetí (únor – červen)

do15. září
400,- Kč
do 15. února 400,- Kč

nebo je možné jej zaplatit na celý školní rok

do15. září

800,- Kč

3. Způsob platby:



Hotově v kanceláři školy
Převodem na účet školní družiny – 050016-0643207339/0800
Variabilní symbol je kód třídy + datum narození žáka
/např. žák 1.A narozený 14.5.2013 - VS 11140513/

Kódy tříd: 1. A
1. B
1. C
2. A
2. B
2. C
3. A
3. B
3. C
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5. B
5. C
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PaedDr. Martin Hrych
ředitel školy

