Základní škola Děhylov, okres Opava, příspěvková organizace
Porubská 66, 747 94 Děhylov, IČO: 70994544

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY
1. Provozní doba školní družiny: 11. 10 – 16. 00 hod.
Při naší ZŠ ranní družinu nemáme.
2. ŠD využívá samostatnou místnost v přízemí ZŠ Děhylov.
3. Žáci jsou do ŠD přihlašováni na začátku školního roku vyplněním zápisního lístku
s podpisem rodičů. Pokud se chce žák ze ŠD odhlásit, učiní tak zákonný zástupce
písemně. Vyloučení žáka ze ŠD je sice krajní opatření, ale je možné.
Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo
nějakým výrazným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost
ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných
důvodů. Toto rozhodnutí by měl předem projednat se zákonnými zástupci žáka,
vyhotovit o něm písemný zápis a informovat o něm zřizovatele. (U ŠD základních
škol a samostatných ŠD zřizovaných obcí nemá tento akt povahu správního řízení).
4. ŠD navštěvují pouze přihlášení žáci. Po vyučování jsou žáci třídní učitelkou předáni
do ŠD. Žáci, kteří přijíždějí ze školní budovy Dobroslavice autobusem s odjezdem ve
12.41 hod. ze zastávky Dobroslavice, jdou a následně pak jedou autobusem pod
dohledem učitelky z Děhylova nebo ředitelky. Po předání těchto žáků, jsou pod
dozorem vychovatelky. Po cestě se chovají ukázněně, dodržují pravidla silničního
provozu, zdraví dospělé osoby.
Vychovatelka i učitelka s ředitelkou používají při převádění dětí výstražný terčík.
Žáci odcházejí ze ŠD podle písemného sdělení v době rodiči sdělené.
Některé žáky si rodiče pravidelně vyzvedávají.
Vychovatelka nesmí předat dítě cizím osobám.
Žáci odjíždějí autobusy dle dohody vypsaných zápisních lístků.
Tito žáci čekají na autobus před vchodem školy sami. Mají přísně zakázáno sedat
na zábradlí před školou, chovat se nevhodně na chodníku, vstupovat do vozovky,
sedat s cizími lidmi do auta.
Pokud dítě čeká na autobus a před odjezdem autobusu jej vyzvedává jeho rodič autem,
žák tuto skutečnost vychovatelce nahlásí.
Taktéž se jde vychovatelce ohlásit v případě, že autobus dlouho nejede.
Vychovatelka nesmí pustit žáka pěšky (ani jen k zastávce Plesná – Žižkov – vše jen
s písemným souhlasem rodičů).
5. V době pobytu ve ŠD za bezpečnost žáků zodpovídá vychovatelka.
Vyskytne-li se nějaká překážka, která může ovlivnit nebo přímo ohrozit bezpečnost a
zdraví dětí (v místnosti ŠD, tělocvičně, na záchodech, chodbě či školním hřišti), hlásí
vychovatelka tuto skutečnost ihned řediteli školy.
6. Pitný režim je zajišťován tak, že si děti samy nosí tak jako do školy pití z domu
v nerozbitných lahvích. Pokud při výdeji stravy zbude v jídelně čaj, džus, může jej
vychovatelka v tento den dětem přinést do družiny. Škola zakupuje dětem do
odpolední družiny sirup nebo minerálky.
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7. Žáci mohou v době provozu ŠD využívat nejen prostor ŠD, ale také tělocvičny, event.
třídy, kde je interaktivní tabule, televize a školní zahradu.
Žáci se nesmí zdržovat na chodbách, v šatně či jiných prostorách, taktéž při pobytu
venku se nesmí zdržovat v prostoru před hospodářskou budovou nebo zahrádkách
před školou. Nesmí přelézat plot, vylézat na stromy.
8. V případě, že si rodiče žáka vyzvedávají a neučiní tak do skončení provozu ŠD, nesmí
pustit vychovatelka takového žáka samotného domů. Spojí se telefonicky s rodiči,
(prarodiči), event. s ředitelkou.
9. V případě akcí pořádaných školou (výjimečné případy), kdy je z různých důvodů
cíleně či neplánovaně přerušena výuka, mohou být do ŠD zařazeni i žáci, kteří ji
nenavštěvují, v případě, že není překročen stanovený počet žáků. (V případě
překročení počtu by pak vypomáhala vychovatelce učitelka či ředitelka).
10. Rodiče si mohou vyzvednout dítě osobně i dřív než stanovili dobu odchodu, žák může
být z družiny taktéž zaslán dřív, ale jen s písemným souhlasem rodičů. (Žáci mají
deníčky, kam rodiče píší sdělení).
11. Jelikož jsme malou málotřídní školou, nemáme více oddělení ŠD.
12. Veškeré činnosti organizované ŠD jsou pořádány jen v době provozu ŠD.
Všichni žáci budou na začátku školního roku seznámeni s tímto řádem ŠD, poučení bude
zapsáno v třídních knihách.
V Děhylově 1. 9. 2019

Mgr. Simona Kovaříková, ředitelka

