Školní družina při ZŠ a MŠ Halže
Vnitřní řád ŠD
1. Provoz ŠD
Školní družina je otevřena denně od pondělí do pátku, a to – při ranní činnosti od 6,30 hodin do 7,45hodin a při odpolední činnosti od 11,50 hodin do
16,00 hodin. Během školních prázdnin je provoz zajištěn pouze v případě, že se do družiny přihlásí minimálně 10 žáků. O tomto kroku jsou rodiče
písemně informováni. Aby byla zajištěna relativně stálá doba na činnost ve ŠD, která nebude rušena odchody dětí, byly stanoveny odchody žáků v tyto
časy: po obědě, ve 13, 00 hodin, ve13,30 hodin, v 15,00 hodin, v 15,30 hodin, v 16,00 hodin.
2.

Umístění

ŠD je umístěna v prvním patře školní budovy. Pro svoji činnost využívá též učebnu pracovních činností a k rekreačním a sportovním činnostem slouží
tělocvična, školní zahrada s průlezkami, fotbalové a víceúčelové hřiště. K tematickým vycházkám jsou vhodné obecní cesty, blízký park a les.
3. Přihlášky do ŠD
Rodiče nebo zákonní zástupci přihlašují žáka k docházce vyplněním přihlášky do ŠD, která poskytuje vychovatelce údaje o zdravotním stavu dítěte, o
době a způsobu odchodu ze školní družiny, poskytuje telefonní spojení na rodiče. ŠD je určena přednostně žákům z 1. – 3. ročníku a žákům dojíždějícím.
Naplňuje se do počtu 30 žáků. Vyloučení žáka ze ŠD je krajním řešením při porušování kázně, pořádku a při ohrožování zdraví a bezpečnosti ostatních
žáků. Rodičům se sděluje písemnou formou.
4. Poplatek za ŠD
Pro žáky zapsané k docházce je stanoven měsíční poplatek 70,- Kč za žáka. Platí se formou inkasa vždy do 25. dne v měsíci. Při nepřítomnosti dítěte
zapsaného k docházce se příspěvek nevrací.
5. Docházka do ŠD
Docházka do ŠD je stanovena dobou určenou rodiči na přihlášce, případně je možné ji během roku písemně změnit. Žák svůj příchod a odchod z družiny
hlásí vychovatelce nebo dozoru, bez svolení neopouští družinu. V daném čase odchodu opouští ŠD nebo šatnu ZŠ sám nebo s rodiči. Žáci, kteří mají
v zápisním lístku odchod po obědě, jsou pouštěny přímo ze školní jídelny. Potřebují-li rodiče uvolnit žáka mimořádně v jinou hodinu než je uvedena na
zápisním lístku, požádají vychovatelku písemnou formou (datum, uvedení změny, podpis rodičů). Dítě nelze uvolnit na základě telefonního volání do ZŠ.
Nevyzvednutý žák zůstává v družině do příchodu rodičů nebo do 16,00 hodin. Děti, které si nikdo do této doby nevyzvedl, budou předány Městské
policii v Tachově. Dočasně mohou být do ŠD umísťováni žáci, kteří do ní nejsou přihlášeni (např. při odpadnutí výuky).
6. Činnost ŠD
Činnost družiny se řídí ŠVP pro ŠD, skladbou zaměstnání a rozpracováním do týdenních plánů. Slouží převážně k odpočinku a k rekreaci žáka po
vyučování, k rozvíjení dovedností žáka při zájmových činnostech, k přípravě na vyučování především formou didaktických her a vycházek, po 15,00.
hodině po dohodě s rodiči a vedením školy může jít i o písemné vypracování domácích úkolů (vychovatelka úkoly neopravuje, pouze vyzve žáka, aby
sám našel nedostatky a chyby opravil i zdůvodnil).
7. Styk s rodiči nebo zákonnými zástupci
Konzultační schůzku lze dohodnout na ranní ŠD nebo po 15, 00. hodině, po hlavní družinové činnosti.
8. Pitný režim
Žáci si nosí do ŠD vlastní nápoje.
9. Bezpečnost
Žáci jsou o chování a bezpečnosti poučeni vždy na začátku školního roku nebo následně v důsledku nevhodného chování či úrazu. Dbají též na
bezpečnost v silničním provozu a při příchodu a odchodu ze školy. Zranění nebo úraz okamžitě hlásí vychovatelce pro ošetření nebo přivolání lékaře.
Drobné úrazy jsou zaznamenány v knize úrazů a sděleny rodičům. Náhlá nemoc, bolest nebo nevolnost jsou rodičům ihned sděleny telefonicky.
10. Chování žáka v ŠD
Žák svůj příchod i odchod hlásí vychovatelce. Na vycházky a činnost spojenou s pobytem venku nosí oblečení přizpůsobené počasí a ročnímu období.
Do tělocvičny se převlékne do sportovního oblečení a obutí. Spolu s ostatními žáky se účastní např. her, vycházek, zájmových činností. K ostatním
žákům v družině se chová kamarádsky, bez vyvolávání konfliktů. Se svými problémy, ubližováním i potížemi se může kdykoliv svěřit vychovatelce.
Svěřené hry, hračky a pomůcky vrací v pořádku a bez znehodnocení. V prostorách družiny udržuje pořádek, nepoškozuje vybavení ŠD. V případě
poškození nebo zničení bude požadována náhrada. Za mobilní telefon, hračky donesené z domova si ručí žák sám. Při styku s ostatními dospělými
v budově školy i na veřejnosti zachovává pravidla slušného chování. Nevhodné chování sdělí vychovatelka písemně do žákovské knížky. Řádně se stará
o své věci, oblečení a obuv – ukládá je na určené místo. Při odchodu se žák převlékne a následně odchází sám nebo v doprovodu rodičů.
11. Další akce v ŠD
Mimořádné družinové akce jsou předem projednány a schváleny ředitelkou školy. Rodiče jsou o nich písemně informováni v předstihu.

