Vnitřní řád školní družiny a školního klubu při ZŠ Opava-Kylešovice
Školní družina (pro ţáky 1. -4. tříd)
Školní klub (pro ţáky 5. -9. tříd)
Provozní doba ŠD:
Ranní druţina
Odpolední provoz
Zájmové krouţky
Provozní doba ŠK:
Odpolední provoz

6,00-8,00 hod
v herně v přízemí ZŠ Na Pomezí nebo ŠK
11,40 resp. 12,40 – 17,00 hod.
(v době od 15,00 – do 17,00 hod. jsou shromáţděny v herně v přízemí nebo v ŠK)
od 15,00 hod.
11,40 – 17,00 hod.

Zájmová vzdělávací činnost ŠD a ŠK:
Zájmové vzdělávání školní druţiny a školního klubu vychází ze Školního vzdělávacího programu naši ZŠ.
Celá činnost je směřována k aktivnímu trávení volného času. Pouţívání mobilních telefonů ve ŠD a ŠK, např.
telefonování, natáčení, hraní her apod., je zakázáno.
Vychovatelé operativně reagují na stupeň únavy děti, náladu i počasí.
Přihlašování do ŠD a ŠK:
Děti navštěvují školní druţinu na základě písemné přihlášky tj. zápisního lístku vyplněného a podepsaného zákonnými
zástupci dítěte.
Odhlášení probíhá na konci školního roku automaticky, v průběhu školního roku písemně zákonným zástupcem.
Dítě můţe být vyloučeno ze závaţných kázeňských důvodů nebo v případě, ţe rodiče neuhradí včas stanovený poplatek
za pobyt ve školní druţině nebo školním klubu.
Odchody a vyzvedávání dítěte ze ŠD:
Čas odchodů či vyzvedávání děti je stanoven na zadní straně zápisního lístku. Změny lze provést pouze písemně.
Pokud rodiče poţadují, aby dítě opustilo ŠD např. za účelem návštěvy výuky náboţenství, či jiné aktivity, je nutný jejich
písemný souhlas. Telefonické ani email. omluvenky nelze z bezpečnostních důvodů akceptovat.
Pokud navštěvují děti krouţky ZŠ či ŠD, jsou vychovatelkou předávány vedoucím krouţků, kteří si je vyzvedávají přímo
ve školní druţině.
V zájmu kvality a nerušeného průběhu činnosti doporučujeme odchody a vyzvedávání dětí po 15, 00 hod.,
v odůvodněných případech po obědě.
Docházka žáků do školního klubu:
Ţáci docházejí do školního klubu samostatně dle svého volného času a zájmu. Svůj příchod a odchod jsou povinni
zaznamenávat do docházkového sešitu školního klubu.
Postup vychovatelky při nevyzvednutí žáka ve stanovenou dobu:
Pokud dítě, které odchází v doprovodu, není vyzvednuto ve stanovenou dobu (v 17,00 hod. nebo po skončení krouţku),
vyčká vychovatel/ka 15 min. a pokusí se o telefonické spojení se zákonnými zástupci. Nepodaří-li se telefonické spojení,
vychovatel/ka kontaktuje OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).
Přechod děti z ranní ŠD do výuky:
Děti předává vychovatel/ka v 7,40 hod. třídním učitelům, případně dozor konajícímu učiteli.
Přechod žáků ze školy do ŠD
Po ukončení výuky předává vyučující děti, které navštěvují ŠD (zpravidla u šaten), vychovatelům.
Dočasné umísťování žáků do ŠD, ŠK:
Dočasně mohou být umísťovány do ŠD a ŠK i děti, které nejsou přihlášeny, pokud to vyţaduje provoz školy,
např. při dělených hodinách, v době, kdy je z různých důvodů cíleně či neplánovaně přerušena výuka.
Poplatek za pobyt ve školní družině a školním klubu:
Poplatek za pobyt ve školní druţině činí 800,- Kč za školní rok. Platba se uskutečňuje ve dvou pololetních splátkách. První
splátka u zápisu, druhá splátka do 15. února příslušného školního roku. Poplatek za pobyt ve školním klubu je stanoven
na 150 Kč za školní rok. Je splatný do konce září.
Pokud zákonní zástupci pobírají sociální příspěvky, mohou poţádat ředitelství ZŠ o osvobození od úplaty za školní
druţinu nebo školní klub. Ţádosti o osvobození od úplaty jsou k dispozici ve ŠD a ŠK.

