Vnitřní řád školní družiny









Školní družina zabezpečuje žákům odpočinek a relaxaci v době mimo vyučování.
Žáci zacházejí šetrně s hrami a hračkami, šetří zařízení a vybavení školní družiny. Svévolné
poškození her bude řešeno dle klasifikačního řádu.
Žáci se chovají zdvořile vůči všem dospělým i ostatním dětem.
Ve školní jídelně se žáci chovají ukázněně, dodržují hygienická a společenská pravidla
stolování, řídí se pokyny vedoucí školní jídelny, učitelů a vychovatelů, kteří mají pedagogický
dohled.
Do školní družiny není dovoleno nosit cenné předměty nebo větší obnos peněz.
V době vycházky při přecházení vozovky zastaví první dvojice na okraji chodníku (vozovky)
a čeká na vychovatelku. Ta vkročí do vozovky jako první a poslední ji opouští. Žáci dodržují
všechny dopravní předpisy pro chodce.
Za svědomité plnění řádu školní družiny mohou žáci získat pochvalu s odměnou o pololetí
nebo na konci školního roku.
Nedodržování a soustavné porušování řádu školní družiny bude projednáno s rodiči,
může vést k udělení kárného opatření dle klasifikačního řádu.

Režim dne ve školní družině
6.30 - 7.15 hodin - ranní činnost: rekreační činnosti – hry, stavebnice, kreslení, povídání, četba…
7.15 - 7.20 hodin - tělovýchovná chvilka
7.20 - 7.40 hodin - zájmová činnost: společný program, námětové hry…
11.40 - 12.00 hodin - odpočinková činnost
1. část: docházka dětí, omluvenky, osobní hygiena, organizační záležitosti…
12.00 - 12.30 hodin - společné stolování ve školní jídelně
12.30 - 13.00 hodin - odpočinková činnost
2. část: klidná, pohybově i psychicky nenáročná činnost prováděná společně nebo
individuálně, četba, odpočinek na koberci…
13.00 - 14.00 hodin - zájmová činnost: cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování individuálních
potřeb, zájmů a schopností (týdenní plán práce ŠD)
14.00 - 15.00 hodin - rekreační činnost: je vydatná na pohybovou aktivitu. Může mít podobu
tělovýchovnou či manuálně pracovní, vycházky, pobyt
ve sportovním areálu školy, hry v místnosti…
15.00 - 15.30 hodin - hygiena a svačina: žáci jsou vedeni k samostatnosti v péči o vlastní osobu a osobní
majetek. Odpolední svačina, pitný režim.
15.30 - 16.30 hodin - příprava na vyučování: didaktické hry, soutěže, četba, individuální
vypracovávání domácích úkolů dle zadání.

Platba za školní družinu
Ředitelka školy stanovila příspěvek rodičů žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní
družině na 100 Kč měsíčně. Tato částka platí i pro každé další dítě v případě docházky sourozenců
do školní družiny.
Úplata za školní družinu je splatná měsíc předem na účet školy 13132-651/0100. Variabilní symbol dítěte
obdrží rodiče během měsíce září od vychovatelky školní družiny.