Poplatky za zájmové kroužky školní družiny a školního klubu:
Děti, které mají zaplacený poplatek za pobyt ŠD, platí za zájmový krouţek ŠD 200,- Kč. Děti, které druţinu nenavštěvují,
platí poplatek 500,- Kč za pololetí.
Příprava na vyučování:
V průběhu činnosti probíhá procvičování učiva zábavnou formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování
a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech.
Vypracovávání domácích úkolů ve ŠD pouze se souhlasem rodičů (aţ po 15,00 hod..). Ve ŠK se ţáci připravují
na vyučování individuálně, vychovatelé k přípravě zabezpečí vhodné prostředí.
Vychovatelé úkoly neopravují, pouze vyzvou k vyhledání chyby, opravení a zdůvodnění.
Prostory pro činnost školní družiny a školního klubu:
ŠD a ŠK vyuţívá pro svoji činnost herny, třídy a chodby v budově Na Pomezí, školní jídelnu, tělocvičny, cvičnou kuchyň,
odborné učebny, prostory školního klubu, školní zahradu a školní hřiště. Dále uskutečňuje svou činnost i mimo areál školy
(vycházky do okolí, návštěvy výstav, …).
Ve specializovaných učebnách se řídí provozním řádem příslušné učebny.
Přezouvání a odkládání osobních věcí:
Ţáci se přezouvají, obuv a ošacení odkládají v šatnách k tomu určených v budově Na Pomezí. Klíček od šaten mají
k dispozici vychovatelé. Za cenné věci a peníze odložené v šatně škola neručí. Cenné věci si mohou ţáci uloţit
u vychovatelů.
Pitný režim v ŠD:
Děti mají k dispozici pouze nápoj u oběda ve školní jídelně. Doporučujeme rodičům, aby zejména v teplém počasí dávali
svým dětem dostatek tekutin z domova.
Akce organizované ŠD a ŠK :
Příleţitostné akce organizované školní druţinou a školním klubem jsou přístupné i dětem, které ŠD a ŠK pravidelně
nenavštěvují.
Fotodokumentace ŠD a ŠK:
Fotografie pořizované z činnosti a akcí ŠD a ŠK jsou určené k dokumentaci a propagaci (kronika, nástěnky, školní časopis,
webové stránky školy).
Kontakt zákonných zástupců s ŠD a ŠK:
Informace i kontakt telefonicky či osobně v době činnosti školní druţiny. Pokud problém vyţaduje delší čas k projednání,
je nutné se dohodnout na termínu schůzky tak, aby nebyla narušována činnost a především ohroţována bezpečnost dětí.
Vedoucí vychovatelku je moţné kontaktovat ve školním klubu nebo ve ŠD VI. oddělení.
Prázdninová činnost:
Prázdninová činnost se řídí dle rozhodnutí zřizovatele a vedení školy.
Stravování:
Ţáci (1. - 4. tř.) zapsaní ve školní druţině chodí na obědy společně v doprovodu vychovatelů. Ţáci 5. - 9. třídy chodí
na obědy samostatně. Přihlašování a odhlašování obědů zajišťuji zákonní zástupci.
Doporučení:
Vzhledem k činnostem, které se ve školní druţině uskutečňují (hry, sport, pobyt venku, výtvarné a pracovní činnosti)
doporučujeme dětem dát do ŠD vhodné oblečení na převlečení.
Vnitřní řád školní druţiny a školního klubu je nedílnou součástí řádu školy. Zaměstnanci, děti, zák. zástupci jsou povinni
dodrţovat všechna jejich ustanovení.
V Opavě 1. září 2020
Bc. Daniela Beranová
vedoucí vychovatelka ŠD a ŠK

Mgr. Jana Marečková
ředitelka školy

